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Intitulé

: Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot instelling van een schoolartsendienst

Citeertitel: Schoolartsenbesluit
Vindplaats : AB 1991 no. GT 24
Wijzigingen: Geen
=====================================================================
Artikel 1
Voor de richtige uitoefening van:
a. het toezicht op de gezondheidstoestand van leerlingen en leerkrachten en op de gebouwen van de openbare en bijzondere, gesubsidieëerde in en ongesubsieëerde inrichtingen voor kleuter-, en basis-, en
voortgezet onderwijs, bedoeld in artikel 21 van de Landsverordening
basisonderwijs (AB 1989 no. GT 75), en artikel 30 van de Landsverordening voortgezet onderwijs (AB 1989 no. GT 103);
b. het toezicht op de voeding van de scholgaande jeugd,
wordt, met inachtneming van de op dit punt bestaande wettelijke bepalingen, ingesteld een schoolartsendienst onder leiding en toezicht van
de directeur van de Directie Volksgezondheid.
Artikel 2
De schoolartsendienst wordt uitgeoefend door schoolartsen, benoemd bij landsbesluit.
Artikel 3
1. De schoolarts geeft, indien hij door ziekte of wegens andere
redenen verhinderd is zijn betrekking waar te nemen, hiervan onverwijld kennis aan de directeur.
2. De directeur doet van de ontvangst van zodanige kennisgeving
mededeling aan de inspecteur van het onderwijs.
Artikel 4
Op de schoolarts zijn van toepassing de wettelijke regelingen betreffende de landsgeneeskundigen, voor zover daarvan niet wordt afgeweken door en voor zover niet aangevuld met de bepalingen van dit
landsbesluit en de regelingen krachtens dit landsbesluit vast te stellen.
Artikel 5
1. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, wordt, op
voordracht van de directeur van de Directie Volksgezondheid, de inspecteur van het onderwijs gehoord, een instructie voor de schoolartsen vastgesteld.
2. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen aan de
schoolartsen werkzaamheden worden opgedragen, die hoewel liggende op
het terrein van de Directie Volksgezondheid, niet uitsluitend liggen
op het terrein van de schoolartsendienst.
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Artikel 6
Dit landsbesluit kan worden aangehaald als Schoolartsenbesluit.
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