
 
 

Nieuwsbrief februari 2021  

In deze nieuwsbrief kan je informatie vinden over: 

 Voorbereiding Jaarverslag Welzijn voor FOD WASO – dienstjaar 

2020 

 Asbestveilig Vlaanderen 

 Nieuwe wetgeving: brandveiligheid van schoolgebouwen 

 Infodagen Preventie en Bescherming 2021: uitgesteld 

 COVID-19: samen volhouden is de boodschap! 

 Opleidingen 

 Eenvoudige handelingen / Asbestverwijdering 

 Werken op hoogte 

 Basisopleiding Vertrouwenspersonen 

 Vakopleiding BA4 elektriciteit  

 Veiligheid van kinderen op de weg in en rond de schoolomgeving 

- Prijs Fonds Dominique De Graeve 

 Deze nieuwsbrief wordt verstuurd naar de contactpersonen preventie en 

bescherming en naar de vertrouwenspersonen. 

Op de (nieuwe) website van onze dienst vind je een archief met de 

nieuwsbrieven van de voorbije schooljaren. Deze informatie kan je ook delen 

met andere personeelsleden in de lerarenkamer of via jouw Smartschool. 

Veel leesplezier!  

 

Guy Linten 

Preventieadviseur-coördinator 

Gemeenschappelijke preventiedienst 

 

 Snel naar ...  

  

 

 

www.g-o.be/preventie 

www.politeia.be  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://pro.g-o.be/gezondheid-en-preventie/nieuwsbrieven-preventie
https://pro.g-o.be/gezondheid-en-preventie/nieuwsbrieven-preventie
http://www.g-o.be/preventie
http://www.politeia.be/


 
 
Jaarverslag Welzijn voor FOD WASO – dienstjaar 2020  

Naar jaarlijkse gewoonte dient elke onderwijsinstelling de informatie te verzamelen die de scholengroep nodig 

zal hebben om het jaarverslag voor FOD WASO in te vullen. 

Het voordeel is dat elk jaar dezelfde thema’s opgenomen worden, bijvoorbeeld: het aantal ongevallen met 

blijvende ongeschiktheid, het aantal ongevallen op de weg van en naar het werk, het aantal interventies van de 

vertrouwenspersoon,…   

We vragen aan de contactpersonen en de vertrouwenspersonen om deze gegevens tijdig via de directies door 

te geven aan de verantwoordelijke binnen  

de scholengroep.  

De scholengroep stuurt het ondertekend jaarverslag ten laatste op 19 maart naar de Gemeenschappelijke 

preventiedienst, zodat alle gegevens kunnen verwerkt worden tot een eindverslag van het GO!. Daarna wordt 

ook het eindverslag in het digitaal preventieregister van elke onderwijsinstelling gepubliceerd. Bij een 

doorlichting of een inspectiebezoek van Toezicht Welzijn op het Werk kan het document opgevraagd worden.  

Daarenboven is het jaarverslag een instrument om op verschillende niveaus ontwikkelingen te volgen en de 

nodige beleidsmaatregelen te nemen.  

Het jaarverslag wordt bijvoorbeeld jaarlijks toegelicht in het overlegorgaan van de scholengroep. 

 

Meer informatie en documenten vind je op de publieke website van de Gemeenschappelijke preventiedienst,  

onder de rubriek Preventieregister: E2 Jaarverslag 

 

Asbestveilig Vlaanderen 

De Vlaamse regering heeft beslist dat elke eigenaar van een publieke constructie verplicht is tegen 1 januari 

2034 te ontdoen van de volgende asbesthoudende materialen: 

1° alle eenvoudig bereikbare niet-hechtgebonden asbesthoudende materialen; 

2° alle dak- en gevelbekledingen, dakgoten, rookgaskanalen en hemelwaterafvoerkanalen bestaande uit 

asbestcement als ze zich aan de buitenzijde bevinden. 

Om scholen te ondersteunen werden er in 2017 samenwerkingsakkoorden tussen de onderwijsverstrekkers en 

OVAM gesloten. 

Vormingsfonds 

Samen met het vormingsfonds worden er jaarlijks opleidingen voorzien voor het MVD-personeel m.b.t. het 

verwijderen van asbesthoudende materialen door middel van eenvoudige handelingen. 

