Aandachtspunten: ONGEVALLEN OP SCHOOL
In dit document wordt beschreven hoe de school handelt bij ongevallen waarbij leerlingen betrokken
zijn. Wij maken hierbij een onderscheid in ongevallen die door de leden van het schoolteam zelf
opgevangen kunnen worden en ongevallen waarbij medische hulp wordt ingeroepen.
Ongevallen die door het schoolteam zelf opgevangen worden:
1. Dit zijn vaak kleine ongelukjes, botsingen of valpartijen in de klas, op de speelplaats of in de
gym- of speelzaal. Over het algemeen kan de groepsleerkracht deze ongevallen zelf
behandelen, eventueel ondersteund door een collega of een bedrijfshulpverlener (BHV-er),
die vaak wat meer kennis van EHBO heeft. Op alle locaties zijn BHV-ers aanwezig. Bij het
behandelen van bloedende letsels dienen BHV-ers handschoenen te dragen.
2. De groepsleerkracht bepaalt zelf in hoeverre en op welk tijdstip de ouders van het ongeval
op de hoogte worden gebracht. Dit zal met name afhangen van de ernst van de situatie (kan
het kind gewoon op school blijven of moet het naar huis), de reactie van het kind (is het erg
geschrokken) of de omstandigheden (bijv. als er andere kinderen bij betrokken zijn).
Wanneer er andere kinderen betrokken zijn bij het ongeval brengt de groepsleerkracht deze
ouders ook op de hoogte. Het kan zijn dat de groepsleerkracht het niet nodig acht om de
ouders persoonlijk in te lichten.
Ongevallen waarbij medische hulp wordt ingeroepen:
1. Dit zijn ongevallen waarbij de kennis van het schoolteam niet voldoende is om het zelf op te
vangen en waarbij een huisarts of evt. het ziekenhuis ingeschakeld worden.
2. De groepsleerkracht waarschuwt één van de EHBO-ers. Deze zullen assistentie verlenen en
bepalen of doorverwijzing naar huisarts of ziekenhuis noodzakelijk is. Het inroepen van
spoedeisende hulp in de vorm van een ambulance is voorbehouden aan de EHBO-ers of bij
afwezigheid de directie.
3. De ouders worden direct gebeld. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de lijst met
telefoonnummers die van elk kind in elke klas in de noodmap zit. In overleg met de ouders
worden de vervolgafspraken gemaakt.
4. Wanneer je het zelf door de emotie of de schrik lastig vindt om te bellen geef dit aan, het MT
belt meteen op. Geef de situatie weer.
5. Blijf wanneer je zelf belt kalm en rustig. Geef geen verkeerde informatie. Vertel zo kort en
neutraal mogelijk wat er aan de hand is. Vraag hoe lang het duurt voordat de ouder op
school aanwezig kan zijn. En dat wij het als school belangrijk vinden dat de ouder zelf komt.
Duurt dit te lang, dan gaat de EHBO-er en/of de leerkracht of een ander lid van het team mee
naar de huisarts/het ziekenhuis. Vraag ouders of zij in staat zijn zelf de huisarts te bellen,
zodat deze op de hoogte is van de komst van het kind.
6. Na het ongeval vult de EHBO-er het ongevallenregistratieformulier in en informeert de
directie indien doorverwijzing naar ziekenhuis noodzakelijk was of indien gevreesd wordt
voor blijvend letsel bij het slachtoffer. Het ongevallenregistratieformulier wordt aan de
directeur gegeven. Een kopie van het formulier gaat in de rode map in de teamkamer.
Aandachtspunten bij ongevallen:
1. Eigen veiligheid: De eerste regel van de EHBO is het letten op gevaar voor zowel
slachtoffer(s), omstander(s) als de eigen veiligheid. In dit gedeelte wordt ingegaan op hoe te
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handelen bij een ongeval en welke voorzorgen getroffen moeten worden ter bescherming
van de eigen gezondheid in verband met mogelijk aanwezige besmettelijke ziektes.
Besmettelijke ziektes: Bij het verlenen van eerste hulp dienen alle personeelsleden bewust
om te gaan met het risico van besmettelijke ziekten. Deze zijn niet altijd herkenbaar, maar
vormen een risico op blijvende gezondsheidsklachten. BHV-ers zullen daarom bij bloedende
letsels altijd handschoenen dragen. Alle andere personeelsleden vermijden ieder contact met
bloedende wonden.
Informatie van en aan ouders: Ouders van leerlingen wordt verzocht eventueel opgelopen
besmettelijke ziektes te melden. Dit zijn zij niet verplicht. Na een ongeval zal de EHBO-er of
de directie in contact treden met de ouders van de leerling om deze te informeren over het
ongeval. Daarbij wordt tevens geïnformeerd of er sprake kan zijn (of al is) van besmettelijke
ziektes.
Levensreddende handelingen: Indien het redden van een leven bloedcontact noodzakelijk
maakt ligt de afweging bij de leerkracht. Iedere leerkracht zal bij het verlenen zelf een
afweging moeten maken hoe ver deze wil gaan. Indien een leerkracht er voor kiest geen
levensreddende handelingen te verrichten zonder de bedoelde middelen kan dat op begrip
en steun van de directie rekenen. Deze uitzondering zal alleen in uitzonderlijke situaties
optreden indien een leerling bijvoorbeeld zwaar hoofdletsel heeft opgelopen en een EHBOer niet tijdig gewaarschuwd kan worden. Bij het toepassen van mond op mond beademing
dient de EHBO-er gebruik te maken van het in de EHBO-koffer aanwezige mondstuk voor
beademing.
Omstanders: Alle omstanders worden op afstand gehouden door het personeel en indien
mogelijk naar de klaslokalen gezonden. Aanwezig personeel let er op dat ook andere
leerlingen geen contact hebben met bloedende wonden. Met het slachtoffer wordt (indien
mogelijk) een rustige plaats gezocht waar de eerste hulp verleend wordt. De stoelen in de hal
van De Villa zijn geen geschikte, rustige plek om te gaan zitten in verband met langslopende
kinderen.
Leiding: De leiding over de assistentie bij een ongeval wordt belegd bij de eerst aanwezige
EHBO-er of indien aanwezig bij de hoofd BHV-er.
Risico uitsluiting: Het niet dragen van handschoenen of toepassen van andere middelen is
voor risico van diegene die EHBO verleent. De directie kan en mag dit risico niet overnemen.
Jaarlijkse scholing: Jaarlijkse moet het EHBO diploma verlengt worden. De cursus wordt
gevolgd bij firma OABv te Den Haag.

