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Snel naar ...

In deze nieuwsbrief kan je informatie vinden over:


Hoe inschrijven voor de infodagen Preventie en
Bescherming voor contactpersonen en
directeurs/beheerders?



Aanvulling basisboek ‘Naar een veilige school’



Jaarverslag van de interne dienst voor preventie en
bescherming op het werk – dienstjaar 2013

Veel leesplezier!

www.g-o.be/preventie

www.g-o.be/contactpersonen

Guy Linten
Preventieadviseur-coördinator
Gemeenschappelijke preventiedienst

www.g-o.be/nascholing

www.politeia.be

Hoe inschrijven voor de infodagen Preventie en Bescherming voor contactpersonen en
directeurs/beheerders?
De Gemeenschappelijke preventiedienst en GO! Nascholing organiseren sinds enkele jaren infodagen
voor alle onderwijsmedewerkers die begaan zijn met veiligheid. Dit platform brengt elk jaar meer dan
300 collega’s samen en biedt informatie over diverse preventiethema’s. Dit jaar zijn er 2 nieuwe locaties
waaronder het Huis van het GO! te Brussel.
Hieronder vindt u het programma:
9u00: Onthaal
9u45: Welkomstwoord door Guy Linten, preventieadviseur-coördinator
9u50: Onderwijsinspectie: nieuwe visie en vernieuwde controlelijst bewoonbaarheid, veiligheid en
hygiëne
Toelichting door Jurgen Hus – onderwijsinspectie
Tijdens de voor- en de namiddag worden telkens 4 infosessies aangeboden. Na uw inschrijving ontvangt
u van GO! Nascholing een mailtje met de uitnodiging om uw keuze en uw reservekeuze te maken.

U kan kiezen uit de volgende sessies:

VOORMIDDAGSESSIE (van 11u tot 12.30u)
•Thema 1: Welke gevaren schuilen in een klaslokaal, kleuter en lager onderwijs? (Rodolf Broers,
preventieadviseur GO!)
•Thema 2: Speelterrein en speeltoestellen (Rudy Aelaerts en David De Keersmaecker, preventieadviseurs
GO!)
•Thema 3: De instructiefilm Houtbewerking (Luc De Clerck en Erwin De Buck, preventieadviseurs GO!)
•Thema 4: Aansprakelijkheid in het onderwijs (Joep Bullen en Françis Bruelemans, experten preventie)
12u30: middaglunch
NAMIDDAGSESSIE (van 13u30 tot 15u)
•Thema 5: Ergonomie in de praktijk, beeldschermwerking in het kantoor en het klaslokaal (Leen Claes,
ergonoom van AristA)
•Thema 6: Doekoffer: 'amai mijn (h)oren' (Nathalie Verdonckt, Provinciaal Veiligheidsinstituut
Antwerpen)
•Thema 7: Psychosociale aandacht bij noodplanning: een schokkende gebeurtenis op school, introductie
(Ilona Sauwen, Rode Kruis)
•Thema 8: Elektromagnetische straling op school (Mart Verlaek, Vlaamse overheid, Departement
Leefmilieu, Natuur en Energie)
Inschrijven kan enkel via de website van GO! Nascholing: www. g-o.be/nascholing (rubriek ‘Gezondheid
en Veiligheid’)
De broodjeslunch start om 12.30 u en is inbegrepen in de prijs. Alle deelnemers ontvangen ook (gratis)
het cahier ‘Voedselveiligheid’ en het cahier ‘Onthaal’. Op het einde van de infodag krijgt u een attest van
deelname.
Datums en locaties:
Opgelet: er zijn twee nieuwe locaties.
Op donderdag 13 maart 2014 van 9.00 uur tot 15.00 uur
Cristal Arena
Stadionplein 4
3600 Genk
Op donderdag 27 maart 2014 van 9.00 uur tot 15.00 uur
Regenboogstadion
Zuiderlaan 17
8790 Waregem
Op maandag 31 maart 2014 van 9.00 uur tot 15.00 uur
Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel

Vanaf heden kan u inschrijven via de website van GO! Nascholing: http://www.go.be/sites/portaal_nieuw/subsites/NascholingGo/Aanbod20132014/Pages/Gezondheidveiligheid.aspx

Aanvulling basisboek ‘Naar een veilige school’
Hebt u reeds het basisboek ‘Naar een veilige school’ gekocht? Of hebt u het basisboek ontvangen tijdens
je deelname aan de infodagen (2013) of een basisopleiding Veiligheid?
In dat geval kan u nu de onlangs gepubliceerde aanvulling van dit basisboek aankopen. Het betreft hier
een losbladige publicatie.
Indien u het boek aangekocht heeft via de abonnementsformule dan worden de bijwerkingen automatisch
toegestuurd tegen 0,55 euro per blz, dit tot schriftelijke opzegging van het abonnement.
Meer informatie vindt u op de website van Politea: http://www.politeia.be/article.aspx?a_id=NAAREE010J
of via het e-mailadres: info@politea.be

Jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk – dienstjaar
2013
Het jaarverslag over de werking van de interne dienst voor preventie en bescherming IDPBW geeft een
samenvatting van de preventiemaatregelen die het afgelopen jaar in de onderneming werden getroffen.
Het dient ook om een statistisch beeld te geven van alles wat er in het afgelopen jaar gebeurd is op het
vlak van welzijn op het werk in alle instellingen van het GO! en de centrale administratieve diensten.
Bijvoorbeeld: de 5 belangrijkste initiatieven die de instelling het voorbije jaar genomen heeft m.b.t.
preventie. Of het aantal arbeidsongevallen.
Het invulformulier vindt u op de website van de Gemeenschappelijke preventiedienst (rubriek E2
Jaarverslag). Een deel van de gegevens werden reeds ingevuld door de preventiedienst. De overige
gegevens worden verzameld door de scholengroep (voor het krokusverlof) en vervolgens door de
Gemeenschappelijke preventiedienst verwerkt tot een eindverslag.
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