Videoboodschap 

Deze video werd gemaakt in samenwerking met de externe dienst voor preventie en bescherming Cohezio en 

Faraday Safety met als doel te sensibiliseren rond de problematiek van asbest in de scholen. Met deze video 

wensen we de aandacht te vestigen op: 

– de verwijderingsplicht opgelegd door Vlaanderen; 

https://pro.g-o.be/gezondheid-en-preventie/preventieregister/e-verslagen/e2-jaarverslag-fod-waso


 
 
– de verwijdering van asbesttoepassingen door middel van eenvoudige handelingen door eigen personeel en 

de hieraan aangekoppelde verplichte opleiding; 

– het ter beschikkingstelling stellen van persoonlijke beschermingsmiddelen. 

Bekijk hier de integrale boodschap (+- 12 min.). 

 
 
Nieuwe wetgeving: brandveiligheid van schoolgebouwen 

Op 15 december 2020 werd de vernieuwde norm S21-204-2:2020 in het Belgische staatsblad gepubliceerd. 

Deze norm bevat de specifieke eisen met betrekking tot de brandbeveiliging van nieuwe en uitbreidingen van 

bestaande schoolgebouwen, in aanvulling op de Basisnormen Brand  

(KB van 7 juli 1994 en de wijzigingen tot en met het KB van 7 december 2016). 

Toepassingsgebied 

De norm is van toepassing op nieuwe schoolgebouwen en op de uitbreidingen van bestaande schoolgebouwen 

waarvoor de aanvraag voor de bouw wordt ingediend vanaf 1 maart 2021. Hij vervangt de oude norm NBN 

S21-204:1982 (Brandbeveiligingen in de gebouwen – Schoolgebouwen). 

In deze nieuwe versie worden enkel de specifieke aanvullende eisen met betrekking tot het KB basisnormen 

gedetailleerd beschreven. De norm is op sommige punten strenger dan het KB. Momenteel wordt door de 

normcommissie ook aan de overige delen gewerkt, o.a. voor bestaande en tijdelijke schoolgebouwen. Dit deel 

zal dan compenserende maatregelen bevatten voor de oudere schoolgebouwen. 

 

Infodagen Preventie en Bescherming 2021: uitgesteld 

Elk jaar organiseren de Gemeenschappelijke preventiedienst en de Pedagogische begeleidingsdienst 3 

netwerkdagen.  

Doelgroep: contactpersonen, vertrouwenspersonen, internaatbeheerders, directeurs, algemeen directeurs en 

TA(C)’ers, infrastructuurmedewerkers.  

De Infodagen zijn ook een terugkomdag voor de cursisten van de basisopleiding veiligheid, HL en EPOS. 

Door de coronacrisis dienden we de infodagen te annuleren. De situatie zal ook in 2021 onzeker zijn. Daarom 

hebben we besloten om deze vormingsdagen te verplaatsen naar 2022.  

Intussen stellen we een aantal opnames van de vorige infodagen ter beschikking op onze website, in de rubriek 

Instructiefilms:  

– Stemergonomie in het onderwijs 

– Risicopreventie en verzekeringen 

 

COVID-19-preventiemaatregelen: samen volhouden is de boodschap 

Willen we onze scholen openhouden, de curve naar beneden halen en sneller naar een normale situatie 

overgaan, dan moeten we ons blijven houden aan de maatregelen die we met verschillende instanties hebben 

afgesproken. Samen volhouden, in team, is de boodschap.  

https://youtu.be/0qid-ZSHQ5o
https://www.besafe.be/nl/wetgeving/koninklijk-besluit-7-december-2016-basisnormen-voor-de-preventie-van-brand-en-ontploffing
https://pro.g-o.be/gezondheid-en-preventie/instructiefilms-preventie


 
 
We zetten de maatregelen nog even op een rijtje:  

Ben je ziek? Blijf thuis 

Heb je koorts en/of luchtwegklachten, zoals hoesten en problemen met ademhalen? Blijf dan thuis en bel je 

huisarts. 

Niet iedereen die ziek wordt, is besmet met het coronavirus. Deze poster kan je helpen om de symptomen te 

herkennen. Twijfel je? Contacteer je Centrum voor Leerlingenbegeleiding en vraag om advies. Krijgt je kind 

ziektesymptomen? Dan contacteer je je huisarts telefonisch. Beslist je arts om te testen? Verwittig dan het CLB. 

