Veiligheid en verantwoordelijkheid
Bedrijfshulpverlening
Er kan altijd iets mis gaan, waardoor eerste hulp gewenst is op school. Op de Joannesschool hebben we vijf
personeelsleden die een BHV-diploma hebben. BHV staat voor Bedrijfs Hulp Verlening. Zij zijn geschoold in
EHBO en brandpreventie en –bestrijding en houden dit iedere twee jaar bij middels nascholing.
Wij werken op school met veel parttimers, maar dagelijks is er een tenminste één BHV-er aanwezig.
Tenminste eenmaal per jaar houden we een ontruimingsoefening, zodat de leerkrachten en de kinderen weten
waar en hoe ze het gebouw moeten verlaten als er een calamiteit plaatsvindt. De vluchtroutes staan
beschreven in ons ontruimingsplan/calamiteitenplan.
Jaarlijks wordt onze school gecontroleerd door een gecertificeerd bedrijf of de brandweer op veiligheid. Daarbij
worden brandblussers en –haspels gecontroleerd en zonodig vervangen. Ook onze brandmeld- en
ontruimingsinstallatie en de noodverlichting worden jaarlijks gecontroleerd.
Meldcode Kindermishandeling
De Wet Verplichte meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling is sinds juli 2013 van kracht. Het doel van
een verplichte meldcode is sneller en adequater ingrijpen bij vermoedens van huiselijk geweld en
kindermishandeling, zodat het geweld stopt.
Elke school is verplicht volgens deze code te handelen. Het stappenplan in deze meldcode biedt ondersteuning
aan professionals door duidelijk te maken wat er van hen wordt verwacht. Dat is niet alleen belangrijk voor de
professional zelf, maar draagt ook bij aan effectieve hulp aan slachtoffer en pleger.
Op de Joannesschool is de meldcode aanwezig. Wij vinden het belangrijk dat we met elkaar alert zijn en goed
kunnen handelen in geval van een onveilige thuissituatie van een kind. Ons doel is in dergelijke situaties altijd
om het kind en de opvoeders te helpen om de thuissituatie voor beide partijen weer veilig en fijn te maken.
Op de Joannesschool hebben wij twee aandachtsfunctionarissen: Monique Groenewegen
(M.Groenewegen@joannes.wsko.nl) en Simone Spigt (S.Spigt@joannes.wsko.nl). Zij zijn aan te spreken als het
gaat om kindermishandeling of het vermoeden ervan. Zij hebben daartoe een training gevolgd en zijn
aandachtsfunctionaris van de school.
Meer weten? De volledige tekst en een uitvoerige toelichting zijn te vinden op:www.meldcode.nl
Schoolongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering
WSKO heeft een Onderwijs Pakketpolis afgesloten ter dekking van calamiteiten, ongevallen en
aansprakelijkheden. De polis is een verzekeringsproduct van AON.
De polis is vigerend voor alle onder WSKO ressorterende scholen.
Aansprakelijkheidsverzekering
De verzekering verzekert de aansprakelijkheid van WSKO voor door derden geleden schade inclusief daaruit
voortvloeiende gevolgschade.
De verzekering biedt dekking voor wettelijke aansprakelijkheid, werkgeversaansprakelijkheid en milieuaansprakelijkheid. Net zoals alle verzekeringen kent de polis een aantal beperkingen en uitsluitingen.
In uw eigen belang, verzoeken wij u te controleren of u in het bezit bent van een particuliere WA-verzekering
voor het hele gezin. Het mag niet zo zijn dat een kind, dat schade veroorzaakt, aan wie of waar dan ook, niet
kan terugvallen op een verzekering.
Ongevallenverzekering
De totale dekking voor ongevallen is opgebouwd uit een aantal subpolissen:
 Doorlopende reisverzekering: van kracht tijdens school- en groepsreizen, excursies, uitstapjes in
schoolverband, reizen in verband met georganiseerde stages en excursies/uitstapjes van personeelsleden
voor zover deze in Nederland plaatsvinden. Voorwaarde is dat de leerlingen onder toezicht staan van de
door de school aangewezen personen met als kring van verzekerden verzekeringnemer, ouder- en
medezeggenschapsraden, activiteitencommissies, leerlingen en begeleiders van leerlingen.



Ongevallenverzekering: ongevallendekking tijdens schooluren c.q. evenementen in schoolverband voor
leerlingen mits zij onder toezicht staan van leerkrachten en/of hulpkrachten, alsmede gedurende het
rechtstreeks gaan van huis naar school en omgekeerd met als kring van verzekerden verzekeringnemer,
leerlingen, personeel inclusief stagiairs, vrijwilligers, inleenkrachten en al degenen die aan schoolse dan
wel buitenschoolse met de school min of meer verband houdende activiteiten deelnemen.



Schadeverzekering inzittenden: schadeverzekering voor dekking van schade als gevolg van een
verkeersongeval voor zover andere verzekeringen hiaten in de dekking laten zien, waardoor de verzekering
een secundair karakter heeft.

De kosten op de collectieve ongevallenverzekering en/of schadeverzekering worden vergoed tot
maximaal de verzekerde bedragen.
Verdere informatie omtrent de verzekeringen kunt u verkrijgen bij

Website:
www.aononderwijs.nl

e-mail:
elise.noort@aon.nl

telefoon:
071-3643144

fax:
071-3610767

polisnummer: AOP 041

Schademeldingen
Schademeldingen dienen via de school te verlopen. De school meldt elk schadegeval aan bij de verzekeraar. De
verzekeraar zal vervolgens overgaan tot afwikkeling van de schademelding.
De school en/of WSKO hebben geen invloed op de afwikkeling van de schademelding door de verzekeraar.
Hoe om te gaan met kinderen die weglopen
Schoolleiders worden soms geconfronteerd met kinderen die weglopen. Het gebeurt dat kinderen weglopen
door een incident in de klas, vaker nog is de aanleiding een gebeurtenis op de speelplaats. Kinderen moeten
altijd weten waar ze terecht kunnen als ze zich onveilig voelen. Weglopen mag nooit een concurrerend
alternatief zijn. Weglopen veroorzaakt bij direct betrokkenen vaak een grote mate van consternatie. Dat is
begrijpelijk vanwege de impact die het weglopen kan hebben. Het moedwillig weglopen van kinderen kan niet
worden geaccepteerd, noch worden gedoogd. Ouders en school moeten hun uiterste best doen dergelijk
gedrag te voorkomen en te ontmoedigen. Op onze website onder het kopje ouders/protocollen en procedures
vindt u het protocol dat wordt gevolgd als kinderen weglopen.

