Protocol Ziekte en Ongevallen
Dit protocol geeft richtlijnen aan hoe een leerkracht of ondersteunend personeel dient te handelen in
het geval van ziekte of een ongeval bij een leerling.

Doel protocol :
Beschrijving van de handelingen die verricht dienen te worden in het geval
een leerling van onze school ziek wordt of betrokken is bij een ongeval / incident in
en rond de school en / of tijdens een schoolexcursie.
Alle medewerkers behoren op de hoogte te zijn van de inhoud van dit protocol.

Bestuur, mr en team zijn van de inhoud van dit protocol op de hoogte gesteld.

Ziekte van leerlingen.
Leerlingen van onze school kunnen tijdens of buiten schooltijd ziek worden.
Indien een leerling tijdens schooltijd ziek wordt, beoordeelt de groepsleerkracht of
de leerling naar huis moet ( bij twijfel vindt overleg met de schoolleiding plaats ).
Indien het gewenst is dat de leerling naar huis gaat worden de volgende stappen
ondernomen :
1. Ouders/verzorgers worden ingelicht en gevraagd of zij hun kind kunnen komen
ophalen.
2. Indien ouders/verzorgers aangeven dat zij zelf niet kunnen komen, wordt er
vanuit school gevraagd naar een andere opvangmogelijkheid. Hierbij kan gedacht
worden aan opa’s en oma’s, buren, etc. Ouders regelen vervolgens zelf deze
opvangmogelijkheid.
3. Ouders kunnen aangeven dat hun kind alleen naar huis mag en daar ook tijdelijk
alleen mag zijn tot een verzorger/ouder thuiskomt. School vindt dit een
ongewenste situatie en zal ouders altijd stimuleren om hun kind zélf op te komen
halen dan wel voor een bekende vervanger zorg te dragen.
Indien dit echt niet mogelijk is en het kind mag alleen thuis zijn dan gaat het kind
naar huis en belt bij aankomst daar de school en de ouders met een goed
aangekomen bericht.
4. Leerlingen die wachten op hun ouders/verzorgers doen dit in hun eigen groep, bij
de administratie of in de lerarenkamer. De administrateur wordt geïnformeerd
over de komst van een ouder/verzorger.
5. Indien wij de ouders/verzorgers niet kunnen bereiken, blijft de leerling op school,
tot de schooltijd is afgelopen.
NB. Het is van groot belang dat de contactgegevens in Emailworks goed en op tijd
zijn ingevuld en door de ouders/verzorgers ook goed worden bijgehouden.
6. De BSO ( Hutspot ) wordt door de groepsleerkracht ingelicht over de
onverwachte afwezigheid van een leerling.

Ongevallen bij leerlingen.
Leerlingen kunnen tijdens schooltijd op verschillende momenten en
manieren betrokken raken bij een ongeval.
Dit kan een klein ongeval zijn, zoals een schaafwond bij het buitenspelen,
tot een groot ongeval, zoals een val uit het klimrek of uit de ringen.
In alle gevallen is het van belang dat betrokken medewerkers weten wat zij
moeten doen en hier ook naar zullen en kunnen handelen.
De werkinstructie bij een ongeval is weergegeven in
een diagram ( zie bijlage ). Hieronder is de werkinstructie uitgeschreven.
1. Er wordt een ongeval geconstateerd met een leerling door een
medewerker van de school, een medeleerling of een ouder.
De plaats van het ongeval kan divers zijn :
- op het schoolplein
- in school
- in het sportcomplex ( zwembad/gymzaal/kleedkamers )
- tijdens excursies, schoolreisjes, de werkweek
- enz.
Er wordt door een leerling of ouder voor gezorgd dat er een medewerker
van de school bij wordt gehaald. Deze medewerker ontfermt zich over de
betrokken leerling en zorgt voor een rustige, kalme en veilige situatie.
2. De medewerker van school schat de ernst van de situatie in en probeert
de gewonde leerling op zijn/haar gemak te stellen. Er wordt een
BHV-er / EHBO-er gewaarschuwd.
3. Indien er sprake is van een acute (nood)situatie wordt zo snel mogelijk
het noodnummer 112 gebeld. De BHV-er / EHBO-er blijft bij de leerling.
De eerst betrokken collega verzorgt de communicatie.
Hij / zij belt/ waarschuwt achtereenvolgens :
- het noodnummer 112
- de ouders/verzorgers
- de schoolleiding
De komst van de hulpdiensten wordt door of namens de gewaarschuwde
collega voorbereid. Dit kan inhouden dat een pauze of buitenspeeltijd
vroegtijdig wordt beëindigd, dat opvang voor een groep moet worden
geregeld, dat iemand wordt aangewezen om de hulpdiensten op te
vangen en de weg te wijzen, enz.

