IN DE FOCUS Ann Huybrechts

De lente is in het land

Tijd voor
schoolfeest
H

et is weer die zaterdag van mei. Het springkasteel staat te
ronken, de eendjes dobberen in het bad en het pannen
koekenkraam staat klaar. De leerlingen staan opgewonden
voor de schoolpoort. Het hoogtepunt van het schooljaar, het
schoolfeest kan beginnen. Als alles maar goed gaat ...
Iedereen kijkt op zijn manier uit
naar het schoolfeest. De leerlingen
vinden het een heerlijke dag van
spelletjes spelen, frietjes eten én
optreden! Ouders, familie en sympathisanten willen de school van
hun oogappels bezoeken. Voor het
personeel is dit best een vermoeiende dag. Dagen en weken op voorhand voorbereiden, oefenen, de
leerlingen opvangen, kraampjes bemannen, zorgen dat de show perfect
verloopt. Plus nadien alles weer opruimen want maandag is het gewoon terug les. De directeur wil de
school van zijn mooiste kant laten
zien. Maar toch is het vooral een
spannende dag. Zal alles vlot verlopen? Zal het geen overrompeling
worden? Zal alles veilig verlopen?

Een degelijke voorbereiding
Een goede voorbereiding is absoluut
nodig. Vele scholen richten hiervoor
een werkgroep ‘schoolfeest’ op. Dit
kan zolang deze kan samenkomen
binnen de schoolopdracht. Veel
voorbereidend werk kan opgevangen worden met een goed draaiboek. Zonder draaiboek is het
steeds opnieuw zoeken naar wat er
gedaan moet worden, waar de contactgegevens zijn. Voor het aspect
veiligheid moet de werkgroep beroep doen op de hiërarchische lijn,
de directeur en de preventieadvi-
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seur. Zij voeren een risicoanalyse uit. Hierin
laten ze zich bijstaan
door het comité voor
preventie en bescherming op het werk (CPBW). Is er
geen risicoanalyse gemaakt dan zal
men bij eventuele problemen op het
moment zelf moeten improviseren.
Er is dan geen tijd meer om preventiemaatregelen te nemen. Bij ongevallen is de kans groter dat je persoonlijk verantwoordelijk gesteld
wordt. Er is immers geen bewijs van
genomen inspanningen om het risico te voorkomen. Het schoolbestuur
blijft de eindverantwoordelijke. Na
het schoolfeest volgt de evaluatie.
Aanpassingen worden genoteerd. Zo
blijft je draaiboek up-to-date en zal
de organisatie volgend jaar vlotter
verlopen.

De risicoanalyse in 11 punten
We zijn het gewoon om dagelijks enkele honderden kinderen op te vangen die de regels van de school
kennen en meestal ook nog naleven.
Anders wordt het als al die kinderen
hun (groot)ouders, tantes en nonkels meebrengen en hun school in
een heel andere context zien. Dan
lijkt het wel of er geen regels of afspraken meer bestaan. Er is op één
plaats een grote concentratie aan
volk, dat niet vertrouwd is met de

omgeving. Hoe ga je in deze situatie
om met stroomuitval, agressie,
plotse storm of stortbui of - erger
nog - brand? Op deze en nog vele
andere onverwachte situaties proberen we ons voor te bereiden.
Enkele weken voor het schoolfeest
start je hiermee. Dankzij je draaiboek weet je wat je best wanneer
aanpakt. Aan de hand van checklists
wordt er hopelijk niets vergeten. De
checklist kan volgende punten bevatten afhankelijk van de school en
activiteit:

1

Elektriciteit – werken met
derden – huur van
materialen
Enkele weken vooraf ga je na
of er extra toevoer van elektriciteit
nodig is. Zowel voor de ombouw van
de zaal als voor de kraampjes.
Kunnen onze zekeringen dit aan?
Hebben we versterking nodig? Waar
huren we die en heeft die de nodige
keuringen? Bij de opstelling van het
schoolfeest zorg je ervoor dat de
toestellen zo zijn geplaatst dat
snoeren geen struikelgevaar vormen. Verlengdraden, verdeelstopcontacten worden massaal gebruikt. Zijn ze CE-gekeurd?

2

Zaalombouw
Onze schoolgebouwen zijn meestal
niet voorzien van een volledig uitgeruste theaterzaal. Het wordt kunst- en
vliegwerk om de turnzaal om te bouwen met een podium, speciale verlichting en een geluidsinstallatie. Hiervoor
stel je best op voorhand een plan op.
Zorg ervoor dat de nooduitgangen vrij
zijn, dat de pictogrammen duidelijk
zichtbaar zijn. Let er op dat er geen
kabels losliggen. Verdeel je stoelen in
blokken, verbind ze desnoods per tien
aan elkaar, zodat je in geval van nood
extra doorgangen hebt.

