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Klusjes tijd...

De grote vakantie is op komst en dat staat gelijk aan het uitvoeren van heel wat 
klusjes op school, in de klas maar misschien ook wel thuis.
We herhalen daarbij graag wat aandachtspunten...

Maak gebruik van de juiste arbeidsmiddelen:
- Is het snoer nog in orde?
- Geen beschadigingen aan het toestel zelf?
- Werkt het toestel nog naar behoren?
- Breng geen slecht werkende toestellen mee van thuis.

Voer enkel werken uit waarvoor je bevoegd bent:
 - Voor werken aan elektriciteit moet je een attest hebben.

- Maak zelf geen elektrische uitbreidingen in je klas.

 
Opgeruimde werkplaats:
 - De meeste ongevallen gebeuren op een slordige werkplaats.

- Vallen en struikelen zijn werkongeval nr 1.

  
Gebruik de juiste bescherming:

- Draag handschoenen wanneer je je handen kan kwetsen.
- Draag een veiligheidsbril wanneer je stof in de ogen kan 

krijgen.
 - Bij schuren of stof maken draag je een stofmasker.

Kies de juiste ladder voor de juiste karwei:
- Een ladder dient om je te verplaatsen van punt A naar punt B.
- Op een ladder mag je enkel taken gedurende korte tijd 

uitvoeren als er geen ander en veiliger middel voor is.
- Kies de juiste ladder in functie van de uit te voeren taak.

Schilderen:
- Kies voor verf op waterbasis. 
- Deze bevat minder stoffen die slecht zijn voor het milieu.
- Kan je gewoon met water uitspoelen.
- Geeft minder geur en dampen vrij.



Check je klas op veiligheid

Vink de onderstaande 23 ‘checks’ af en maak je klas terug klaar 
voor een veilig schooljaar:

Elektriciteit:
* Zijn er flikkerende lampen?
* Zijn alle elektriciteitskabels in orde? Geen loszittende delen?
* Zitten alle stopcontacten nog stevig in de muur?
* Zijn computers, tv’s, beamers nog in veilige, goede staat?
* Zijn verdeelstekkers en kabels nog in goede staat?
* Gebeurt stroomvoorziening zoveel mogelijk vanuit vaste punten en 

niet met verleng- en verdeelkabels.

Valgevaar
* Geen struikelgevaar door losse kabels, uitstekende materialen?
* Staat alle meubilair stevig?
* Is materiaal zo gestapeld dat het niet kan omvallen?
* Rekken en kasten zijn vast gemaakt zodat ze niet kunnen kantelen?

Ergonomie
* Zijn de stoelen en tafels in hoogte aangepast aan de leerlingen?
* Zijn beeldschermen zo opgesteld dat er geen weerkaatsing van 

invallend licht is?

Brandveiligheid
* Zijn uitgangen makkelijk bereikbaar? Is de deur vrij van opslag?
* Het controlelampje van de noodverlichting brandt groen.
* Brandblussers zijn niet afgedekt en makkelijk bereikbaar.
* Gebruik geen brandbare decoratie.

Hygiëne
* Kleutersanitair is proper en werkt goed.
* Er zijn voldoende (liefst gescheiden) afvalbakken.

Gevaarlijke producten:
* Er staan geen gevaarlijke producten (onderhoudsproducten, 

verven, ...) binnen handbereik in de klas.
* Alle producten in de klas zijn milieuvriendelijk en gifvrij.

Speeltoestellen:
* Speeltoestellen in kleuterklassen zijn aangepast aan de leeftijd.
* Speeltoestellen in kleuterklassen staan stevig opgesteld.
* Alle speeltoestellen in de klas zijn CE-gekeurd en niet giftig.


