
 

 

 

 

             GBS DE DOBBELSTEEN 

             Vredestraat 1  

             9220 Moerzeke 

             Tel.: 052 47 36 30 

 

Geachte ouder(s) 

De laatste jaren wordt in toenemende mate gevraagd aan leerkrachten/school om 

medicatie toe te dienen op school. 

Graag hadden wij hieromtrent de volgende afspraken gemaakt : 

• Gelieve in de mate van het mogelijke te vermijden dat medicatie op school moet 

worden toegediend. 

• Indien toch medicatie op school moet worden toegediend, is het noodzakelijk dat 

het onderstaande attest door de behandelende arts wordt ingevuld. 

• De leerkracht/school kan op geen enkel ogenblik verantwoordelijk gesteld worden 

voor neveneffecten die bij het kind optreden naar aanleiding van het toedienen van 

deze medicatie. 

Op de achterkant van dit blad vindt u nog eens de informatie zoals die in onze info-

brochure terug te vinden is. Bij twijfels of vragen vanuit de school kan het nodig zijn 

dat de schoolarts, met uw goedkeuren, contact opneemt met uw huisarts. 

Met vriendelijke groeten, 

De directie  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Attest van de behandelende arts, te overhandigen aan de leerkracht/school 

Naam van het kind : ………………………………………………………………………………………… 

Naam van de medicatie : ………………………………………………………………………………… 

                                       ………………………………………………………………………………… 

Dosis : ……………………………………………………… 

Periode van toediening op school : van ……………………… tot ……………………… (datum) 

Tijdstip van toediening op school : ……………………………………………………………………………………… 

Stempel en handtekening arts,                                                       handtekening ouders, 



 

Hoofdstuk 9  Toedienen van medicijnen   
 

9.1. De school1 dient uit eigen beweging geen medicatie toe. Bij ziekte zal ze in de eerste plaats een 
ouder of een door u opgegeven contactpersoon trachten te bereiken. Indien dit niet lukt en 
afhankelijk van de hoogdringendheid, zal de school de eigen huisarts, een andere arts of eventueel 
zelfs de hulpdiensten contacteren. 

  
9.2. De ouders kunnen de school vragen om medicatie toe te dienen. 

De school kan weigeren om medicatie toe te dienen, tenzij:  

 9.2.1. die is voorgeschreven door een arts én: 
9.2.2. die omwille van medische redenen tijdens de schooluren dient te worden toegediend.  

                   De ouders bezorgen de school: 
- de naam van het kind; 
- de datum; 
- de naam van het medicament; 
- de dosering; 
- de wijze van bewaren; 
- de wijze van toediening; 
- de frequentie; 
- de duur van de behandeling. 

 
9.2.3. In overleg met de CLB-arts kan het personeelslid van de school alsnog weigeren medicatie 
toe te dienen. In onderling overleg tussen de school, het CLB en de ouders wordt naar een 
passende oplossing gezocht. 

 

__________________ 

1  Alle mensen (personeelsleden, middagtoezichters, …) op school die verantwoordelijk zijn voor de 

leerlingen. 

 


