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Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Het Heerbeeck College en het Kempenhorst College willen hun leerlingen graag
helpen tijdens en met het leren op school, maar ook bijvoorbeeld als ze zich niet
lekker voelen. In het verleden gaven we leerlingen wel eens een paracetamol als
ze zich ziek voelden of hoofdpijn hadden. Met de invoering van Passend
Onderwijs is echter het spanningsveld tussen de zorgbehoefte van leerlingen en
de zorg die de school kan/mag bieden toegenomen.
Dit betekent dat scholen in het voortgezet onderwijs na moeten denken over
medicijnverstrekking, -toediening en eventueel medisch handelen. VO Best
Oirschot heeft dit ook gedaan en heeft op grond hiervan een Protocol
Medicijnverstrekking, -toediening en medisch handelen vastgesteld, dat u op onze
sites kunt aantreffen.
In het meest onschuldige, maar tevens meest voorkomende geval betekent dit dat
wij geen paracetamol meer verstrekken als uw kind daar om vraagt. Indien nodig,
zult u uw kind een dergelijke pijnstiller van thuis moeten meegeven.
U treft bij deze brief 2 bijlages aan.
De eerste bijlage is bedoeld voor de situatie dat uw zoon of dochter op school
ziek wordt of gewond raakt. Deze bijlage zal na retournering in het dossier van
uw zoon/dochter opgenomen worden. Het is daarom belangrijk dat u deze eerste
bijlage altijd invult en via uw zoon/dochter inlevert bij de mentor van uw
zoon/dochter. Graag uiterlijk 20 november.
De tweede bijlage is alléén bedoeld voor de leerlingen met een specifieke
medische situatie en eventuele afspraken die u daarover met de school zou willen
maken. Het is echter niet zeker dat de school aan uw wensen tegemoet kan/mag
komen. In onderling overleg zullen we moeten bepalen wat wél en wat niét
mogelijk is. Daarom kunt u op deze bijlage aangeven dat u hierover een gesprek

wilt. Indien deze situatie op uw kind van toepassing is, dan graag ook deze
bijlage uiterlijk 20 november retour bij de mentor.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de afdelingsleiding van uw
zoon/dochter.
Namens de directie van Kempenhorst College,

L. Jussen
directeur Kempenhorst College
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