Leerlingen of personeelsleden kunnen op school koorts krijgen. Koorts betekent niet automatisch dat je 

besmet bent. Een verhoogde temperatuur  

kan ook nog andere oorzaken hebben, zoals fysiologische aspecten (fysieke inspanning, ovulatie), zonder dat 

dit noodzakelijk een klinische betekenis  

heeft. Zijn er ook nog andere symptomen die wijzen op een besmetting, zoals vermoeidheid, hoesten, 

ademhalingsproblemen? Ga dan naar huis en bel de huisarts. 

Meer informatie 

 Meer informatie over het coronavirus en de symptomen.  

 Twijfel je of je kind naar school mag? Gebruik de beslisbomen van VWVJ. 

 Voor ouders: wat als jouw kind, een kind op school of een leraar besmet is? 

 Voor scholen: wat doe je als een leerling of personeelslid positief testte? 

Was je handen regelmatig 

Was je handen regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) met water en zeep. Hoe je best je handen wast, zie 

je in deze afbeelding. 

Handen wassen met zeep of alcoholgel? 

Geef voorrang aan water en zeep. Zowel handen wassen met zeep als je handen reinigen met alcoholgel zijn in 

de meeste gevallen effectieve methoden voor handhygiëne. Het gebruik van alcoholgel is minder effectief 

wanneer je handen nat of vuil zijn. Het is niet nodig om zowel je handen te wassen met water en zeep als je 

handen te desinfecteren met alcoholgel. Eén van de beide volstaat. 

Opgelet: we raden het gebruik van handgel ten stelligste af bij kinderen. Het is aangewezen dat kinderen hun 

handen wassen, met water en zeep.  

Handgels kunnen namelijk leiden tot irritatie aan de ogen.  

  

https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/Corona-affiche%20A3%20-%20symptomen%20-%20DEF.pdf
https://www.info-coronavirus.be/nl/wat-is-het-coronavirus/
https://www.vwvj.be/covid-19?utm
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders#0eef5226-0231-4c63-a69b-0b3b684a52a4
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders#54abc74c-4e59-47e1-aae4-873b56d456e9
https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/thumbnails/image/Instructies%20handen%20wassen%20met%20water%20en%20zeep_feb2020.jpg
https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/thumbnails/image/Instructies%20handen%20wassen%20met%20water%20en%20zeep_feb2020.jpg


 
 
Wanneer was je je handen? 

 Voor je naar school vertrekt. 

 Bij aankomst op de school.  

 Bij het binnenkomen van de klas 

(na de speeltijd). 

 Na toiletbezoek. 

 Voor en na de maaltijd. 

 Voor het verlaten van de school. 

 Na hoesten, snuiten, niezen. 

 Na het bedienen van machines 

tijdens de praktijklessen. 

 Wanneer je handen zichtbaar vuil zijn. 

Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen. Vermijd om handen of kussen te geven. Begroet 

elkaar met een zwaai of met de elleboog. 

In een aantal specifieke gevallen krijgen personeelsleden extra beschermingsmiddelen, 

zoals wegwerphandschoenen: 

 Personeel buitengewoon onderwijs 

 Onderhoudspersoneel 

Houd afstand en respecteer de bubbels 

De richtlijnen voor social distancing zijn verschillend per onderwijsniveau, maar volwassenen moeten altijd 

afstand bewaren van elkaar  

(minstens 1,5 meter). 

 Lees wie afstand moet houden. 

Personeelsleden houden altijd afstand van ouders. Zorg voor een afzonderlijke ruimte waar ouders in 

uitzonderlijke omstandigheden kunnen ontvangen worden. Voorzie alcoholgel. 

 Lees meer over de aanwezigheid van ouders op school. 

Draag een mondmasker als dat nodig is 

Wie een mondmasker moet dragen op school, verschilt per onderwijsniveau. 

 Lees wie er een mondmasker moet dragen op school. 

Ouders dragen een mondmasker bij het brengen en halen van hun kinderen en wanneer ze de school 

betreden. 

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronamaatregelen-informatie-voor-scholen#509a13ea-7668-4716-b3f4-f5148ffb225b
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronamaatregelen-informatie-voor-scholen#d42e24c6-b0bc-4037-ae1c-ac29004b3823
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronamaatregelen-informatie-voor-scholen#72788c7b-1b92-4bbb-9a52-55e307c50d0f
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronamaatregelen-informatie-voor-scholen#a74e9f98-d188-4d97-a5f8-c20c8aae2dcf
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronamaatregelen-informatie-voor-scholen#0eef5226-0231-4c63-a69b-0b3b684a52a4


 
 
Moet je hoesten, niezen of je neus snuiten? 
Je mag hoesten in je mondmasker. Als je moet niezen: 

 Doe bij voorkeur eerst het mondmasker af. 

