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Kledinghaken, deurknoppen, radiatorknoppen of andere scherpe en uitstekende
objecten zijn niet glad afgewerkt of goed afgeschermd, zodat ze gemakkelijk
aanleiding kunnen geven tot verwondingen.
Glazen of transparante deuren en vlakken zijn niet voorzien van een markering op
ooghoogte (1.40 meter).
Er zijn onvoldoende goede toiletten voor personeel aanwezig.

kapotte kapstok is vervangen. Conciërge heeft gebouw nagelopen en geen
uiitstekende objecten / spijkers geconstateerd.

vitrinekastspiegel in
speellokaal
oplossen in de
nieuwbouw
De wand- en vloerafwerking in de sanitaire ruimten is onvoldoende stroef en vlak. Het oplossen in de
materiaal op wanden en vloer is poreus.
nieuwbouw
Er is geen toilet aanwezig dat bereikbaar en geschikt is voor lichamelijk
is opslag
gehandicapten.
Niet alle delen van de school worden schoongehouden volgens een op schrift gesteld toiletpotten
programma, afgestemd op het gebruik en de functie van de ruimte.
viesafzuigroosters
vieslosse ventilatoren
vies, airco stoffig
De afvalbakken in de lokalen worden niet dagelijks na het einde van de lestijd
geleegd in de grote afvalcontainer.
Wandcontactdozen, stekkers, verdeeldozen en snoeren zijn beschadigd en
onvoldoende afgeschermd.
Er liggen losse snoeren op de grond.
Het (digitale) schoolbord is niet in hoogte verstelbaar en geeft lichtreflecties of
beamer lampen
schitteringen.
onvoldoende
opbrengst lichtgeen
helderheidswering
Medewerkers weten niet hoe zij overbelasting van hun stem kunnen voorkomen.
In werk- en lesruimtes kan geen daglicht binnenkomen.
kantoor inpandig
Er is geen uitzicht naar buiten mogelijk.
De temperatuur wordt zowel in de zomer als in de winter als onbehaaglijk ervaren.
oplossen in de
nieuwbouw
De school beschikt niet over een CO2 meter om de luchtkwaliteit te meten en
eventueel aan te passen.
Er komt hinderlijke tocht voor door luchtverversings- installaties.
airco
De luchtverversings- installatie wordt niet regelmatig onderhouden.
airco
De tafels en stoelen zijn niet:stabiel;verkeren in goede staat van onderhoud;zijn vrij
4-kruispoot krukjes
van beschadigingen.
Kasten en stellingen zijn ondeugdelijk, onvoldoende stabiel, en planken worden
vastzetten en
overbelast.
doorgebogen
opslagplanken berging

speigels zijn voorzien van folie aan de achterzijde waardoor deze niet kunnen
versplinteren.
voorzie in voldoende toiletten (evt MIVA toilet voor personeelstoilet gebruiken)

Kopieerapparatuur en printers zijn onveilig en geven hinder:de apparatuur heeft een
veilige elektrische aansluiting;bij veelvuldig gebruik van deze apparatuur wordt er
voldoende geventileerd.
Indien per maand méér dan 5.000 afdrukken en/of kopieën worden gemaakt staan de
printers of kopieerapparaten niet in een aparte, goed geventileerde ruimte geplaatst.

oplossen in de
nieuwbouw

Nieuwe situatie is gecontroleerd vanuit RICOH en in orde bevonden. Er wordt
niet meer permanent in deze ruimte gewerkt.

oplossen in de
nieuwbouw

Nieuwe situatie is gecontroleerd vanuit RICOH en in orde bevonden. Afvoer is
vlak boven de machine aanwezig.

fritespan, diverse
waterkokers

soldeerbouten afvoeren
fritespan en diverse waterkokers afvoeren.Wasdroger na elke droogbeurt
stoffilter reinigen, maandelijks filter reinigen
Waterkokers zijn in 2018 vervangen; tostiapparaat in 2019.

