De school verlaten tijdens de middagpauze: 1ste en 2de graad
Leerlingen van de eerste en de tweede graad mogen de school niet verlaten in de middagpauze,
tenzij ze ’s middags thuis eten. Uitzonderlijk mag dat ook bij familie. De ouders doen in dit geval
een schriftelijke aanvraag met vermelding van naam, adres en telefoonnummer van het
familielid. De aanvraag wordt ondertekend door de beide ouders en door het familielid. Enkel de
opvoeder kan toestemming verlenen. In de stad eten mag niet!
In te vullen door de ouder(s)

Ik, …………………………………………………………………………………………..., ouder / voogd van
…………………………………………………………………………………………………….. uit klas …………….
vraag toestemming om mijn zoon/dochter over de middag buiten school te laten
eten in de periode van ………. /………. /………………… tot ………. /………. /…………………..
Reden:
o

Mijn zoon/dochter eet thuis

o Mijn zoon/dochter eet bij familie
(=> vul onderstaande gegevens verder in)
Naam en voornaam familielid: …………………………………………………………….
Adres familielid: ……………………………………………………………………………………
Telefoonnummer:………………………………………………………………………………….

Als ouder ben ik aansprakelijk als mijn zoon/dochter een ongeval of schade veroorzaakt.
Als niet aan de voorwaarden voldaan wordt (zie ommezijde), kan er een sanctie volgen en/of
de toestemming weer ingetrokken worden.
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VOORWAARDEN

1.

De leerling gedraagt zich zoals het hoort.

2.

De leerling verlaat de school niet in werkkledij.

3.

De leerling zorgt ervoor dat hij/zij op tijd terug op school is.

4.

De leerling gebruikt geen alcohol of andere verslavende middelen.

5.

De leerling gaat elke middag eten op het opgegeven adres.

6.

De leerling neemt altijd de veiligste weg tussen het opgegeven adres en de
school.

7.

De school zal als dat nodig is contact opnemen met het familielid of met de
ouders i.v.m. de aanvraag.

Datum + handtekening voor akkoord
ouder(s)

leerling
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