 Nies in een papieren zakdoek en gooi die daarna weg in een gesloten vuilbak. Heb je geen zakdoekje 
bij? Hoest of nies dan in de binnenkant van  
je elleboog en niet in je handen.  

 Zet je mondmasker weer op nadat je je handen gewassen hebt. 

Was je mondmasker als het nat of vuil is. Doe dit op minstens 60 graden. 

Meer informatie 

 Lees hoe je een mondmasker correct draagt. 

 Lees hoe je zelf je mondmasker maakt. 

Verlucht en ventileer voldoende de lokalen. 

Zorgen voor verse lucht is een efficiënte manier om het besmettingsrisico op een infectieziekte te 

verkleinen. De luchtstromen voorkomen dat microdruppels zich verspreiden en in de lucht blijven hangen. 

Verse lucht is, ook zonder besmettingsrisico, nodig om de binnenlucht gezond te houden en zo het lescomfort 

voor leerlingen en personeel optimaal te houden. 

 Lees hoe scholen hun lokalen voldoende verluchten en ventileren. 

 Beperk je sociale contacten 

 Beperk je sociale contacten. Lees de laatste richtlijnen van het Nationaal Crisiscentrum. Ga ook na wat 

de eventuele lokale maatregelen in je gemeente zijn. 

 Hou bij met wie je contact had. De gegevens kunnen eventueel gebruikt worden bij 
een contactonderzoek. 

 Vermijd nauw contact met zieke personen. 

 Deel geen persoonlijke voorwerpen, eten, drinkglazen, handdoeken …  

Let bij contact extra op bij mensen die gevoelig zijn voor het virus: 

 Mensen ouder dan 65 jaar. 

 Mensen met diabetes (type 2), in combinatie met obesitas en/of problemen met hart, longen of nieren. 

 Mensen met problemen met hart, longen of nieren. 

 Mensen die gevoelig zijn voor infecties. 

Blijf aandacht hebben voor welbevinden en veerkracht!  

We moeten dan wel nog veel regels volgen en voldoende afstand houden maar laten we elkaar niet loslaten. 

Zelfzorg en verbondenheid zijn nu meer  

dan ooit belangrijk. Samen komen we hierdoor.  

Hier vind je alvast inspiratie voor jezelf en anderen. 

 

 

https://www.info-coronavirus.be/nl/mondmasker/#mondmaskers-dragen
https://maakjemondmasker.be/pdf/mondmasker-latest.pdf
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronamaatregelen-verlucht-en-ventileer-voldoende
https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/
https://pro.g-o.be/blog/Documents/GO!%20nieuwsbrief%20Preventie%20en%20bescherming%20-%20december%202020.pdf


 
 
Extra informatie: 

Coronavirus 

Veelgestelde vragen over de coronamaatregelen 

Bekijk een filmpje over misverstanden over coronamaatregelen in de klas. 

Websites 
FOD Volksgezondheid - Veelgestelde vragen coronavirus 
AZG - Campagne Handjes wassen met Handige Hans 

Download de poster: Hoe kan je een besmetting voorkomen? 
Educatief lessenpakket voor leerkrachten: Edscape 

 

 
 

Opleidingen 

 Eenvoudige handelingen / Asbestverwijdering 

Twee jaar geleden is de Gemeenschappelijke preventiedienst gestart met de organisatie van de opleidingen 

over de gevaren van asbest en hoe asbest kan verwijderd worden. We werken hiervoor samen met Cohezio 

en Faraday Safety. We focussen op de toegelaten eenvoudige handelingen maar ook  

op het herkennen, inschatten van risico’s bij andere situaties met grotere risico’s. Voor de 

onderhoudswerkmannen is het belangrijk dat  

zij ook weten wanneer een gespecialiseerde firma moet ingeschakeld worden en welke procedure moet 

gevolgd worden bij de verwijdering. In de  

nieuwe reeks (3) focussen we ook op calamiteiten zoals bijvoorbeeld een asbesthoudende plafondtegel die 

is losgekomen en op de grond gevallen.  

Deze opleiding wordt georganiseerd in samenwerking met de Afdeling Onderwijsorganisatie en –personeel / 

Onderwijspersoneel en gefinancierd  

door het Vormingsfonds voor MVD-personeel. 

