
      MEDICIJNKAART  
Toelating tot toedienen van medicijnen op school 

 
Stempel van de dokter 
 
 
 
Naam v/h kind 
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Wijze en duur van toedienen OP SCHOOL 
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Specifieke bewaring, voorzorgen, …  
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…………………………………………………………………………… 
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BEGELEIDEND SCHRIJVEN BIJ DE MEDICIJNKAART 
 
 
 
Beste ouders  
 
Zoals u reeds weet mogen wij op school geen 
medicijnen meer toedienen wanneer kinderen 
zich ziek voelen. 
Toch kan het gebeuren dat je kind een zelfmeege 
bracht medicijn moet innemen. Dit moet voor ons 
steeds gestaafd worden door een 
doseringsvoorschrift door een bevoegd dokter. ( 
zie schoolreglement) 
Om het jullie gemakkelijk te maken, voegen wij 
hierbij enkele voorgedrukte briefjes die je dan 
door de dokter kan laten invullen. ( tip : leg ze in 
je auto zo heb je ze ook steeds bij bij een 
doktersbezoek) 
Zonder dit formulier mogen wij onder GEEN 
beding nog medicijnen toedienen. 
We danken u voor uw begrip hieromtrent. 
Hou wel in het achterhoofd dat kinderen die ziek 
zijn best thuisblijven om besmetting tegen te 
gaan. 
 
Het schoolteam 
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