WELZIJNSBELEID – Verkeersveiligheid, medicatie, ongeval
1 Preventie
Voorkomen is beter dan genezen… dit is het uitgangspunt van het
veiligheids- en welzijnsbeleid op onze school. Het schoolbestuur, de
directie, de interne dienst voor preventie en bescherming op het
werk en alle personeelsleden werkten samen aan een dynamisch
risicobeheersingssysteem. Via een globaal preventieplan en
jaaractieplannen worden de mogelijke risico’s van de school
geanalyseerd. Na de analyse worden gepaste maatregelen genomen
om de mogelijke risico’s te beperken.
Verwachtingen van de ouders en kinderen:
Wij willen ook u vragen om mee te werken aan dit veiligheids-en welzijnsbeleid. Daarom
vindt u in het schoolreglement afspraken betreffende de organisatie van de school, de
klassen, de rijen, het zwemmen, maar ook afspraken i.v.m. speeltijden, het gebruik van
eetzalen, computerklas, het brengen en ophalen van de leerlingen e.a. Voor de veiligheid
van uw kinderen vragen wij u en uw kinderen om deze afspraken te respecteren.

2 Verkeersveiligheid
Fluohesje
Om goed te worden gezien in het verkeer zijn de kinderen verplicht om het fluohesje van de
school te dragen. Wij dringen er op aan om deze in alle omstandigheden te dragen: zich
verplaatsen van en naar school te voet of met de fiets, op uitstap, goede en minder goede
weersomstandigheden etc.

Te voet naar school…
Voor de algemene verkeersveiligheid vragen wij om uw kind pas vanaf 8u15 en 13u15 naar
school te laten komen. Iedereen komt de school binnen via het kleine poortje in de
Stadhuisstraat.

Met de fiets naar school…
De fietspoort in de Kursaalstraat gaat open om 8u15 en 13u15. Kom ook hier niet vroeger.
Een veilige fiets is een fiets die perfect in orde is.
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Met de auto naar school…
Om te zorgen voor een veilige schoolomgeving dringen wij er op aan om de auto op het
marktplein (voor Ramskapelle: pleintje voor school) te parkeren.(let op: dinsdag=marktdag)
Om zo samen met uw kind te voet naar school te komen.
Stilstaan of parkeren net voor de schoolpoort is een zeer gevaarlijke situatie, alsook op het
zebrapad! Ook tijdens het ophalen en brengen van uw kinderen is het algemeen
verkeersreglement ‘reglementair parkeren’ geldig. De politie voert regelmatig controles uit.
Verkeerd parkeren zorgt immers voor gevaarlijke situaties en onvoorziene obstakels die de
doorgang van de rijen kunnen belemmeren.
In de Kursaalstraat is een Kiss & Ride-strook gemarkeerd met groen. Dit is enkel om kinderen
te laten uitstappen. (Niet parkeren!)

3 Medicatie
Wanneer uw zoon of dochter tijdens de schooluren ziek wordt en niet meer naar behoren
kan functioneren in de klas, worden de ouders verwittigd. Deze halen het kind zo vlug als
mogelijk van de school.
De school zal niet op eigen initiatief medicatie toedienen. Wel zullen de ouders of een
andere opgegeven contactpersoon verwittigd worden en zal hen gevraagd worden je kind op
te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een arts om hulp verzoeken.
In uitzonderlijke gevallen kan de ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan
je kind. Deze vraag moet worden bevestigd door een schriftelijk attest van de dokter dat de
juiste dosering en toedieningswijze bevat.
Andere verpleegkundige handelingen of medische behandelingen, andere dan via orale (via
de mond) of percutane (via de huid) weg, via oogindruppeling of oorindruppeling, mogen
niet worden gesteld door ongekwalificeerd schoolpersoneel.

4 Medische info
Als er op de speelplaats of tijdens de les iets met uw kind gebeurt, moet de school snel
kunnen ingrijpen. Verkeerde hulp - door een tekort aan informatie - kan soms fataal zijn.
Daarom is het belangrijk dat de school op de hoogte is van bepaalde medische informatie
van uw kind: allergieën, aandoeningen... Zo kan ze bovendien bij ziekte of ongeval de dokter
of de spoedgevallendienst dadelijk correcte en de meest recente informatie geven.
Daarom zal u bij het begin van het schooljaar een leerlingenfiche krijgen met de gegevens
van uw zoon of dochter. Daarop kunt u verschillende telefoonnummers aanbrengen waarop
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we u of uw familieleden kunnen bereiken in geval van nood. Onder rubriek ‘medische info’
kunt u eventuele aandoeningen of allergieën van uw kind vermelden. Deze informatie wordt
strikt vertrouwelijk behandeld.
U hebt het recht om het document niet in te vullen. Dan weten wij dat u deze persoonlijke
informatie niet aan de school wenst te geven. Maar gelieve ook dan de naam van het kind in
te vullen en het document te ondertekenen. De rest laat u blanco.

5 Stappenplan bij ongeval of ziekte
Eerste hulp wordt geboden door klastitularis of de persoon die toezicht houdt.
Indien dit niet volstaat wordt een leerkracht die een EHBO-cursus volgde verwittigd.
In overleg met directie of preventieadviseur wordt beslist om de ouders en of dokter te
verwittigen.
Bij ernstige gevallen worden de hulpdiensten verwittigd.
Hoe is mijn kind op school verzekerd?
 Elk kind is voor lichamelijk letsel verzekerd op de weg naar school en tijdens de
schooluren. Alle activiteiten door de school georganiseerd (ook buiten de
schooluren) zijn verzekerd. De verzekering dekt medische en farmaceutische kosten.
 De waarborg ‘burgerlijke aansprakelijkheid’ dekt de ongevallen die een leerling
veroorzaakt aan derden, wanneer hij of zij onder toezicht staat van de school.
 Schade door kinderen op weg van of naar school veroorzaakt aan derden is niet
verzekerd. Van toezicht door een leerkracht of aangestelde door de school is hier
geen sprake. Door de ouders wordt daarom best een ‘verzekering familiale en
burgerlijke verantwoordelijkheid’ afgesloten bij een verzekeringsmaatschappij naar
keuze.
 Een aangifte voor de schoolverzekering gebeurt binnen de 24 uren en wordt
onmiddellijk na het invullen in het bureel van de directie afgegeven.

6 Rookverbod
Er geldt een permanent rookverbod op school. Het is dus verboden te roken in zowel
gesloten ruimten van de school als in open lucht op de schoolterreinen. Als je kind het
rookverbod overtreedt, kunnen we een sanctie opleggen volgens het orde- en
tuchtreglement. Als je vindt dat het rookverbod op onze school ernstig met de voeten wordt
getreden, kan je terecht bij de directeur.
Ook verdampers zoals de elektronische sigaret, heatstick en de shisha-pen vallen onder het
rookverbod, zelfs als ze geen nicotine en tabak bevatten.
Er is ook een rookverbod tijdens de extra-murosactiviteiten.
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