Algemene checklist

Deze algemene checklist kan u helpen om uw risico’s in kaart te brengen.
Bespreek de checklist met de verzekeraar, om zo samen tot een perfecte bescherming tegen
de gevolgen van schoolrisico’s te komen.
Wie kan er fouten maken op school? Zorg dat ze allemaal verzekerd zijn.

Directie

q

Leesmoeder

q
Leerkrachten
Kookploeg
q
Leerlingen
Busbegeleider
q
Klusjesdienst
Leden ouderraad / oudervereniging
q
Beheerraad
Kinderopvang / Onthaalgezin
q
Vrijwilligers
Eigenaars van dieren / goederen
Andere personen waar u aan denkt (bv. externen uitgeleend door organisaties)

Sta er bij stil dat de school goederen van anderen bewerkt, bewaart en gebruikt.
En bij schade aan deze goederen betaalt de school.
De directeur
De leerkrachten
De leerlingen
De Leerlingen werken aan goederen van anderen, en kunnen deze beschadigen.
Een leerling-garagist werkt aan auto’s.
De school organiseert evenementen. Goederen van anderen kunnen beschadigd worden.
Bij het jaarlijks toneelstuk, dient een oude radio als decor. Een leerling draait de knop stuk.
Verschillende jassen blijken verdwenen te zijn uit de bewaakte vestiaire tijdens het
schoolfeest.
Leerkrachten mogen al eens materiaal van bedrijven uitproberen. Speciale machines vereisen
een bijzondere verzekering.
Een leraar metaalbewerking krijgt een hoogtechnologische machine in gebruik.
De school heeft ook buitenschoolse activiteiten.
De leerlingen koken met de senioren in het restaurant van het rusthuis. Een kind plaatst de
taart in de oven, en forceert de ovendeur.
Bij het spinnen in de gemeentelijke sporthal, beschadigt een leerling een spinningfiets.

q
q
q
q
q
q
q

q
q

q
q

Als de school iets maakt voor anderen, dan kan er altijd iets fout lopen.
Zelfs als het product al lang is afgeleverd.
De directeur
De leerkrachten
De leerlingen
De
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De leerlingen maken producten voor anderen.
De leerlingen houtbewerking maken kasten voor de gemeente. De gemeente neemt de kast
in gebruik en plaatst er enkele kunstwerken in. De kast valt in elkaar. De kunstwerken zijn
stuk.
De school heeft een schoolrestaurant.
De school serveert een maaltijd, verschillende kinderen worden opgenomen in het
ziekenhuis.
De school organiseert eetdagen.
Een leerling vriest ontdooide ijsjes terug in. ’s Avonds verkoopt hij ze aan enkele ouders.
De ouders moeten opgenomen worden in het ziekenhuis met darmklachten.

q

q
q

Ongevallen gebeuren overal, en met kinderen erbij nog net iets meer.

De leerlingen moeten beschermd zijn als ze op school zijn. Waar dan ook.

q

Leerlingen kunnen vallen op de speelplaats, in de sportzaal, in de klas, in het schoolrestaurant,
…
- Kinderen spelen, gooien ballen naar elkaar, kijken niet uit waar ze tegenaan stoten, …
De leerlingen gaan op stage.

q

Op de stageplaats moet de school zorgen voor een verplichte arbeidsongevallenverzekering die
de stagiairs verzekert..
De school organiseert reizen naar het buitenland.

q

-

-

-

Tijdens de jaarlijkse reis naar Londen, valt een leerling van de trap in het hotel. Als repatriëring
nodig is, wordt deze terugbetaald.

Niet alleen tijdens het schoolleven, maar ook op de schoolweg
Kinderen maken elke ochtend, (en middag) de verplaatsing tussen thuis en de school.
-

q

Als een leerling ’s middags thuis gaat eten, kan hij het slachtoffer worden van een ongeval.

Vrijwilligers zijn niet immuun voor een ongeval.
Iemand die gratis helpt in de school wilt u zeker goed beschermen.
-

q

Ouders die een fietspool organiseren, leesmoeders, begeleiders op een schooluitstap, …
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Een brandverzekering is vanzelfsprekend. Als het schoolgebouw afbrandt, moet er een nieuw
schoolgebouw komen.
Maar let ook op andere risico’s.

Huurt de school gebouwen?

q

-

Als de school een gebouw huurt, dan kan iemand van de school brand veroorzaken aan het
gehuurde gebouw.
- De huurder/gebruiker moet de lokalen terug geven in de staat waarin ze zich bevonden bij de
ingebruikname. Komt hij deze verplichting niet na, dan kan hij aansprakelijk worden gesteld voor
het niet respecteren van de overeenkomst.
Bevindt de school zich in de buurt van andere gebouwen?

q

-

De brand in het schoolgebouw kan overslaan op andere gebouwen. De eigenaars van deze
gebouwen zullen op de schoolpoort kloppen om de schade terug te vorderen.
Maakt de school gebruik van containerklassen?

q

- Als de school gebouwen bij plaatst, dan kan de school deze ook verzekeren.
De school bewaart soms goederen van anderen.

q

-

Kijk de overeenkomst met leveranciers goed na. Soms leggen deze overeenkomsten specifieke
verzekeringsplichten op aan de school.
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