
 

 
 

 

 
Medicijnen op school - doktersattest 

 
 
Beste ouders, 
 
Eerst en vooral wil de school benadrukken dat, in het belang van andere leerlingen en 
leraren, een zieke leerling niet op school thuis hoort. 
 
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 nemen … Leraren zijn geen artsen. Ze mogen dus niet zomaar 
medicijnen toedienen. Dan zijn ze volgens de wet strafbaar. 
 
Daarom vragen we u een aantal regels te volgen. 
 

• De school aanvaardt enkel medicijnen op voorschrift van de dokter, 
ondertekend door de ouders. Je vindt een  exemplaar in het heen- en 
weerschriftje of de schoolagenda van je kind. Een extra attest kan je op het 
secretariaat afhalen. 

• Zonder attest dient niemand op school medicijnen toe. Ook niet bij 
uitzondering. Leraren zijn niet medisch geschoold en zij volgens de wet 
strafbaar als ze dat wel doen. 

• Geef de medicijnen in de orginele verpakking en met een volledig ingevuld en 
ondertekend dokterattest rechtstreeks af op de school. Dus niet via de 
boekentas of het kind. 

• De verantwoordelijke die de medicijnen bewaart en toedient is  
o Afdeling centrum: Viviane Van den Abbeele secretariaat 0479 94 52 64 
o Afdeling Heide: Carine De Baere  klas 2KOH 0479 94 52 69 
o Afdeling Ruiter: Veerle Van Assel  klas 1KOR 0479 94 52 68  
o Afdeling Sombeke: Nadine Van Rossem  klas 3KOS 0479 94 52 70 

 
Bedankt voor uw medewerking! 
 
Met vriendelijke groeten 
 
De directie 
 
 



 

 

 
 

 

 
 

GVB Sint-Franciscus 
Kerkstraat 10 

9250 Waasmunster 
T 052/469390 
F 052/469397 

directie@sifrawa.be 
www.sifrawa.be 

 
 
 
Naam van het kind: ………………………………………………….……………………... 
 
Klas: …………………………………………………………………..………………………. 
 
Naam ouders: ………………………………………….. Telefoon: ……………………... 
 
 
mag de lessen bijwonen, maar dient de volgende medicatie in te nemen tijdens de 
schooluren: 
 
 
Benaming medicatie……………………………………………………………… 
 
Wijze van toediening: …………………………………………………………… 
 
Op welk tijdstip en hoeveel: ….………………………………………………… 
 
Wijze van bewaring: ……………………………………………………………. 
 
 
De medicatie dient steeds in de originele verpakking met de daarbij horende bijsluiter te 
worden meegebracht.  Het medicament dient steeds van een etiket te worden voorzien met 
daarop de naam van het kind, adres en het telefoonnummer van de voorschrijvende arts.  
 
Voorschrijver      Ouders 
Datum:        Datum: 
 
Stempel en handtekening     Naam en handtekening(en) 
 
………………………………………………                       …………………………………… 


