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Doel
Eenduidige afspraken hanteren, zodat voor iedereen helder is welke afspraken er gemaakt moeten worden over
medicijnverstrekking op verzoek van ouders en welke afspraken er zijn omtrent medicijnverstrekking bij ziekte van
een leerling tijdens schooltijd.
Afspraken
We volgen hierin het “Protocol medicijnverstrekking op basisscholen” van het SCOH (versie oktober 2010).
Hierin zit ook de overeenkomst tussen school/leerkrachten en ouders met daarin alle gemaakte afspraken per
schooljaar.
Stappenplan.
• Ouders vragen om verstrekken van medicijnen of het verrichten van medische handelingen bij hun kind.
Veelal gaat het om handelingen rondom diabetes of een allergie.
• Het verzoek wordt door de IB-er besproken met het MT
• Het medicijnprotocol wordt door de IB-er besproken met de betreffende leerkrachten (bij
schooljaarovergangen zijn dat de zowel de huidige leerkracht als de aankomende leerkracht van de
leerling). Mogelijk zelfs met 2 IB-ers als er een overgang plaatsvindt van de ene bouw naar een volgende
bouw.
• De IB-er draagt zorg voor een samenkomst met alle betrokken leerkrachten en de ouders van de leerling
(meestal aan het einde van een schooljaar en draagt zodoende zorg voor een juiste overdracht).
• Het protocol wordt besproken door de IB-er met de ouders en betrokken leerkrachten en evt. een IB-er van
de volgende bouw.
• De gemaakte afspraken worden door de IB-er vastgelegd en getekend door de ouders en de leerkracht
van het komende schooljaar. Indien één van de partijen niet wil tekenen, geeft de IB-er dit aan bij het MT.
• De IB-er zorgt voor een exemplaar van het protocol met daarin de gemaakte afspraken en geeft deze aan
de leerkracht en aan de ouders.
• De IB-er zorgt ervoor dat het uiteindelijke exemplaar in ESIS in het leerlingdossier wordt gezet.
• De gemaakte afspraken gelden voor één schooljaar en moeten aan het einde van ieder schooljaar weer
opnieuw worden besproken, getekend en eventueel aangepast worden.
Bij dit protocol hoort een getekende versie van het “protocol medicijnverstrekking op basisscholen, versie 2010 van
SCOH. Dit document is aanwezig als bijlage in het kwaliteitshandboek.
Informatie aan de ouders/verzorgers
De ouders worden nauw betrokken bij het maken van afspraken en het vastleggen in het protocol.
Ouders moeten instemming geven door het protocol te ondertekenen.

