WELZIJN OP SCHOOL
NIEUWSBRIEF - januari ’17
Opleidingen:
Voorbij:
- Opleiding nijverheidshelpers (22 deelnemers).
!
!
* Ken je de nijverheidshelpers in je school?!
- Uitleg over het preventieprogramma Agora aan directies.
- Opleiding gemachtigd opzichter (28 deelnemers).
Toekomst:
- EHBO opleiding: iedereen kan zich hiervoor inschrijven.
!
!
woensdag 8 februari (nog 6 plaatsen)
!
!
woensdag 15 maart (nog 3 plaatsen)
!
!

!
!

Inschrijven nog mogelijk via onderstaande link:
https://docs.google.com/document/d/

Op de werf:
Uitgevoerd:
!
- Nooddeuren en ramen werden vernieuwd in het Sint-Joris.
- Elektriciteitsinbreuken in Blijdhove werden weggewerkt.
!
Op de planning:
- De brandalarminstallatie wordt uitgebreid / in orde gezet in het
Sint-Jan, Vlam, Ons Kasteeltje, Paradijs en De Waterlelie.
- In De Waterlelie volgen nog dakwerken en elektriciteitswerken.
- In De Stap werd het kloostergebouw aan de school toegevoegd, we
werken mee aan het ‘veiliger’ maken van het gebouw.

Evacuatie oefening:
In februari volgt een tweede evacuatie oefening (onaangekondigd).
Enkele aandachtspunten:
- Bij het horen van het alarmsignaal: verzamel je de leerlingen zo snel
mogelijk (zorg dat je weet met hoeveel leerlingen je vertrekt).
- Neem de geoefende weg richting verzamelplaats. (bij een versperring
neem je de meest logische weg).
- Stel de leerlingen op in een rij op de verzamelplaats en meld of je groep
volledig is of niet aan de verantwoordelijke.
- Wacht op verdere instructies van de evacuatieleider.

Een arbeidsongeval ... en nu?
Wat? !
!
* Een arbeidsongeval is een plotselinge gebeurtenis buiten eigen wil om die een letsel
!
veroorzaakt (lichamelijk, mentaal, in- of uitwendig, aan een prothese bv. bril).
* Tijdens en door de uitvoering van je werk, of op weg naar of van je werk.
En nu?

* Breng je school zo snel mogelijk op de hoogte.
* Dien een officiële aangifte in. (binnen de 4 dagen!) Het secretariaat en de preventiedienst helpen je hierbij.
* Je moet een model A invullen (algemene gegevens en omstandigheden van het ongeval).
* Indien je een dokter raadpleegt zorg je voor een doktersattest.
* Je kan de aangifte eventueel aanvullen met een getuigenverklaring of andere extra
info zoals bv. een lessenrooster.

Daarna?
* De school stuurt alles (digitaal) op naar AgODi, zij onderzoeken het dossier.
* Indien je AO aanvaard is, stuurt Medex je een ontvangstbevestiging en instructies over het
betalen van medische kosten.
Meer info?
* www.onderwijsvlaanderen.be/nl/arbeidsongeval

Wist-je-dat:
- Je kan lezen wat de preventiedienst allemaal uitsteekt in het maandverslag.
Terug te vinden op intradesk SG - map preventie.
- EHBO verzorgingen registreren heel belangrijk is voor verdere opvolging.
- De preventiedienst aanwezig is op het OCSG en daar vragen vanuit de
vakbond en de raad van bestuur probeert te beantwoorden.
- Alle scholen jaarlijks op asbest gecontroleerd worden en de nog aanwezige
asbest geen gevaar vormt voor leerlingen en personeel.
- We onlangs onze werking voorstelden op de algemene vergadering van de
SG.
- De EHBO kasten periodiek aangevuld worden, maar als je toch een tekort
vast stelt je dit altijd mag melden.
- We de scholen controleerden op brandveiligheid (en er hier en daar nog wel
wat zaken beter kunnen).
- We ook het sanitair screenden op in orde zijn (en ook daar soms nog wat
zaken beter kunnen).
- Niet elke leerkracht zomaar aan de elektriciteit mag werken? We daarvoor
BA4-bevoegde leerkrachten hebben.
- Er per school een interventiefiche is die het de brandweer moet makkelijker
maken bij een incident op school.
- Jolien Couckuyt een tijdje hielp om Jan te vervangen tijdens zijn
ziekteverlof, en ze dat super deed.

Jan en Senne

