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Someren, 12 juni 2015
Onderwerp: Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op basisscholen.
Beste ouders / verzorgers,
Deze brief gaat over medisch handelen en medicijnverstrekking op de basisscholen en dus ook over hoe
dat gaat op de school van uw kind. Er kunnen zich verschillende omstandigheden voordoen, waarbij de
leerkracht van uw kind kan / moet handelen, omdat er iets is met de gezondheid van uw kind.
Ziek worden op school
Het kan weleens voorkomen dat uw kind op school ziek wordt. De leerkracht zal in dit geval meteen
handelen. In de meeste gevallen krijgt u dan een telefoontje of u in de gelegenheid bent uw kind op te
komen halen. In de bijlage vindt u een toestemmingsformulier. Wij vragen u dit formulier ingevuld mee te
geven naar school en in te laten leveren bij de juf of meester van uw kind (-eren) (formulier 1).
Medicijnen en medisch handelen
Ook komt het weleens voor dat een kind structurele medische zorg / medicijnen nodig heeft. In dat geval
kunnen wij er als school voor kiezen om hier wel of geen medewerking aan te verlenen. Leerkrachten
mogen medische handelingen weigeren waarvoor zij zichzelf niet bekwaam achten. Belangrijk is dat u zelf
vooraf dit soort zaken bespreekt met de school. Heeft u bv het verzoek om uw kind speciale medicijnen te
geven, dan zult u daar altijd schriftelijk om moeten vragen / toestemming voor moeten geven. De school
heeft hier een speciaal formulier voor (formulier 2).
Protocol Medisch handelen
Bovenstaande zaken zijn vastgelegd in het Protocol Medisch Handelen dat u kunt inzien op de site van de
school of op de site van PRODAS. Vanaf dit schooljaar zullen de eerder genoemde formulieren onderdeel
worden van de intake op school, wanneer ouders een nieuwe leerling aanmelden. Maar voor alle kinderen
die al op school zitten geldt dat zij dit formulier nog niet hebben ingevuld. Aan u de vraag of u dit formulier
voor uw kind / uw kinderen in wilt vullen. Heeft u nog vragen, dan kunt u altijd bij de directeur van de school
terecht. Mocht er iets wijzigen in bijv. medicijngebruik of allergieën van uw kind, dan vragen wij u vriendelijk
dit direct op school te melden.
Het bijgevoegde formulier graag ingevuld terug naar de school.
Met vriendelijke groet en dank voor uw medewerking, mede namens de school,
Stichting PRODAS
Het bestuur van 26 basisscholen in Deurne, Asten en Someren