De opleiding voor MVD-personeel is gratis en dient elk jaar gevolgd te worden. Personeelsleden die reeks 1 

en 2 niet konden volgen kunnen onmiddellijk aansluiten bij reeks 3. Deze reeks is evenwel tot 5 april on 

hold gezet door de coronamaatregelen. We evalueren of de geplande opleidingen in de volgende maanden 

kunnen doorgaan. Sowieso kunnen geannuleerde opleidingen op een later tijdstip plaatsvinden.    

 Werken op hoogte  

Net als de opleidingen Eenvoudige handelingen asbest zijn ook de twee modules ‘Werken met (trap)ladders’ 

en ‘Werken met steigers’ tot  

5 april geannuleerd. Een evaluatie zal in de komende weken uitwijzen of de andere geplande sessies 

kunnen doorgaan.   

Dit project wordt georganiseerd in samenwerking met de afdeling Onderwijsorganisatie en –personeel / 

Onderwijspersoneel en gefinancierd door  

nlhet Vormingsfonds voor MVD-personeel.  

 Basisopleiding Vertrouwenspersoon 

Op vraag van de Gemeenschappelijke preventiedienst organiseert Cohezio voor het GO! binnenkort een 

nieuwe basisopleiding Vertrouwenspersoon.  

Deze opleiding wordt volgens het principe van ‘blended learning’ aangeboden aangezien de opleiding een 

goede afwisseling van  

theorie en praktijk noodzaakt:   

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/veelgestelde-vragen-coronamaatregelen
https://youtu.be/yE1v8CvTnaE
https://www.info-coronavirus.be/nl/faqs/
https://www.zorg-en-gezondheid.be/campagne-handjes-wassen-met-handige-hans
https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/WVG_Corona_afficheA3_7tips_sept20.pdf
https://corona.edtv.be/nl


 
 

 5 online ontmoetingsmomenten:  

Cohezio stuurt hiervoor telkens een uitnodiging via Teams. Enerzijds ga je aan de slag met diverse e-

learnings die je een tweetal weken voor een  

nieuwe online-sessie ontvangt.  

Tijdens deze online – ontmoetingsmomenten worden onderwerpen belicht waarvoor de nodige interactie 

vereist is; huiswerkopdrachten  

worden besproken; er wordt gereflecteerd op bepaalde thema’s en vragen; in kleine deelvergaderingen 

werken in subgroep aan een  

bepaalde oefening; er worden rollenspelen georganiseerd om de nodige praktijkervaring op te doen. 

 E-learnings: 

Enkele weken voor een online – sessie ontvang je via WeTransfer een bestand met daarin een drietal e-

learnings. De e-learnings zijn ingesproken Powerpoint-presentaties waarin je de theorie rond een 

bepaald thema krijgt uitgelegd. Het is de bedoeling dat je deze bekeken (en beluisterd) hebt voor het 

online – ontmoetingsmoment. Wacht hiermee niet tot het laatste moment want er worden je ook 

huiswerkopdrachten / reflectieopdrachten meegedeeld die tijdens het ontmoetingsmoment besproken 

worden.   

 Huiswerkopdrachten / reflectieopdrachten 

Doorheen de opleiding krijg je ook verschillende huiswerkopdrachten/reflectieopdrachten die je moet 

voorbereiden, hetzij alleen, hetzij in  

kleine vooraf bepaalde subgroepen.  

 Filmfragmenten 

Via WeTransfer ontvang je ook filmfragmenten. Deze zijn gekoppeld aan de 

huiswerkopdrachten/opdrachten in subgroep. 

 Evaluatiemomenten 

Tijdens enkele online– ontmoetingsmomenten zal je een korte test ontvangen om na te gaan of je de 

leerstof begrepen hebt.  

Achteraf ontvangt elke deelnemer feedback over zijn/haar antwoorden. Als blijkt dat een bepaald 

onderwerp onvoldoende duidelijk is voor verschillende deelnemers, zal hierop tijdens een volgend online 

ontmoetingsmoment worden ingegaan.  

Laat je niet overweldigen door bovenstaande informatie. Cohezio zorgt dat de totale tijd van de 

opleiding hetzelfde blijft als bij de live  

opleiding (waarvan het totaal 40u is). Sommige opleidingsdagen vereisen iets meer voorbereiding dan 

andere, maar de balans tussen theorie  

en praktijk werd zeker steeds behouden.  

