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Opdrachtformulier medische handelingen 
in verband met de veiligheid voor de leerlingen en de leerkrachten. 

 

Datum: ……………………………(verplicht invullen) 

Betreft: Opdracht tot uitvoeren van medische handelingen ten behoeve van onderstaande leerling: 

 

De ouders/verzorgers van:  ……………………………………………….. (naam leerling) 

                ……………………………………………….. (geb. datum) 

zijn op de hoogte van de procedure medische handelingen van De Waterlelie en geven samen met de 

leerkracht daar uitvoering aan. Het is belangrijk dat op school alle medicatie die wordt gegeven bekend 

is, zodat we rekening kunnen houden met eventuele bijwerkingen die gevolgen kunnen hebben voor 

het functioneren van uw kind/pupil. 

Ouders/verzorgers geven hierbij opdracht om de volgende medische handelingen te laten verrichten 

op school: dit betreft ook eventueel het toedienen van thuis vergeten medicatie, de noodmedicatie en 

overig medisch handelen. Zonder dit ingevulde, ondertekende opdrachtformulier medische 

handelingen en bijgevoegd medisch paspoort van de apotheek mogen wij wettelijk gezien als school 

geen medicatie toedienen en/of medische handelingen verrichten.  

Kruis de handeling aan die voor uw kind/pupil van toepassing is: 

 Ο verstrekken medicatie 

Ο verstrekken vergeten medicatie  

Ο toedienen noodmedicatie 

Ο overige medische handelingen 

Handeling/medicijnen*** Hoeveelheid Tijdstip 

   

   

   

Noodmedicatie:   

Toedienen noodmedicatie: (na hoeveel minuten, evt. herhalen)  

 

 

 

 

 

  

*** Geef aan wat er moet gebeuren en/of welke medicijnen, hoe vaak en hoe laat.  

      Gebruik één regel per handeling/medicatie.  

Bijvoegen medisch paspoort verplicht. Deze wordt gratis verstrekt door uw apotheek. 

Ouders/verzorgers zijn bij medicatiewijziging verantwoordelijk voor het verstrekken van een nieuw, 

volledig ingevuld en ondertekend opdrachtformulier medische handelingen (te verkrijgen bij de 

leerkracht of via de website) en een nieuw medisch paspoort toe te voegen. 

 

Datum:    Naam:     Handtekening: 
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Procedure medische handelingen van de Waterlelie: 

 
1. De administratie verzorgt einde schooljaar een uitdraai van de stamgegevens uit het 

digitale leerlingvolgsysteem (ParnasSys). 

2. De leerkrachten geven dit formulier tijdens het oudergesprek aan de 

ouders/verzorgers  van de leerlingen,  zij checken deze gegevens op juistheid. 

3. Indien er sprake is van een wijziging wat betreft de medische handelingen, vult de 

ouder/verzorger een nieuw opdrachtformulier medische handelingen in. Deze staat 

ook als download op de website: www.dewaterlelie.net onder het kopje  

Praktisch /opdrachtformulier medisch handelen, procedure punt 3. 

4. De ouders/verzorgers vullen een nieuwe opdrachtverklaring medische handelingen in 

en leveren deze z.s.m. uiterlijk binnen een week in bij de leerkracht. 

De ouders/verzorgers kennen deze procedure, kruisen de medische handelingen aan 

en zorgen voor een medisch paspoort bij het opdrachtformulier. 

Een medisch paspoort is gratis te verkrijgen bij uw apotheek. 

5. De leerkracht maakt een kopie van het opdrachtformulier medische handelingen en 

doet dit in de klassenmap. 

6. De leerkracht levert het ingevulde opdrachtformulier in bij de preventiemedewerker. 

7. Deze neemt de medische gegevens op in het leerlingvolgsysteem (ParnasSys) en 

maakt een nieuw formulier(geel) leerling-gegevens voor in de klassenmap. 

8. De ouders geven medicijnwijzigingen door, d.m.v. het invullen van een nieuw 

opdrachtformulier inclusief medisch paspoort. 

9. Nieuwe opdrachtformulieren zijn te verkrijgen via de leerkracht of de website en de 

procedure wordt vanaf punt 4 weer in gang gezet. 
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