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Tips van de maand:
Veilig gebruik van ladders:
- Kies de juiste ladder voor de uit te voeren job.
* Werk uitvoeren van op de ladder?
* Iets afhalen?
* Iets bestijgen?
- Controleer of de ladder in goede staat is.
* Zijn de laddersporten in orde?
* Is de ladder niet geplooid, gebroken?
* Zijn de antislipvoetjes in orde?
- Stel de ladder goed op.
- Bestijg de ladder steeds met vrije handen.

!

- Een ladder is niet gemaakt om:
* met meer dan 1 op te staan
* langdurig werk op uit te voeren
!

!
!

!
!

Verlucht de klas:
De klas ruikt muf, ramen zijn beslagen en leerlingen dommelen weg.
Waarom? Te veel C02, te warm en te vochtig.
Hou de lucht in je klas gezond met volgende tips:
*
*
*
*

VERLUCHT EXTRA IN DE COMPUTER- EN KNUTSELLES
VERGEET DE TOILETTEN NIET
MAAK SCHOOLAFSPRAKEN WANNEER JE VERLUCHT
VERTROUW OP JE NEUS

HOE?
10 CM VOOR 10 MINUTEN
Draai de verwarming dicht en zet het raam 10 min. 10 cm open, zo ververs
je al de lucht terwijl de temperatuur redelijk constant blijft.
WAAROM?
Slechte lucht is ongezond: hoofdpijn, geïrriteerde ogen, neus- en keelpijn.
Minder bacteriën in de lucht = minder ziektes in de lucht.
Te veel CO2 zorgt voor verminderde concentratie.

Speeltoestellen:
Het mooie weer is op komst ...
de speeltoestellen zullen weer frequenter gebruikt worden.
=> Help mee het veilig te houden.
!

HOE ?

!

> Hou actief toezicht tijdens het spelen.

!

> Zie je een gevaarlijke situatie, grijp dan in.

!
!
!

> Is een stuk speeltoestel stuk?
Laat dit dan weten aan je directeur en/of
stuur een mailtje naar de preventiedienst.

(Alle toestellen werden eind maart gecontroleerd op veiligheid.
Een aantal aanpassingswerken staan reeds gepland)

Wist-je-dat:
- Velen de enquête rond psychosociaal welzijn hebben ingevuld.
Bedankt daarvoor!
De resultaten worden per school besproken en binnenkort krijgen jullie daar
feedback over.
- Het belangrijk is dat gangen vrij blijven om een snelle evacuatie mogelijk te
maken.
- Drinkwaterfonteintjes niet altijd op een hygiënische manier gebruikt worden
door de leerlingen en daarom regelmatige reiniging nodig is.
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