De basisopleiding Vertrouwenspersoon is een meerdaagse opleiding die doorgaat op  

- Donderdag 18/03 – 9u-12u30 

- Dinsdag 30/03 – 1u opleiding per subgroepje (per 2 of 3) – tijdstip met de subgroep te bepalen 

- Dinsdag 20/04 – 9u-13u 

- Dinsdag 4/05 – 9u-13u 

- Donderdag 20/05 – 9u-15u 



 
 

Tussen elke opleidingsdag is 2 weken voorzien. Zo heeft elke deelnemer voldoende tijd om de e-

learnings te bekijken, oefeningen en  

voorbereidingen te maken. 

 Inschrijven 

- De opleiding kan doorgaan vanaf 7 deelnemers maar is beperkt tot maximaal 10 deelnemers. 

- De kostprijs per deelnemer is 7 PE’s (uurprijs is 124,48 euro, dus x 7). 

- Inschrijven kan vanaf nu via Academy@cohezio.be. 

 Vakopleiding BA4 elektriciteit  

Werken rond elektrische installaties is nooit zonder risico’s. Bijna dagelijks gebeuren er grote of kleine 

arbeidsongevallen met elektriciteit. De  

wetgeving verplicht dan ook specifieke opleidingen voor wie in de buurt van elektriciteit werkt. 

Alle medewerkers van het GO! kunnen inschrijven voor deze opleiding. Nadat beide modules gevolgd zijn 

kunnen ze via de werkgever de bevoegdheidsverklaring BA4 ontvangen.  

 

Inschrijven: 

Individueel, via https://pro.g-o.be/kalender/detail/5336/10202 

Let wel: het max. aantal deelnemers voor deze opleiding is 15. 

 

Wie kan deze opleiding volgen?  

Verschillende functiegroepen 

 

Inhoud en werkvormen: 

- ‘Praktijk en basiskennis over elektriciteit’ (1/2 dag): in het eerste deel volgt de deelnemer een 

interactieve workshop met powerpointpresentatie  

en didactisch (elektriciteits-) materiaal van de trainer. 

Nadien is er een rondgang in het Huis van het GO! waarbij men de theorie aftoetst aan de praktijk 

(bijvoorbeeld bekijken van verdeelkasten).  

Indien een fysieke rondgang niet mogelijk is, dan wordt er een gelijkwaardig, digitaal alternatief 

uitgewerkt.  

Datum: 24 maart 2021 

- Eerste hulpverlening bij ongevallen met elektriciteit’ (1/2 dag): is een theoretische en een praktische 

opleiding waarbij de cursisten de kans  

krijgen om een aantal handelingen/technieken/procedures te oefenen. 

Meer informatie: https://pro.g-o.be/kalender/detail/5336/10202 

 

  

mailto:Academy@cohezio.be
https://pro.g-o.be/kalender/detail/5336/10202
https://pro.g-o.be/kalender/detail/5336/10202


 
 
Veiligheid van kinderen op de weg in en rond de schoolomgeving - Prijs Fonds Dominique De Graeve 

Het Fonds Dominique De Graeve lanceert elk jaar een oproep met als doel een bijzonder initiatief te 

ondersteunen voor een betere  

veiligheid van kinderen van 0 tot 12 jaar in het verkeer, in en rond de schoolomgeving. Het bekroont een 

initiatief dat werkt rond sensibilisatie en vorming, waarbij lokale partnerschappen tussen de verschillende 

actoren die zich inzetten voor de veiligheid van kinderen, worden aangemoedigd. 

 
In 2021 richt de oproep zich tot initiatieven in de Vlaamse Gemeenschap.  

Alle kleuter- en lagere scholen alsook de ouderverenigingen van de verschillende netwerken worden 

uitgenodigd om projecten in te dienen rond dit thema. De Prijs van 5.000 EUR gaat naar een concreet project 

dat in uitvoering is of al werd uitgevoerd tijdens het schooljaar 2020-2021. Een onafhankelijke jury  

zal de laureaat selecteren. 

Voor wie? 

Alle kleuter-, lagere scholen en ouderverenigingen van de verschillende netwerken van de Vlaamse 

Gemeenschap, alsook alle organisaties  

die in hechte samenwerking met hen projecten rond verkeersveiligheid ontwikkelen. 

Meer info? 

Meer info over de selectiecriteria en het indien van een kandidaatsdossier vind je via deze link. 

Als je niet zo goed vertrouwd bent met computers, bel of mail dan naar het contactcentrum: 02-500 

4 555, proj@kbs-frb.be. 

Timing? 

Je kan nog een kandidaatsdossier indienen tot en met 25 mei 2021. 
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