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Medicijngebruik op school 
Veel leerlingen op het Emaus College gebruiken medicatie ter ondersteuning van de gedragsregulatie. In 
overleg met de jeugdarts is het volgende opgesteld. 
 
Verantwoordelijkheid 

 De ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor het medicijngebruik van hun zoon/dochter op school. 

 Veranderingen in het medicijngebruik dienen door de ouders/verzorgers doorgegeven te worden aan de 
leerkracht/schoolleiding. 

 De school is niet verantwoordelijk voor het medicijngebruik van de leerling; niet voor de inname en niet 
voor het aanwezig zijn van het medicijn op school. 

 De leerkracht kan alleen erop toezien dat de leerling zijn/haar medicijnen inneemt. 

 Vragen over het effect van medicatie gesteld door de behandelend arts kunnen alleen na toestemming 
van de ouders/verzorgers gesteld worden aan de schoolleiding. 

 
Registratie van medicijngebruik 

 ‘Medicijngebruik-op-school-formulier’ door ouders/verzorgers bij aanmelding van de leerling laten 
ondertekenen.   

 Medische informatie-kaart (KNMG) bij bezoek aan jeugdarts door ouders laten invullen. 

 Formulier Medicijnenkaart waarop medicatie en dosering (en verandering) op vermeld staan. Deze 
‘kaart’ is in het bezit van de leerkracht en wordt bewaard in de klassenmap.  

 
Voorraad / bewaring 

 De naam van de leerling en de dosering moet duidelijk op de verpakking staan.  

 De voorraad mag in principe niet groter zijn dan voor een week. Een grotere voorraad mag alleen, in 
overleg, bij de schoolleiding bewaard worden. 

 De medicatie moet in een afsluitbare lade of kastje c.q. medicijnenkluisje bewaard worden.  
 
Aspirine/Paracetamol etc. 

 Het is niet toegestaan om aspirine/paracetamol te geven aan de leerlingen. Hoofdpijn kan 
bijvoorbeeld ook een andere oorzaak hebben.  

 
 
Tot slot 
Algemene vragen over de werking van medicatie, bv. over de bijwerkingen van Ritaline, kunnen gesteld 
worden aan de jeugdarts.  
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MEDICIJNGEBRUIK OP SCHOOL 
 
 

 
Ouders/verzorgers van de leerling: 
 

Naam    : ...................................................................................... 
Geboortedatum   : ...................................................................................... 
Woonadres   : ...................................................................................... 
     ...................................................................................... 
Telefoonnummer vast  : ...................................................................................... 
mobiel    : ......................................................................................

 Datum     : ...................................................................................... 
 
Medicatie in te nemen 
op school 
(naam medicijn(en),  
frequentie, dosering)  : ...................................................................................... 
     ...................................................................................... 
     ...................................................................................... 
     

 
1. Ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor het medicijngebruik van hun zoon/dochter op school. 
 
2. Ouders/verzorgers dienen er zelf voor te zorgen dat hun zoon/dochter zijn/haar medicijnen naar school 

meeneemt in de originele verpakking. De ouders/verzorgers dienen ook de medicijnkaart volledig in te 
vullen en mee te geven naar school. 

 
3. Het gebruik van medicijnen onder schooltijd dient bekend te zijn bij de schoolleiding en de leerkracht. 
 
4. De leerkracht zorgt dat de medicijnen in een afgesloten lade/kast/kluisje bewaard worden. Het is niet 

toegestaan op school een voorraad te hebben voor langer dan een week. 
 
5. Veranderingen in het medicijngebruik dienen door de ouders/verzorgers doorgegeven te worden aan de 

leerkracht/schoolleiding. 
 

6. Inname en toezicht: 
a. De school is niet verantwoordelijk voor het medicijngebruik van de leerling; niet voor de 

inname en niet voor het aanwezig zijn van het medicijn op school. 
b. De leerkracht kan alleen toezien dat de leerling zijn/haar medicijnen inneemt. 

7. Vragen over het effect van de medicatie gesteld door de behandelend arts kunnen alleen na 
toestemming van de ouders/verzorgers gesteld worden aan de schoolleiding. 

 
 

 
Datum    : ............................................................................................ 
Plaats    : ............................................................................................  
 
 
 
Handtekening ouder/verzorger : ............................................................................................ 
 
 
 
 
Handtekening schoolleiding : ............................................................................................ 


