
WELZIJN OP SCHOOL
NIEUWSBRIEF - oktober ’17

Opleidingen:

Toekomst:
* EHBO opleiding voor leerkrachten.
* Opleiding gemachtigd opzichter.
* Opleiding brandbestrijding.
* Opleiding BA4 (elektriciteit) voor klusjesmannen.

Op de werf:
De Stap:
- In het hoofdgebouw werden de houten trappen vervangen door betonnen 

trappen. Tussen de klassen op het eerste verdiep werden doorgangen 
gemaakt. 

- Het bestaande afdak op de speelplaats werd afgebroken.
- De oude gebouwen van de klusjesman en leraarskamer werden 

afgebroken. Op die plaats zijn ze bezig aan de heropbouw voor het 
nieuwe sanitair.

- Tijdens de vakantie werd het kloostergebouw onder handen genomen en 
maakte plaats voor een grote kleuterklas en enkele secretariaatsbureaus.

9 huis:
- Er werd flink doorgewerkt, het nieuwe vergaderlokaal krijgt stilaan 

vorm. De elektriciteit, plafond en vloer werd vernieuwd.

Als preventiedienst worden we vooraf (advies), tijdens (opvolging) en 
achteraf betrokken bij de werken.
Zo kunnen we ook de veiligheid voor personeel en leerlingen mee in de 
gaten houden.

Evacuatie oefening - brandalarmcentrale
Wanneer de directeur niet aanwezig is op school is het zoeken hoe we het 
brandalarm (die bv. per ongeluk werd geactiveerd door een leerling) moeten 
stopzetten.
Daarom werd in elke school een blauwe koffer geplaatst bij de 
brandalarmcentrale.
- Deze koffer bevat alle info (stappenplan) en materiaal die je nodig hebt 

als een brandalarm ‘vals’ afgaat.
- Zo kan iedere leerkracht ingrijpen ook als de directie afwezig is.



Wist-je-dat:
- Je kan lezen wat de preventiedienst allemaal uitsteekt in het maandverslag. 

Terug te vinden op Smartschool - intradesk SG - map preventie.
- EHBO verzorgingen registreren heel belangrijk is voor verdere opvolging.

- De EHBO kasten periodiek aangevuld worden volgens het aantal registraties, 
maar als je toch een tekort vast stelt je dit altijd mag melden.
- We voor de FOD Mobiliteit deelnamen aan een enquete die polst naar het 

woon-werkverkeer.  Wie komt met de auto, fiets, zijn er voorzieningen voor 
openbaar vervoer, ... 

- Het een zonnige zomer was en we dat kunnen zien aan de tellerstand. Die 
draaide flink achteruit. Er werd flink wat elektriciteit terug op het net 
gestoken.

- In het Paradijs een groot deel van de speeltoestellen opgeknapt werd.
- We binnenkort bekijken of we nog beter afval kunnen sorteren en afvoeren.
- Alle nieuwe leerkrachten info over preventie kregen tijdens het 

onthaalmoment.
- Ook voor E-sigaret en al zijn varianten dezelfde regels gelden als in het 

rookverbod.

Jan en Senne

Moederschapsbescherming
* Ben je zwanger, dan kan je verlof voor moederschapsbescherming 

krijgen als je job een gezondheidsrisico inhoudt voor jou of je 
ongeboren kind.

* De arbeidsgeneesheer beslist of er voor jou een risico is op 
basis van een risicoanalyse van alle functies in je school en 
indien nodig op basis van een bloedanalyse.

* In de praktijk komen de risico’s vooral voor in het 
buitengewoon- en kleuteronderwijs.

! !    Het gaat onder meer over: agressief gedrag van kinderen 
! !    en jongeren, lasten tillen.

* Hoe aanvragen?
* Als juf in het kleuter- of buitengewoon onderwijs is het je plicht je zwangerschap 

direct te melden (zodra een arts je te kennen geeft dat je zwanger bent).
* Je verwittigt je werkgever dat je zwanger bent en daardoor aan een risico 

blootgesteld kan zijn.
* Je werkgever neemt de afgesproken maatregelen uit de risicoanalyse of verwijst je 

door naar de arbeidsgeneesheer.

* Meer info?
* https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/moederschapsbescherming-tijdens-de-zwangerschap
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