3

EHBO
Op school heb je zeker enkele
mensen die weten hoe ze eerste
hulp bij ongevallen moeten verlenen. Is dit voldoende voor jullie
schoolfeest of hebben jullie misschien
steun nodig van meer hulpverleners
zoals van het Rode Kruis? Controleer
ruim op voorhand de EHBO-koffers.
(zie checklist op deze bladzijde) Zijn er
genoeg en zijn ze voorzien van de nodige wettelijk verplichte materialen?

4

Hulpdiensten
De brandweer geeft je graag advies over de organisatie van een
evenement. Zij kunnen je perfect
vertellen waar je vooral op moet
letten bij het inplanten van je activiteiten. De hulpdiensten moeten in geval
van nood wel ter plaatse geraken.
Misschien kun je ze uitnodigen om
een oogje in het zeil te houden.

5

Evacuatie
We denken niet in doemscenario’s maar je kan er maar beter
op voorbereid zijn. Is er nood aan
een aangepaste evacuatieprocedure?
Werkt de noodverlichting zoals het
moet? Let op bij het versieren van de
lokalen dat de evacuatie-instructies
duidelijk zichtbaar blijven en dat de
noodverlichting niet afgedekt wordt.
Zijn de uitgangen en nooduitgangen
bereikbaar? Zijn er geen obstakels of
hindernissen in de gangen of trappen?
Zijn er evacuatieverantwoordelijken?

6

Blusmiddelen
Zorg ervoor dat de blusmiddelen
zichtbaar en bereikbaar zijn in
geval van nood. Misschien vragen enkele kraampjes wel wat extra’s.
Bestel ze tijdig.

7

Specifieke gevaren
Voor kinderen kan een schoolfeest
niet spectaculair genoeg zijn. Gekke
fietsen, een klimmuur, … Kan je voldoende begeleiders voorzien? Hebben
de directie en de preventieadviseur
toestemming gegeven? Zijn de mogelijke risico’s aanvaardbaar?

8
9

Stewards
Denk je dat je een team van
stewards moet voorzien? Wie
zijn de aanspreekpunten? Zijn
ze herkenbaar?

HACCP
Bij elk feest in Vlaanderen
hoort eten en drinken.
Spreken we over een friet- of
pannenkoekenkraam of een heuse
barbecue? Voor elk van die zaken
moeten de regels voor voedselveiligheid in acht genomen worden. We willen zeker geen voedselvergiftiging op
ons geweten hebben. Dit kan je voorkomen door enkel te werken met leveranciers die zelf volgens de HACCP
normen werken. Heb je voldoende
ruimte om voedsel koel te bewaren?
Is de keuken geschikt voor de voorbe-

reiding? Is de elektrische stroomvoorziening zwaar genoeg? Als het een
heerlijk warme dag is zal je misschien
extra maatregelen moeten nemen om
alles koel te kunnen bewaren.

10

Sanitair
Evident maar mag
niet uit het ook verloren worden. Is er voldoende sanitaire voorziening? Wordt
ze extra gepoetst? Spreek af wie gedurende het feest af en toe controleert of alles nog proper is en of er
voldoende papier voorzien is.
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Milieu
Gedurende het hele
schooljaar kijken we
erop toe dat we afval
voorkomen en afval sorteren. Voor het
schoolfeest moet je dan misschien extra vuilbakken voorzien. Een extra ophaling kan geregeld worden.

Alles (dubbel)gecheckt? Dan kan een
schoolfeest niet meer stuk. Personeel,
directie, preventieadviseur en eventueel
CPBW vormen ook hier weer een sterk team.

Wist je dat je als personeelslid maximum twee beurten per schooljaar verplicht kan
worden om aan opendeurdagen en schoolfeesten mét leerlingenactiviteiten deel te
nemen? Met ‘beurt’ wordt bijvoorbeeld bedoeld: een dagdeel, een halve dag, shift
van enkele uren. Via onderhandelingen in het lokaal overleg wordt dit vastgelegd1
EHBO
Ja

Neen N.V.T.

3 weken vooraf
Bestaat er een aangepaste EHBO-procedure
aangaande :
1. Ongeval met één gekwetste
2. Ongeval met meerdere gekwetsten
3. Voedselvergiftiging
4. …
EHBO – materiaal
1. Zijn er voldoende EHBO-koffers aanwezig?
2. Controle inventaris
3. Controle vervaldatum
4. …
…
3 dagen vooraf
Is er permanentie in de EHBO-post?
Zijn de hulpverleners ingelicht?
Zijn de EHBO-kastjes bereikbaar?
…

De dag zelf
…
1. Algemeen reglement van het personeel van het katholiek gewoon en buitengewoon basis- en
secundair onderwijs art.16 §5 - Model van arbeidsreglement OVSG hoofdstuk 2 art. 18.

Te nemen
maatregelen

Wie?

n
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