Bij bezoek aan een arts of een ziekenhuis dient het slachtoffer begeleid
te worden door de gewaarschuwde ouder/verzorger ( indien aanwezig ),
of door een medewerker of ouder van de school. Indien dit gebeurt
tijdens een excursie of schoolreis dan wordt bij voorkeur bij de
begeleidende ouder aangewezen. Dit in verband met de
verantwoordelijkheid voor de rest van de groep.
NB. Op ongevallen tijdens de werkweek is het protocol “ EHBO en
Medische Zorg tijdens de werkweek” van toepassing.
4. In een acute noodsituatie in de gymzaal wordt door de gymleerkracht,
via een medeleerling, aan een medewerker van het sportcomplex om
assistentie gevraagd ( balie in de hal ).
Deze medewerker belt het noodnummer 112 en de school 010-4775767.
De betrokken groepsleerkracht wordt ingelicht en gaat direct naar het
sportcomplex. De schoolleiding wordt geïnformeerd.
Vanuit de school worden ouders/verzorgers direct op de hoogte gesteld.
Bij bezoek aan een arts of een ziekenhuis dient het slachtoffer begeleid
te worden door de gewaarschuwde ouder/verzorger ( indien aanwezig ),
of door een medewerker of ouder van de school.

5. Indien de situatie niet acuut is, beoordeelt de BHV-er / EHBO-er de
verwondingen van de leerling. De leerling wordt geholpen aan zijn
verwonding(en).
Er zijn meerdere verbandtrommels
beschikbaar :
- kantoor administrateur
- keuken hoofdgebouw
- sportcomplex / zwembad
- verbanddoosjes in de klas
- noodverbandsetje tijdens excursies / schoolreisje
6. Indien de leerling dusdanige verwondingen heeft opgelopen dat de hulp
van ( of beoordeling door ) een huisarts nodig is of dat de leerling onwel
is geworden vanwege zijn verwondingen, worden de ouders direct
ingelicht door de betrokken groepsleerkracht.
Hen wordt gevraagd hun kind op te komen halen en - naar eigen inzicht een huisarts of het ziekenhuis te bezoeken.
Indien de leerling direct medische hulp nodig heeft, gaat een
medewerker van de school met de leerling naar de huisarts. De ouders
worden hier wel direct over ingelicht en hen wordt verzocht ook naar de
huisarts te komen.

7. Indien de leerling op school voldoende geholpen kan worden en de
verwondingen meevallen, kan de leerling gewoon op school blijven.
Ouders worden door de groepsleerkracht wel ingelicht over het ongeval.
Dit contact kan direct, maar zal in ieder geval op dezelfde dag
plaatsvinden.

8. Over alle gevallen beschreven onder de punten 3, 4 en 6 van dit protocol
en in sommige gevallen beschreven onder punt 7
wordt door de betrokken BHV-er, EHBO-er of groepsleerkracht die het
ongeval heeft meegemaakt of aan de behandeling van het slachtoffer
heeft bijgedragen een ongevallen-registratie-formulier ingevuld.
Dit formulier wordt ingeleverd bij de schoolleiding ( eventueel mondeling
toegelicht ) en maakt deel uit van de ongevallen- incidenten en
klachtenregistratie van de school.
Het wordt tevens aan het dossier van de leerling toegevoegd
( ParnasSys ).
9. De schoolleiding beoordeelt het ongeval en de plek van het ongeval en
draagt zorg voor eventuele vervolgstappen die erop gericht zijn om
vergelijkbare ongevallen in de toekomst te voorkomen.
Wettelijk is vastgelegd wanneer de arbeidsinspectie van het ongeval op
de hoogte moet worden gebracht. Dit is een verantwoordelijkheid van de
schoolleiding.
10. De groepsleerkracht neemt na elk ongeval, als het kind weer thuis is,
contact op met de ouders om te informeren naar de stand van zaken.

Nog wat algemene tips, tot slot en in voorkomende gevallen
-

.

Handel doortastend. De BHV-er / EHBO-er, die als eerste op de plaats van het ongeval
aanwezig is, geeft instructies en coördineert vervolgstappen.
Neem maatregelen om controle over je eigen groep te houden ( bv. door ze op een door jou
aangewezen plaats te laten zitten ).
Zorg ervoor dat tijdens excursies minimaal 1 begeleider extra aanwezig is. Dit kunnen ouders,
verzorgers, stagiaires, enz. zijn. Denk aan een noodverbandsetje. Zorg dat je een mobiele
telefoon bij je hebt.

