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Beste ouders,
Via deze brief wil ik u even informeren in verband met het toedienen van medicatie aan uw kind in de school.
Voor de veiligheid en gezondheid van uw kind willen we allereerst stellen dat een ziek kind niet thuishoort in de school.
Met een ziek kind bedoelen we zeker een kind dat koorts heeft. We bedoelen hier ook mee een kind dat omwille van zijn
gezondheidstoestand niet kan functioneren in de klas.
Toch kan het gebeuren dat uw kind medicatie moet nemen op school: de antibioticakuur is niet beëindigd alhoewel uw
kind zo ver genezen is dat het naar school kan, uw kind moet medicatie nemen tegen voorbeeld ADHD, tegen allergieën enz…….
Omdat het hier toch wel over een erg belangrijk gegeven gaat, willen we u vragen om – als uw kind absoluut medicatie moet
nemen tijdens de schooluren – volgende regels in acht te nemen.
Wanneer een kind medicatie dient te nemen maar de lessen mag bijwonen, dienen de ouders aan de school een attest te
bezorgen dat het kind de lessen mag bijwonen. Zonder dit attest wordt geen medicatie toegediend. Een modelformulier vindt u
hieronder Voor de leerkrachten is het handig om steeds hetzelfde model te krijgen.
Op dit attest dient de benaming van de medicatie, de wijze van bewaring, toediening en de toe te dienen dosis te worden vermeld.
Het geniet de voorkeur (niet verplicht) dat ook de voorschrijvende arts het attest mee ondertekent en er zijn/haar stempel op
aanbrengt.
Hopend op uw begrip, de directie

ATTEST BIJ GEBRUIK VAN MEDICATIE
NAAM VAN HET KIND:………………………………………………………………………………………….
KLAS:……………………………………………………………………………………………………………………

Mag de lessen bijwonen, maar dient de volgende medicatie in te nemen tijdens de schooluren:
Benaming medicatie:……………………………………………………..
Wijze van toediening:…………………………………………………….
Op welke tijdstip(pen):…………………………………………………..
Hoeveelheid (dosis):………………………………………………………
Wijze van bewaring:………………………………………………………

De medicatie dient steeds in de originele verpakking -met de daarbij horende bijsluiter- te worden meegebracht. Het
medicament wordt steeds van een sticker voorzien met daarop de naam van het kind, de naam en het
telefoonnummer van de voorschrijvende arts.
De school en/of de leerkrachten kunnen op geen enkel ogenblik verantwoordelijk gesteld worden voor
(neven)effecten die bij het kind optreden naar aanleiding van het toedienen van medicatie op school! De
verantwoordelijkheid ligt steeds bij de opdrachtgever.
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