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We hangen niet aan de kapstokken.

 
 

4.4 Medicatie ____________________________________________________ 
 
 
Het kan voorkomen dat uw kind tijdens de schooluren ziek wordt, ergens pijn heeft, zich 
verwondt, door een insect wordt gestoken of iets dergelijks.  

efficiënt mogelijk handelen. 
In het geval er sprake is van een klein onschuldig ongemak 
zal de school de afweging maken of uw kind gebaat is bij het aanbrengen of innemen van een 
eenvoudig, algemeen gangbaar medicijn dat voorkomt op een door het schoolbestuur 
goedgekeurde lijst.  
De goedgekeurde lijst met deze medicijnen zal u bij het begin van het schooljaar bezorgd 
worden. Hierop zal u als ouder kunnen aanduiden welke van deze medicijnen, indien nodig, mogen 
toegediend worden aan uw kind. 
In uitzonderlijke gevallen kan de ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan je 
kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter dat de juiste 
dosering en toedieningswijze bevat.  

Andere verpleegkundige handelingen of medische behandelingen, andere dan via 
orale (via de mond) of percutane (via de huid) weg, via oogindruppeling of 
oorindruppeling, mogen niet worden gesteld door ongekwalificeerd schoolpersoneel.  
 

 
 

4.5 Stappenplan bij ongeval of ziekte _________________________________ 
 
 
Wanneer op school een kind zich verwondt of ziek wordt en de leerkrachten het nodig achten om 
professionele hulp in te roepen zal de school eerst de ouders of een andere opgegeven 
contactpersoon verwittigen met de vraag om het kind te komen afhalen zodat de ouders dan zelf 
een geneesheer naar keuze kunnen raadplegen. 
Indien de school de ouders of de andere opgegeven contactpersoon niet kan bereiken, dan zal de 
directeur of een leerkracht zelf een arts raadplegen. 
Indien de verwonding of het ziektebeeld (heel) ernstig is zal de school eerst handelen vooraleer 
de ouders of de contactpersoon te verwittigen. Afhankelijk van de aard van het ongeval of het 
ziektebeeld zal men een arts naar de school laten komen, zal men een ziekenwagen inschakelen 
of zal men het kind naar het ziekenhuis brengen. 
De kosten ten gevolge van een ongeval op school worden door de schoolverzekering gedekt. 
Bij elk ongeval dient daartoe het document 
door de school, de geneesheer, de mutualiteit en de ouders. Dit document wordt door de school 
aan de ouders bezorgd. 
De kosten ten gevolge van ziek worden op school worden niet gedekt door de schoolverzekering. 
Indien de ouders het nodig achten van een dokter te consulteren omdat het kind klachten heeft 
ten gevolge van een verwonding opgelopen op school, dan kunnen de ouders ook aanspraak maken 
op de ongevallenverzekering van de school. De ouders dienen dan h
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de verwonding. 
 

4.6 Verzekeringen ________________________________________________ 
 
 
Waarvoor is de school verzekerd ? 
Uitgangspunt van de schoolverzekeringen is het gehele schoolleven. 
Concreet betekent dit dat elke activiteit georganiseerd door de school ook door de school 

 
 
Welke waarborgen heeft de school onderschreven ? 
 
Burgerlijke Aansprakelijkheid : 
Wanneer de school, zijn leerkrachten, zijn leerlingen, schade berokkent aan derden en zij 
hiervoor aansprakelijk wordt gesteld dan dient zij deze schade ook te vergoeden. ( art. 1382  
1386 van het Burgerlijk Wetboek ). 
Opgelet : deze waarborg is van toepassing op het schoolleven, maar hier valt de weg van en naar 
de school niet onder ! Het schoolleven geldt enkel wanneer zij onder toezicht van de school 
staan ( of verondersteld worden onder toezicht te staan ). 
Het is van daaruit belangrijk dat ouders er zich van bewust zijn dat zij voor de ongevallen die 
hun kinderen op weg van en naar de school veroorzaken persoonlijk aansprakelijk kunnen gesteld 
worden. Het afsluiten van een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid privé leven is dus geen 
overbodige luxe ! 
 
Objectieve Aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing : 
Dit is een bij wet verplichte verzekering die tussenkomt voor slachtoffers van brand en/of 
ontploffing, en dit zonder dat de aansprakelijkheid is bewezen. 
 
Lichamelijke Ongevallen : 
Op school gebeuren er nog al wat ongevallen waarvoor de school niet aansprakelijk kan gesteld 
worden. Toch heeft de school ook hiervoor bijkomende waarborgen afgesloten. 
De medische kosten ten laste van de ouders bovenop de mutualiteitsbijdrage worden vergoed, er 
zijn waarborgen voor tandprothese, overlijden en blijvende invaliditeit. 
 

4.7 Rookverbod __________________________________________________ 

 

Er geldt een permanent rookverbod op school. Het is dus verboden te roken in zowel gesloten 
ruimten van de school als in open lucht op de schoolterreinen. Als je kind het rookverbod 
overtreedt, kunnen we een sanctie opleggen volgens het orde- en tuchtreglement. Als je vindt 
dat het rookverbod op onze school ernstig met de voeten wordt getreden, kan je terecht bij de 
directeur. 

Ook verdampers zoals de elektronische sigaret, heatstick en de shisha-pen vallen onder het 
rookverbod, zelfs als ze geen nicotine en tabak bevatten.             

Er is ook een rookverbod tijdens de extra-murosactiviteiten. 

 


