WELZIJN OP SCHOOL
Nieuwsbrief 01 OKTOBER '20
In deze nieuwsbrief eens geen Corona...
Ik hoop enkel dat iedereen de maatregelen correct opvolgt en zorgt voor elkaar.
Opleidingen
Net zoals de voorbije jaren staan ook dit schooljaar terug een aantal opleidingen op de agenda.
Inschrijven kan hier.

EHBO
Woensdag 25/11 13u - 16u
Donderdag 26/11 16u30 - 19u30

Brandbestrijding
Woensdag 24/03 13u - 16u
Donderdag 25/03 16u30 - 19u30

Gemachtigd opzichter
2e helft van het jaar (opleidingsdag staat nog niet vast)
Evacuatie-oefening
In oktober houden we een eerste evacuatie-oefening voor dit schooljaar.
Dit is een aangekondigde oefening. Meer info volgt via een Smartschoolbericht.

Toch al even enkele aandachtspunten:
- Bij het horen van het alarmsignaal: verzamel de leerlingen zo snel mogelijk
(zorg dat je weet met hoeveel leerlingen je vertrekt).
- Neem de geoefende weg richting verzamelplaats. (bij een versperring neem je de meest logische weg)
- Stel de leerlingen op in een rij op de verzamelplaats en meld of je groep volledig is of niet bij de
evacuatieverantwoordelijke.
- Wacht op verdere instructies van de evacuatieleider.
Preventie-ankers
Dit schooljaar kreeg het preventieteam een nieuwe samenstelling.
Op elke school is nu een preventie-anker aanwezig die meehelpt bij de uitvoering van het
preventiebeleid. Samen gaan we voor nog veiligere scholen.
Je kan bij hen terecht met je vragen, maar mag hiervoor ook nog steeds Senne contacteren.
Wie? Binnenhof en St-Joris (Julie), Blijdhove (Niels), Ons Kasteeltje (Katrien), St-Jan (Wouter),
Vlam (Emme), De Waterlelie (Tom), Bulo Blijdhove (Senne).
Klusteam
Ook het klusteam kreeg een nieuwe samenstelling.
Peter en Fabien zijn de mannen die instaan om herstellingen en onderhoud uit te voeren in alle scholen
van de scholengemeenschap.
Heb je zelf last van een flikkerende lamp, een druppende kraan of een piepende deur dan mag je dit
steeds doorgeven aan Senne.
We werken aan een systeem om makkelijker melding te maken om zo de scholen nog meer in orde te
kunnen houden.

Luchtkwaliteit in de klas
De laatste tijd is heel wat te doen rond luchtkwaliteit en CO2 in de klas.
Wat?
CO2 concentratie is een indicator om de luchtkwaliteit en de mate van ventilatie te
meten.
Een waarde onder de 1000 ppm is acceptabel. Streven naar 800 ppm is nog beter.
De toename van CO2 loopt parallel met de toename van andere door de mens
geproduceerde stoffen in de binnenlucht. Bovendien kunnen deze stoffen aanleiding
geven tot gezondheidseffecten.
Waarom?
Verse lucht is nodig om de binnenlucht gezond te houden en zo het lescomformt voor
leerlingen en personeel optimaal te houden.
Verse lucht is ook een efficiënte manier om het besmettingsrisico te verkleinen.
Hoe?
Verluchten:
Bij verluchten zet je voor een tijdje de ramen en deuren die in contact staan met de
buitenlucht wijd open. Zo creëer je een verse luchtstroom.
Verlucht je lokalen zo vaak als mogelijk en minstens tijdens de pauzes en tussen de
lesuren.
Ventileren:
Bij ventileren ververs je voortdurend de lucht. Ventileer je lokalen dus permanent. Zo
laat je de vervuilde binnenlucht naar buiten stromen en vervang je ze door minder
verontreinigde buitenlucht.
Hoe weet je of je voldoende verlucht / ventileert?
In komende weken gaat in de scholen een CO2-toestel rond. Daarmee kan je de
concentratie tijdens de les eens nagaan.
Bekijk ook eens het verschil in waarde na het verluchten / ventileren.
Kan je onvoldoende verluchten en ventileren? Neem de leerlingen dan regelmatig mee
naar buiten voor een activiteit. Laat de ramen en deuren dan open.

Senne

