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Ziek op school
Het komt voor dat een leerling tijdens de schooluren pijn krijgt of ziek wordt. Uitgangspunt
is dat een leerling die ziek is naar huis moet. De school zal, in geval van ziekte, altijd
contact opnemen met de ouders om te overleggen wat er moet gebeuren (is er iemand
thuis om de leerling op te vangen, wordt de leerling gehaald of moet hij thuis gebracht
worden, of naar de huisarts, etc.?).
Het is daarom van groot belang dat de school over de juiste telefoonnummers van de
ouders/verzorgers beschikt. Wanneer het telefoonnummer van een van de
ouders/verzorgers verandert, geef dat dan a.u.b. zo spoedig mogelijk door aan de
administratie.
Algemene opmerkingen:


Met ‘ouders’ worden ouder(s) en verzorger(s) bedoeld



Met ‘medewerker’ worden zowel docenten als ondersteunend personeel bedoeld



Overal waar ‘hij’ staat wordt hij/zij bedoeld



Afspraken over het verstrekken van medicijnen op verzoek en het verrichten van
medische handelingen zijn vastgelegd in het protocol Medicijnverstrekking en
Medisch handelen van OVO Zaanstad.

Handelswijze bij ziek worden van de leerling op school:
a. Eerst worden de ouders of de daartoe aangewezen vertegenwoordiger van
de ouders geraadpleegd.
Als eerste wordt contact gezocht met de ouders. Indien mogelijk belt de leerling zelf met de
ouders.
b. Als een ouder of aangewezen vertegenwoordiger niet te bereiken is, wordt
gehandeld naar bevind van zaken.


A. Onderbouw: wanneer de ouders en andere, door de ouders aangewezen
vertegenwoordigers, niet te bereiken zijn zal de leerling niet naar huis gestuurd
worden zonder dat daar toezicht is. De leerling blijft dan op school, zoveel
mogelijk onder toezicht van een medewerker.
B. Bovenbouw: in overleg met de leerling wordt besloten wat het beste is: naar huis
of op school blijven.
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 Binnen de school zijn één of meerdere medewerkers die geraadpleegd
kunnen worden in zo’n geval. Dit kunnen bijvoorbeeld medewerkers met een
EHBO of BHV diploma zijn. Er wordt een inschatting gemaakt of de (huis)arts
geraadpleegd moet worden.
Indien nodig wordt op school paracetamol verstrekt.
Op school kan paracetamol verstrekt worden.
Het kan zijn dat ouders tegen verstrekking van paracetamol aan hun kind zijn. In dat
geval wordt de ouders gevraagd hiervan schriftelijk of per mail melding te maken bij de
administratie, die het registreert in Magister.
•

In alle gevallen zal het verstrekken van paracetamol terughoudend gebeuren.

•

Er wordt in Magister een registratie bijgehouden van de verstrekking van
paracetamol.

•

Er wordt alléén bij de administratie paracetamol verstrekt.

Ziek op school 20 januari 2015

Pagina 3 van 3

