
WELZIJN OP SCHOOL
NIEUWSBRIEF - NOVEMBER ’16

Opleidingen:
- Donderdag 1 december: 

! ! Opfriscursus voor alle nijverheidshelpers.
- Woensdag 8 februari en 15 maart: 

! ! EHBO opleiding voor iedereen die dit wenst
! ! inschrijven nog mogelijk via onderstaande link. 
! ! https://docs.google.com/document/d/12HH061tlzQFUYNCVhDXpf_1JbJfICBekGDU6j7nC4ZA/edit?usp=sharing

- Toekomst:
! ! Gemachtigd opzichter: op vrijwillige basis.

Op de werf:
De preventiedienst wordt betrokken bij alle grote werkzaamheden die 
uitgevoerd worden in de scholengemeenschap.

- In Bulo Blijdhove werden toiletten voor de meisjes gebouwd.
- In het Sint-Jan werden regenputten geplaatst en werd de volledige 

speelplaats vernieuwd.
- In het Sint-Joris werd een personenlift geplaatst.
- In De Stap en Bulo Blijdhove werd alle elektriciteit terug in orde 

gemaakt en hebben we terug een blanco keuringsverslag
!   In de Vlam worden de laatste inbreuken binnenkort ook !!   
!   weggewerkt.
Op de planning:

- De nooddeuren achter de lift in het Sint-Joris worden vernieuwd 
zodat opnieuw voldoende plaats is om te passeren.

- Het 9huis krijgt nieuwe ramen.

Evacuatie oefeningen:
De eerste oefening van dit jaar is in de meeste scholen achter 
de rug. Alles verliep behoorlijk vlot.
In januari - februari houden we een tweede - 
onaangekondigde oefening.

Tip: neem altijd de meest logische weg naar buiten, is de 
normale weg geblokkeerd, kies dan een alternatieve weg.
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Brandbestrijding:
Tussen december 2015 en november 2016 kregen alle personeelsleden van 
de scholengemeenschap een opleiding brandbestrijding.

Nu weet iedereen het verschil tussen en 

Maar ... toch willen we het lot niet tarten. Daarom vragen we tijdens de 
advents- en kerstperiode extra aandacht voor brandveiligheid!
Gebruik geen echte kaarsjes in de klas!
Als een kerstboom gezet wordt, zorg dan dat de doorgang niet versperd 
wordt, ook niet mocht hij omvallen!

Onderhoudsproducten:
We streven naar een gelijke aankoop van onderhoudsproducten. 
Dit maakt de aankoop goedkoper maar zorgt ook dat we op een 
gelijke manier werken binnen de verschillende scholen en we op 
een veilige manier kunnen omgaan met toch wel ‘gevaarlijke 
producten’.
Daarom is het belangrijk dat je zelf geen kuismiddelen aankoopt 
of van thuis meeneemt. 
Heb je iets nodig, vraag dit dan aan de onderhoudsmedewerkers!

Wist-je-dat:
- Je de preventiedienst altijd kan bereiken via mail of Smartschool.
- Je kaarsjes kan vervangen door kaarsjes op batterij.
- Nieuwe leerkrachten uitleg krijgen over veiligheid via de onthaalbrochure 

(https://wopi2.smartschool.be/Wopi/init/view).
- We een nieuw Safety First filmpje maakten met enkele aandachtspuntjes 

waar we als leerkracht ook iets kunnen aan doen. 
  (http://sgstvincentius.be/welzijn.html).
- Er een welzijnspagina is op www.sgstvincentius.be .
- Speeltoestellen soms stuk gaan en jij kan helpen door dit zo snel mogelijk 

te melden.
- Je niet mag vergeten het registratieblad in te vullen na een EHBO 

verzorging.
- De preventiedienst verplicht is een maandverslag op te maken en je dit 

kan lezen op intradesk SG - map preventie.
- We proberen elke 2 maand een nieuwsbrief te versturen.

Jan en Senne
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