
 
 
 
 
 
 

Beleid rond specifieke medische zorgen op Wonderwijzer 
 

Er zijn leerlingen die op regelmatige basis, sporadisch of bij urgente situaties op school medicatie 
moeten nemen.  
 
Om ervoor te zorgen dat dit vlot en veilig verloopt, zetten we alles even op een rijtje. 
 
Ons stappenplan 
 

- Bij het begin van elk schooljaar ontvangen de ouders een bundel met info en verschillende 
formulieren om in te vullen. Eén van die documenten gaat over de medische achtergrond 
van uw zoon/dochter. Wij vragen met aandrang deze documenten tijdig, volledig, duidelijk 
en waarheidsgetrouw in te vullen.  

- Aan de ouders van leerlingen die (vermoedelijk) opnieuw medicatie moeten nemen 
gedurende het nieuwe schooljaar, wordt reeds einde schooljaar het juiste formulier 
meegegeven. Zo heeft u de tijd om tijdens de zomervakantie een afspraak te maken bij de 
arts en het document ‘medicatie op school met doktersvoorschrift’ te laten invullen. 

- Het document ‘medicatie op school met doktersvoorschrift’ kan ook van de website gehaald 
worden, www.wonderwijzer.be. 

- Indien er op school medicatie zonder doktersvoorschrift moet toegediend worden is er ook 
steeds toestemming van de ouders nodig. Het document ‘medicatie op school zonder 
doktersvoorschrift’ vindt u eveneens op de schoolwebsite. Alvorens de eerste toediening op 
school, dient dit formulier volledig ingevuld aan de betrokken leerkracht bezorgd te worden. 

- Deze  documenten zijn wettelijk verplicht als de leerkracht tijdens de schooluren medicatie 
moet toedienen. Het toedienen van medicatie wordt door de betrokken leerkracht 
genoteerd op een formulier ‘registratie medicatie op school’. 

- De medische info wordt verzameld en discreet meegedeeld aan alle betrokkenen, in het 
belang van de leerling en met aandacht voor zijn privacy (GDPR). 

- In geval van een ernstige of levensbedreigende problematiek wordt de medische info én een 
foto van de betrokken leerling op centrale plaatsen in de school, in de nabijheid van de 
EHBO, opgehangen. Dit gebeurt eveneens met aandacht voor de privacy (GDPR). 

- Leerlingen met specifieke (levensreddende) medicatie (epipen, …) moeten deze in een eigen 
toilettas of opbergbox mét naam ter beschikking stellen van de school. Indien mogelijk 
vragen wij dat de medicatie ook in meervoud aanwezig is op school, zodat deze ter 
beschikking is bij de klasleerkracht, op het secretariaat én tijdens sportactiviteiten.  

 
Op Wonderwijzer doen we ons uiterste best om extra zorg en aandacht te besteden aan kinderen die 
een allergie- of intolerantieproblematiek hebben.  
 
Wat is het doel? 
 
Het risico op een allergische reactie zo klein mogelijk maken en alert reageren indien er zich toch een 
allergische reactie voordoet. De steun en info van de ouders is echter noodzakelijk. Samen willen we 
ervoor zorgen dat elke leerling zoveel als mogelijk kan deelnemen aan de activiteiten in de klas en op 
school. 
 
 
 



Eten en traktaties op school? 
 
Meerdere keren per jaar wordt er getrakteerd op school en/of in de klas. Wonderwijzer kiest er 
bewust voor om zelf niets speciaals of extra te voorzien voor kinderen met een allergie- of 
intolerantieproblematiek. Elke (medische) situatie is anders en de school kan en wil niet zelf 
inschatten wat bij welke leerling mogelijk is. Dit is de verantwoordelijkheid van de ouders. 
 
Wij vinden het echter fijn dat alle kinderen kunnen meevieren. 
 
Wij vragen aan de ouders : 

- Steeds duidelijk en tijdig te communiceren met de betrokken klasleerkracht, als je vermoedt 
dat er een probleem kan opduiken. Vanzelfsprekend is dat voor elke leerling anders. 

- In de klas eventueel op voorhand wat lekkers te voorzien in geval er een traktatie is van een 
medeleerling. Sommige leerlingen bewaren dit zelf, soms bewaart de leerkracht dit. 

- Als er feesten zijn (sinterklaas, carnaval, …) mag je zelf iets kleins of gelijkaardigs voorzien. 
Gelieve de naam van de leerling toe te voegen, om misverstanden te vermijden en dit op 
voorhand aan de klasleerkracht te bezorgen. 

- Te overleggen met de klasleerkracht, in het geval van een meerdaagse uitstap, bijvoorbeeld 
bij een specifiek dieet. 

 
Toch nog een vraag of bezorgdheid? 
  
Spreek de klasleerkracht gerust aan. Samen zorgen we voor een oplossing. 


