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Medicatie op school
In de mate van het mogelijke moet het toedienen van medicatie op school
vermeden worden. Toch kan het gebeuren dat een kind op school medicijnen
moet nemen. Bv. omdat zijn antibioticakuur nog niet afgelopen is, omdat hij elke
dag een pilletje (voor ADHD, diabetes,…) moet innemen. Leraren zijn geen
artsen. Ze mogen dus niet zomaar medicijnen toedienen. Dan zijn ze volgens de
wet strafbaar!
In uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan de school vragen om medicatie toe
te dienen aan een kind. Deze vraag moet echter bevestigd worden door een
schriftelijk attest van de dokter dat de juiste dosering en toedieningwijze bevat.
Zie bijlage (ook te downloaden op website)
Onder geen enkele voorwaarde mag medicatie zo maar meegegeven worden
in de boekentas. Gelieve dit aan de klastitularis te overhandigen zodat zij het
nodige kan doen.
Wanneer een leerling ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen
initiatief medicatie toedienen. Wel zullen de ouders of een opgegeven
contactpersoon verwittigd worden en zal hen gevraagd worden de leerling op te
halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een arts om hulp
verzoeken.

Stappenplan bij een ongeval of ziekte
- De ouders of de contactpersoon worden op de hoogte gebracht en
zij gaan met het kind naar de dokter.
- Indien deze niet te bereiken zijn, neemt de school contact op met de
eigen huisdokter.
- Indien deze niet te bereiken is, contacteert de school een ziekenhuis of
dichtstbijzijnde dokter.

Verzekeringspapieren (zie info schoolbrochure)
Deze zijn steeds verkrijgbaar op het secretariaat van de school.
- Aangifte schoolongeval: ouders en of leerkrachten geven inlichtingen over
omstandigheden, tijdstip en plaats van het schoolongeval.
Aangifte via de website van Interdio.
- Het medisch attest wordt door de betrokken dokter/tandarts/… ingevuld
en terug aan de school bezorgd. De school verstuurt dit op
haar beurt naar
Interdio. (Interdiocesaan Centrum)
- De ouders ontvangen van de school een onkostennota.
De ouders dienen dit document te ondertekenen en het
rekeningnummer, waarop de terugbetaling kan gebeuren, te noteren.
De documenten van de gemaakte onkosten waarvoor de ouders geen
tussenkomst van de mutualiteit genieten, worden aan dit document
vastgehecht.
- De onkostennota wordt dan terug aan de school bezorgd en vervolgens
opgestuurd naar Interdio.

- Voor bijkomende inlichtingen neemt de verzekering rechtstreeks contact op
met de ouders of de school.
- Het dossier wordt pas afgesloten na toelating door de ouders.
- De school ontvangt van de verzekeringsmaatschappij telkens
ontvangstbevestiging van de aangifte van het schoolongeval.
- Elk schoolongeval krijgt een dossiernummer dat op iedere verdere
briefwisseling dient vermeld te worden.

