Uitwerking protocol medische handelingen
Deze uitwerking is gebaseerd op het Protocol medische handelingen Burgemeester Walda School
juli 2016. In deze uitwerking staan de te verrichten handelingen, die docenten en OOP in
voorkomende gevallen uitvoeren. In gevallen waarin deze uitwerking niet voorziet, gaat directie er
van uit dat een ieder naar besten kunnen hulp verleent.
Als een leerling met klachten als hoofdpijn, buikpijn o.i.d. te maken heeft, dan meldt deze dit aan
de docent of conciërge. De docent verwijst de leerling naar de conciërge. De conciërge vraagt wat
er aan de hand is en verstrekt zo nodig paracetamol. Voordat paracetamol verstrekt wordt, gaat de
conciërge na hoeveel paracetamol de leerling die dag al gehad heeft. Hierna gaat de leerling terug
naar de les.
Als een leerling vanwege ziekte niet meer in staat is om aan het onderwijs deel te nemen, dan laat
de conciërge de leerling in zijn bijzijn contact opnemen met zijn ouders of verzorgers. Als ouders of
verzorgers op de hoogte gebracht zijn, kan de leerling naar huis gaan, of, afhankelijk van de
conditie van de leerling, door ouders of verzorgers opgehaald worden. Als ouders of verzorgers
niet bereikbaar zijn, dan blijft de leerling zolang op school, tot dat er contact met ouders of
verzorgers geweest is.
Als een leerling op de BWS gewond raakt, verlenen docenten of OOP, die EHBO’er dan wel
BHV’er zijn, eerste hulp. Ouders worden door de conciërge op de hoogte gebracht. Afhankelijk van
de aard van de verwonding wordt 112 gebeld of de leerling wordt naar de eigen huisarts gebracht.
De conciërge informeert directie over het voorval.
Als de conciërge afwezig is, neemt een van de coördinatoren zijn rol over.
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