Beste ouders,

Het kan wel eens gebeuren dat uw kind zich op school niet zo goed voelt of ziek is. Wanneer
we van mening zijn dat het bijwonen van de klasactiviteiten niet meer haalbaar is, verzoeken
wij u (of iemand die u aanduidt) om uw kind op school af te halen. Zo voorkomen we ook ev.
verdere besmetting (vb. griep).
Op school mogen we geen medicatie in voorraad hebben of aan kinderen toedienen. We
mogen dus bv. geen aspirientje of ‘pilletje tegen buikpijn’ geven. Wij zijn nl. niet op de
hoogte van de medische achtergrond van het kind (allergie? hevige reacties?...) en niet
medisch geschoold om bepaalde diagnoses te stellen. We brengen u wel op de hoogte van
ev. klachten die uw kind op school had zodat u verdere maatregelen kan nemen.
Wanneer het noodzakelijk is dat uw kind in de loop van de schooldag medicatie (van thuis)
neemt (op doktersvoorschrift) dan kan dit enkel mits u een attest invult waarop alle gegevens
duidelijk ingevuld zijn én ondertekent door de dokter. Hiermee geeft u de leerkracht de
toelating aan uw kind die bepaalde medicatie toe te dienen en is de leerkracht zeker wat,
wanneer en hoeveel er toegediend kan of mag worden. In bijlage vindt u een voorbeeld van
dit attest dat u vrij kan bijkopiëren of waarvan u bijkomende exemplaren op het
schoolsecretariaat kan bekomen.
Met deze afspraken willen wij alle medische misverstanden of risico’s vermijden en hopen
dat u begrip kunt opbrengen voor deze maatregelen.

Met vriendelijke groeten,
De directie

ATTEST MEDICIJNEN
Ondergetekende (naam) ++++++++++++++++++++++++.
Bereikbaar op volgend telefoon/gsm-nummer: ++++++++++++++..
Ouder van :

LEERLING:
Naam:

+++++++++++++++++++ Klas: ++++++++.

verklaart hierbij toelating te geven aan

(naam leerkracht(en)) : ++++++++++++++++++++++++++++++

om volgende medicatie aan hun eerder genoemd kind toe te dienen:

MEDICIJN:
Naam medicijn :

+++++++++++++++

Vorm (siroop, zalf, pil +) : +++++++++++++++
Hoe bewaren? +++++++++++++++..
Wanneer toedienen ? +++++++++++++++++++++++++++..
Hoeveel? ( bv 1 lepeltje, ½ pilletje)
Periode? Hoeveel dagen?

.+++++++++++++

++++++++++++++++++++.

Andere opmerkingen: +++++++++++++++++++++++++++..

DOKTER
Stempel

Handtekening ouder,

Handtekening

