WELZIJN OP SCHOOL
NIEUWSBRIEF - december ’17
Opleidingen:
*
*
*
*
*
*

22/01 en 01/02: bijscholing nijverheidshelpers
07/03: opleiding EHBO en reanimatie voor onderhoudspersoneel
28/03: opleiding EHBO en reanimatie voor leerkrachten
06/06: opleiding brandbestrijding
29/06: opleiding levensmiddelen hygiëne voor keukenpersoneel
nog te plannen: opleiding gemachtigd opzichter

Elk personeelslid moet 1x per 5 jaar een opleiding EHBO en brandbestrijding volgen.
!
Deze opleidingen zullen jaarlijks 1 of meerdere malen aangeboden worden.
Elk personeelslid moet éénmalig een opleiding gemachtigd opzichter volgen.

Evacuatie oefening
In januari plannen we een tweede evacuatie-oefening.
Deze oefening zal niet aangekondigd worden...
Doelstelling bij deze oefening:
- Wie heeft welke functies en voeren we die correct uit.
- Wat als de directeur afwezig is, loopt dan ook alles zoals het moet.
- De sirene gaat af, en dan?

WATT ? Voorkom brand door verdeelstekkers en verlengsnoeren
- Verlengsnoeren en verdeelstekkers kunnen bij verkeerd gebruik brand veroorzaken.
ENKELE TIPS:
* Rol verlengsnoeren steeds helemaal uit. Een opgerold snoer in een
kabelhaspel wordt warm, vervolgens smelt de isolatielaag en kan zo
voor brand zorgen.
* Zorg dat je niet meer Watt gebruikt dan het aangegeven maximum
aantal Watt van de haspel.
* Sluit grote stroomverbruikers zoals elektrische kookplaatjes,
friteuses, ... rechtstreeks aan op een stopcontact, zo voorkom je
overbelasting.
* Koppel nooit het ene verlengsnoer / verdeelstekker aan het
andere, dat leidt tot overbelasting. Verdeelstekkers zijn afgestemd
op het aantal stekkers dat erin gestoken kan worden.
=> Ga even in je klas na hoe je eigen ‘elektrisch netwerk’ er uit ziet.
=> Zorg er voor dat kabels niet voor valgevaar zorgen.

Op de werf:
De Stap:
- De nieuwe sanitaire blok raakt stilaan volledig afgewerkt.
- Het eerste deel van de speelplaats is in aanleg.
!

Sint-Jan:
- De enkele beglazing in de turnzaal werd
vervangen door een nieuwe wand met dubbel
zonwerend glas.

9 huis:
- De vergaderzaal zit in een afwerkingsfase.
- De nieuw geplaatste toiletten kunnen binnenkort
gebruikt worden.

Onderhoudsproducten
Tijdens een rondgang merkten we dat er in klassen vaak onderhoudsproducten staan in het bereik van kinderen.
Ze zien er vaak kleurig uit en hebben een lekkere geur.
Maar dit zijn gevaarlijke producten die in een afgesloten kast moeten staan!
In een volgende nieuwsbrief, meer hierover.

Wist-je-dat:
- Gewone kaarsjes niet toegelaten zijn in onze scholen? Je deze even sfeervol
kan vervangen door led-kaarsjes?
- We in sommige scholen meer aandacht moeten hebben voor het registreren
van EHBO-verzorgingen.
- Alle keukens onlangs gecontroleerd werden. We zo samen streven naar
voedselveilige en hygiënische keukens.
- We de keuze maakten om alle afgekeurde poederblustoestellen te vervangen
door schuimblussers. Deze veel netter en efficiënter zijn in gebruik. Ze voor
minder nevenschade zorgen en ook nog eens milieuvriendelijker zijn.
- We de griep volgend jaar volledig bannen uit de scholengemeenschap met
een griepvaccin voor alle personeel (voor wie dat wil).
- Je binnenkort meer info mag verwachten rond busevacuaties.
- Je niet zomaar allerlei materiaal van thuis kan en mag meenemen naar
school. Voor risico-materiaal is toestemming van directeur en/of
preventiedienst nodig.

Jan en Senne