Elektrisch solderen kan niet veilig worden uitgevoerd.
Elektrisch handgereedschap:is niet in goede staat;snoeren zijn beschadigd;is niet
dubbel geïsoleerd;werkt onder onveilige spanning.
Elektrisch handgereedschap wordt niet iedere twee jaar gekeurd door een erkend
elektrotechnisch onderhoudsbedrijf.

is voorzien in PVE en ontwerp nieuwbouw
opslag in MIVA toilet is gemakelijk te verwijderen. MIVA toilet is dan
beschikbaar.
Nieuw schoonmaakbedrijf per 01-09 met op schrift gesteld werkprogramma.

afvalbakken dagelijks legen
alle stopcontacten zijn nagelopen en eventueel gerepareerd / vervangen door
de conciërge. Overal zijn beschermplaatjes geplaatst.
snoeren van de grond halen
Borden zijn vervangen of staan op de planning voor vervanging

medewerkers informeren over belasting stem voorkomen
werktijd in inpandig kantoor maximaal 4 uur per dag
werktijd in inpandig kantoor maximaal 4 uur per dag
inventariseer de werkelijke klachten. Bij nieuwbouw klimaatsysteem opnemen
en niet op bezuinigen
In overleg met Breedsaam wordt in periode nov - dec 2016 onderzoek gedaan
in lokalen (project i.s.v. Avans milieukunde)
plaats werkplekken niet in de koudeval van de airco
er ligt een onderhoudscontract met Breedsaam
krukjes afvoeren
rekken vastzetten en "planken" in berging verwijderen
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Ladders, trappen en ander klimmateriaal zijn niet in goede staat en worden
onvoldoende onderhouden.
Ladders, trappen en ander klimmateriaal worden niet jaarlijks gekeurd.

