
 
 

 

Beleid kinderen die ziek zijn 
 
 

1. Wanneer is een kind ziek 
Er bestaat verschil tussen een kortdurende ziekte of langdurige ziekte.  
Een kortdurende ziekte is meestal een vorm van griep, koorts of een infectie. Soms 
kan een ouder bij oververmoeidheid ook beslissen om het kind ziek te melden. 
Snipperdagen bestaan niet in het onderwijs en vrij om ergens mee naar toe te gaan 
valt niet onder ziekte. Hiervoor gelden de regels voor verlof (zie schoolgids) 
 

2. Als een kind ziek thuis blijft 
Als een kind ziek thuis blijft, melden ouders die tijdig aan de leerkracht (zie 
schoolgids). Als een kind ziek wordt gemeld geldt dit in principe voor een hele 
lesdag. Het is niet de bedoeling dat kinderen later tijdens de lesdag alsnog op school 
komen. Dit kan voor het individuele kind wel prettig zijn, echter er ontstaat snel een 
glijdende schaal waarin het onduidelijk is wanneer kinderen wel/niet later kunnen 
komen; bijvoorbeeld bij vermoeidheid.  
Daarom leggen we de verantwoordelijkheid bij de ouders om in te schatten of het 
kind wel of niet naar school kan die dag. 
Als kinderen na een  periode van meerdere dagen ziekte langzaam weer instromen 
is het wel mogelijk om met de leerkrachten afspraken te maken over het volgen van 
een deel van een lesdag. We streven daarbij dan naar het zo veel mogelijk bijwonen 
van de ochtenden. 
 

3. Als een kind ziek wordt onder schooltijd 
Als een kind ziek wordt onder schooltijd zullen we telefonisch contact opnemen met 
de ouders. Dan wordt overlegd wanneer het kind opgehaald. In principe blijven zieke 
kinderen niet op school. Het is aan de leerkracht om in te schatten of een leerling 
echt ziek is of niet. Als een leerling niet kan worden opgehaald, blijft het op school 
onder toezicht van een volwassene. Een leerling mag in geen geval onder schooltijd 
zelfstandig naar huis. 
Het toedienen van pijnstillers o.i.d. wordt gedaan aan de hand van het protocol: 
medicijnverstrekking & medisch handelen. Hierin staat ook stapsgewijs beschreven 
hoe te handelen als een kind ziek wordt onder schooltijd. 
 

4. Onderwijs aan zieke kinderen 
Korte ziekte van een leerling: 
 Bij een korte ziekte van de leerling ( verkoudheid, griepje ) is het meestal voldoende 
om een paar dagen bed te houden. Indien ouders dat wensen en de leerling in staat 
is, kan er wat werk voor thuis worden opgehaald door een broer of zus op school, 
een van de ouders, of door een klasgenoot in de buurt worden afgegeven. 
  
Lange ziekte/ongeval van een leerling:  
- De groepsleerkracht is de eerst verantwoordelijke voor het contact met de leerling 
en 



ouders/verzorgers. 
- De groepsleerkracht informeert de directeur en de ib-ster. Met de ib-ster is 
voortdurend overleg over het handelingsplan. 
- Bij een te verwachten langere ziekteperiode en het niet of niet volledig naar school 
kunnen gaan kan de consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen van de 
schoolbegeleidingsdienst of van een educatieve voorziening van een academisch 
ziekenhuis ingeschakeld worden. 
- De groepsleerkracht bewaakt de voortgang en meldt eventuele beëindiging van de 
ondersteuning door de consulent aan de overige leerkrachten, de directeur en de 
ib-ster. 
 
Langdurige ziekte, chronische ziekte of langdurige opname in het ziekenhuis:  
- De groepsleerkracht onderneemt actie naar de ouders en heeft tijdens de 
ziekteperiode regelmatig contact met ouders en leerling. 
- De groepsleerkracht informeert de directie, de ib-ster en de overige leerkrachten. 
- De groepsleerkracht of de ib-ster neemt in overleg contact op met de consulenten 
onderwijsondersteuning zieke leerlingen van de schoolbegeleidingsdienst of van een 
educatieve voorziening met de vraag om begeleiding van leerkracht en leerling. 
- De groepsleerkracht bepaalt in samenspraak met de ib-ster welk schoolwerk van 
belang is voor de leerling. 
- De groepsleerkracht bespreekt na overleg met de leerling en de ouders één en 
ander met de klas en stimuleert klasgenoten contact te onderhouden. 
- De groepsleerkracht informeert de directeur en de ib-ster met enige regelmaat over 
de situatie en voortgang. 
- De groepsleerkracht bewaakt de voortgang en meldt eventuele beëindiging 
ondersteuning door de consulent aan de overige leerkrachten, de directeur en ib-
ster. 
 


