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Data 2019 - 2020
Dit schooljaar bieden we opnieuw opleidingen aan die de veiligheid in de scholen tegemoet komt.
WO 08/01! !
DO 23/01! !
DI 21/04!
!
WO 22/04! !
Nog te bepalen!
Nog te bepalen!
!
!
!

13u00
16u30
16u30
13u00
16u00
18u00

-

16u00!
19u30!
19u30!
16u00!
18u00!
22u00!

EHBO en reanimatie
EHBO en reanimatie
Brandbestrijding
Brandbestrijding
Gemachtigd opzichter
Opleiding hiërarchische lijn
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(directeurs en RvB)!

!

*Brandbestrijding en EHBO zijn verplicht te volgen opleidingen.
Deze opleidingen moeten elke 5 jaar herhaald worden.
In de scholen wordt hier in ruil een personeelsvergadering voor geschrapt (zie verslag OCSG 09/2019).

Op de werf:
De zomervakantie betekent vaak het moment voor grotere werken in de scholen.
Een laagje verf, een nieuwe indeling van enkele lokalen, het vernieuwen van de speelplaats, enkele
onveilige situaties wegwerken, ...

Dat we samen bouwen aan een warme school, dat wisten we al.
Zo werden in heel wat scholen investeringen gedaan die er voor zorgen dat we het nog wat warmer
zullen krijgen: vernieuwing platte daken, vervangen enkel naar dubbel glas, isolerende
plafondtegels, ...

Griep, griep, hoera !
111 personeelsleden schreven zich in voor het griepvaccin.
Daarmee hopen we de griep voor een stuk buiten de scholen te kunnen houden.
De vaccinaties gaan door op 3 of 4 december in de eigen school.
Toch grieperig? Dan blijf je beter thuis om anderen niet ziek te maken.

Evacueren, wie zijn best doet zal het leren:
Enkele aandachtspunten vanuit de eerste evacuatie-oefeningen:
- Neem steeds de meest logische weg richting verzamelplaats,
is die versperd kies dan een alternatieve weg.
- Iedereen moet steeds naar de evacuatieplaats, ook
onderhoudspersoneel, leerkrachten die vrij zijn, leesouders,
leveranciers, ...
- Meld direct wanneer je onderweg iemand kwijt gespeeld bent aan de evacuatieverantwoordelijke.
- Blijf op de evacuatieplaats tot je toestemming krijgt terug binnen te gaan.
- En niet de minst belangrijke... DOE DE DEUR DICHT

Rookmelders - een tip voor thuis:
In België worden jaarlijks 25000 branden geregistreerd. Ongeveer de helft daarvan doet zich voor
in woningen. Elk jaar vallen er zo’n 120 doden. Niet het vuur maar de rook is het
gevaarlijkst.
Vanaf 2020 worden ze in elk huis verplicht. Maar hopelijk heb je ze al.
Waarop let je bij de aankoop?! !
!
CE-markering!
!
!
!
!
Scherp geluidsignaal!
!
!
!
Kies een model met een vaste batterij!!
Koop na 10 jaar nieuwe

Waar hangen?
Op elk verdiep 1
Ook in de slaapkamer
Garage, keuken en badkamer niet

Wist je dat?
* Het gebruik van open vlammen verboden is op school? Je dus geen kaarsjes mag
gebruiken?
Ook niet op de adventskrans. Er hier wel heel goede alternatieven voor bestaan?
* Het terug donker wordt als we naar school vertrekken? We er dus best voor
zorgen dat we goed gezien worden? We het goede voorbeeld moeten geven?
Fluojas, lichtjes, ...
* Gangen steeds een vrije ruimte van minimum 90cm moeten hebben?
Evacuatiewegen en traphallen steeds volledig vrij moeten blijven.
* EHBO-registraties er niet zijn om je extra werk te geven maar om lessen uit te
trekken?
* Je een kerstboom niet voor een uitgang mag zetten? Je er best voor zorgt dat die
niet kan omkeren?
* Je niet zomaar elektrische toestellen (kookvuurtjes, verwarming, ...) van thuis mag
meebrengen?
* Je op Smartschool onder ‘wat te doen bij...?’ alles kan vinden wanneer je een
arbeidsongeval hebt? Het belangrijk is dat je de documenten correct invult?
Een arbeidsongeval binnen de 8 dagen aangegeven moet worden.
* ‘Buiten bereik van kinderen houden’ al heel vaak aan bod kwam in de
nieuwsbrieven? We toch nog steeds onderhoudsproducten vinden op niet
afgesloten plaatsen en in klassen?

