
Medicijnenbeleid SBS Rapertingen: 
 

Leerkrachten worden op school regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn of met leerlingen die zich ziek 
voelen. Ook krijgt de school steeds vaker het verzoek van ouders om hun kinderen medicijnen toe te dienen. Met het oog op 
de gezondheid van kinderen en rekening houdend met de wettelijke bepalingen is het van groot belang dat wij in dergelijke 
situaties zorgvuldig handelen. De grootst mogelijke terughoudendheid is hier dan ook geboden. Uitgangspunt moet zijn dat 
een ziek kind niet op school moet zijn. Met ons medicijnenbeleid wordt een optimaal mogelijke zekerheid aan kind, ouders, 
leraar en schoolleiding gewaarborgd. 
 
Wat staat er in de wet? 

- In België is iedereen verplicht hulp te verlenen aan een persoon in nood. Wanneer je zelf geen gevaar loopt, ben je  
  verplicht de hulp te bieden die je kent en kunt geven. 

- Het toedienen van medicijnen valt niet onder eerste hulp. Dat is voorbehouden aan artsen, apothekers en andere  
  medische beroepen. Andere personen die medicijnen geven, zijn wettelijke strafbaar.  
 

Ons medicijnenbeleid: 
 Een leerling is te ziek om de lessen te volgen. 

✓ De school wil benadrukken dat, in het belang van andere leerlingen en leraren, een zieke leerling niet thuis hoort op 
school. 

✓ Bij afwezigheid van een leerling door ziekte trachten de ouders de school/de leerkracht zo snel mogelijk te verwittigen. 
✓ Na de periode van afwezigheid door ziekte bezorgen de ouders de school/de leerkracht binnen de termijn van 3 

schooldagen het nodige attest. 
 Een leerling is ziek op school of een leerling wordt ziek op school. 

✓ De school geeft geen medicijnen. 
✓ De school neemt contact op met de ouders of de door de ouders aangewezen vertegenwoordigers  (telefoonnummers en   

                  aangewezen vertegenwoordigers op leerlingenfiche) met het verzoek om de leerling op te halen. 
✓ De school meldt aan de ouders of aangewezen vertegenwoordigers waarom het kind niet op school kan blijven.  
✓ De ouders of aangewezen vertegenwoordigers melden aan de school door wie de leerling zal opgehaald worden en 

wanneer. 
✓ De school en ouders of aangewezen vertegenwoordigers spreken af wat er met de leerling gebeurt tot die tijd. 

 Een leerling neemt voorgeschreven medicijnen. 
✓ Medicijnen neem je zoveel mogelijk thuis in. 
✓ De school geeft enkel voorgeschreven medicijnen met een geldig attest ondertekend door de 

voorschrijvende/behandelende arts. 
✓ De voorgeschreven medicijnen worden in de originele verpakking met bijsluiter rechtstreeks overhandigd aan de 

klasleerkracht. 
✓ Medicijnen horen niet thuis in de boekentas van de leerling. 
✓ De voorgeschreven medicijnen worden toegediend door de klasleerkracht. 
✓ Voor leerlingen die op regelmatige basis medicijnen nodig hebben is zo’n attest geldig voor een schooljaar of een 

bepaalde periode. 
 Een leerling brengt niet voorgeschreven medicijnen mee. 

✓ Medicijnen neem je zoveel mogelijk thuis in. 
✓ De school verleent medewerking aan het geven van niet voorgeschreven medicijnen op basis van een schriftelijke en 

ondertekende verklaring van de ouders waarbij opgemerkt dat de ouders verantwoordelijk en aansprakelijk blijven voor 
eventuele gevolgen van handelingen van de school. 

✓ De medicijnen worden in de originele verpakking met bijsluiter rechtstreeks overhandigd aan de klasleerkracht. 
✓ Medicijnen horen niet thuis in de boekentas van de leerling. 
✓ De medicijnen worden toegediend door de klasleerkracht. 

 Wanneer verwittigt de school externen? 
✓ De ouders of de door de ouders aangewezen vertegenwoordigers zijn niet te bereiken en het kind kan dus niet naar huis. 

De school raadpleegt een arts en handelt strikt naar het advies van de arts. 
✓ De ouders of de door de ouders aangewezen vertegenwoordigers zijn wel te bereiken, maar zijn niet in staat om het kind 

van school te halen. De ouders of de door de ouders aangewezen vertegenwoordigers beslissen om al dan niet een arts te 
raadplegen. Bij raadpleging van een arts handelt de school strikt naar het advies van de arts. 

✓ Bij acuut gevaar schakelt de school direct een arts in of belt de school het alarmnummer 112.  
 Een kind klaagt regelmatig over pijn. 

✓ De school geeft geen medicijnen. 
✓ De leerkracht brengt de ouders, het zorgteam, de directie en/of het CLB op de hoogte. 
✓ In samenspraak met de ouders volgen zij het kind verder op en verwijzen eventueel door naar gespecialiseerde hulp. 

 
 
 
Meer informatie nodig:  

 Neem contact op met de directie, de klasleerkracht. 
 http://www.klasse.be/leraren/help.php?q=eerstelijn 
 http://www.ond.vlaanderen.be/nieuws/2009/0506-medicijnen.htm 

 

Attest ‘medicijnen op school’: 
 Elke ouder ontvangt de attesten ‘medicijnen op school’. 
 De attesten kan men downloaden op de schoolwebsite www.sbsrapertingen.be. 
 De attesten kan men verkrijgen op het secretariaat. 

http://www.klasse.be/leraren/help.php?q=eerstelijn
http://www/
http://www.sbskermt.be/