trampoline speellokaal trampoline is verwijderd
defect
ladders en trappen vervangingsdatum bepalen (5- tot 7-jaarlijks) jaarlijks laten
keuren
Werknemers zijn niet voorgelicht over het veilig gebruik van ladders, trappen en
medewerkers informeren dat defecte trappen niet gebruikt mogen worden en
ander klimmateriaal.
boven 2,5 meter alleen met valbeveiliging geklommen mag worden
In de RI&E is geen overzicht opgenomen van die gevaarlijke stoffen die op de school gele chloor
chloor is verwijderd. Schoonmaak heeft overzicht van de middelen
worden gebruikt.
Het is niet bekend welke maatregelen genomen moeten worden wanneer er iets mis
relevante informatie is opgenomen in het 'objecthandboek' dat in de
gaat in het gebruik van gevaarlijke stoffen.
schoonmaakruimte aanwezig is.
Alle gevaarlijke stoffen zijn niet op veilige wijze opgeslagen:onvoldoende lekopvang
Schoonmaakmiddelen worden volgens de geldende richtlijnen bewaard.
(plaatsing in lekbak);onvoldoende brandwerend;onvoldoende ventilatie.
Controle vindt plaats door het schoonmaakbedrijf.
De school is gebouwd vóór 1994, en beschikt niet over een asbestinventarisatieonderzoek heeft plaatsgevonden
rapport dat is opgesteld door een gecertificeerd asbestinventarisatie- bedrijf.
Afwerkingsmaterialen van wanden, vloeren en plafonds bevatten voor de gezondheid
controle op legionella vindt maandelijks plaats door de conciërge
schadelijke gassen en dampen.
Verlichtingsarmaturen en -apparatuur zijn niet in goede staat en onveilig aangesloten. stukstoten mogelijk,
plaats een stootvaste kap op de tl in de bergingen.Voorzie in condensdichte
niet condensdicht in
kap in washok.Borg de lampen in de hal met ijzerdraad
washok
Aansluitingen ('stekkers'), schakelaars, contactdozen ('stopcontacten') en snoeren
voorzie in CE-gemarkeerde, geaarde en afgeschermde verlengsnoeren.
zijn beschadigd.
Haspels volledig afrollen
Apparatuur met aarding en voorzien van verlengsnoeren is niet op aarding
Geaarde stekkers in geaarde WCD plaatsen
aangesloten.
Snoeren voor permanente aansluiting van apparatuur worden niet geleid door
verlengsnoer in berging, laptopkar, niet over de vloer laten lopen.
kunststof pijpen of kokers.
Kunststofkoker aanleggen
Bij 'natte' activiteiten is de contactdoos niet voorzien van een spatwaterklep.
natte jassen voor open
wcd
De hoofdschakelaar voor elektriciteit is niet goed bereikbaar.
niet gemarkeerd
hoofdschakelaar markeren met pictogram
Voor de schakel-/zekeringkast geldt niet dat:deze is in goede staat en gesloten;er is schema kleuters
Kast is gesloten en gecontroleerd. Een envoudig schema kan niet worden
een begrijpelijk schema aanwezig;indien nog aanwezig zijn de patroonhouders
gemaakt. De meterkast is veilig bevonden.
opgevuld.
Schakelruimtes en de CV-ruimte worden voor opslag gebruikt.
schakelruimte kleuters verwijder de opslag uit schakelruimtes
is opslaghok
De gemeente of een externe instantie is eigenaar van het gymnastieklokaal, maar er RI&E
vraag de RI&E op van de gymzaal
is geen sprake van:een gebruikers- overeenkomst tussen de gemeente/externe
instantie en de school;een aanspreekpunt (beheerder of
beheerscommissie);mogelijkheden om defecten en tekortkomingen door te geven;de
aangegeven defecten of tekortkomingen worden adequaat opgeheven.
De school voldoet niet aan de eisen zoals die zijn opgenomen in de door de
navragen
Afspraken zijn bekend en worden nageleefd (o.a. geen kaarsjes branden met
gemeente afgegeven Omgevingsvergunning.
verjaardag of kerst etc.)
De brandblusmiddelen zijn niet aangeduid met een pictogram.
blusmiddelen duidelijk markeren met pictogram (geen kast voor pictogram
plaatsen)
De afvalbakken die op het schoolplein staan, zijn brandbaar en zijn opgesteld op
Afvalbakken hebben vaste plaats op het plein gekregen en staan op
onvoldoende afstand van het schoolgebouw.
voldoende afstand van de gevels.
De centrale afvalberging is niet afgesloten en bij voorkeur niet op enige afstand van op te lossen in de
plaats de container van de school af op een veilige plaats
de school gelegen.
nieuwbouw
De school beschikt niet over een schoolnoodplan.
inruiming
inruiming wordt toegevoegd aan het noodplan
De school beschikt over onvoldoende gekwalificeerde bedrijfshulpverleners.
niet bekend wie er BHV Er zijn voldoende BHV-ers. Bij de conciërge hangt een overzicht.
is
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De volgende verbandtrommels zijn niet aanwezig:tenminste één goedgevulde
verbandtrommel op een voor iedereen bekende en goed bereikbare plaats (voorzien
van sticker/bord);verbandtrommels met eenvoudige inhoud in of nabij de
praktijklokalen.
De inhoud van de verbandtrommels wordt niet jaarlijks gecontroleerd.
Medewerkers en leerlingen weten niet wat te doen bij een noodsituatie.
De bedrijfshulpverleners worden niet regelmatig geschoold. De
bedrijfshulpverleners volgen niet tenminste éénmaal per twee jaar een bijscholings/opfriscursus.
Leerlingen, ouders en personeel van de school zijn niet op de hoogte van de
afspraken bij mogelijke calamiteiten.
Medewerkers en leerlingen weten niet adequaat te handelen bij calamiteiten en
noodsituaties in de naaste omgeving van de school (bijv. bij een bommelding,
gijzeling, brand met vrijkomende gevaarlijke stoffen).

nagekeken en in ode

nagekeken en in ode
inruiming wordt toegevoegd aan het noodplan
BHV-ers zijn opgeleid en voldoende getraind

ouders

ouders informeren wanneer ze de kinderen mogen halen bij calamiteiten
iedereen informeren hoe te handelen bij calamiteiten in de omgeving (schoolshooting, terrorisme)

