Verslag Werkgroep Infrastructuur 11/12/12
Het preventiedossier.
Iedere school moet binnen zijn preventiebeleid een preventiedossier
hebben. Dit dossier heeft een vaste structuur die via het GO is uitgewerkt.
Concreet gaat het over 5 mappen met daarin een duidelijke onderverdeling
van de bij te houden zaken. We stellen voor dat iedereen eens komt
neuzen in deze mappen. Het is de bedoeling dat we de administratieve last
voor het updaten van deze mappen en het bijhouden van de nodige
informatie die daarin moet zou gespreid worden over 5 personen binnen de
werkgroep.
Risicoanalyses en rondgang in de school.
We overlopen de twee meest recente risicoanalyses die werden
afgenomen. Eén er van is van de brandweer en één er van komt van de
preventieadviseur van het GO!
Ui beide verslagen komen volgende punten aan bod die prioritair moeten
aangepakt worden.
- De speelplaatstrap: de openingen tussen de treden zijn niet binnen
de voorgeschreven normen. In extreme gevallen zouden kinderen
zich momenteel aan onze trap kunnen verhangen omdat er ruimte
genoeg is voor het lichaam, maar niet voor het hoofd. We opteren om
tussen iedere trede een staaf te lassen, zodat de opening kleiner
wordt. Daarmee is het probleem opgelost. Nicky en Danny kijken voor
de staven en de montage.
- Ook in de slaapklas hebben we dit probleem met de trap. Om dit op te
lossen zal Frederik een houten plaat onder de trap monteren (net
zoals in de kleuterklassen).
- De stockage van het kleutermateriaal op de overloop van het
kleuterverdiep is een probleem. Momenteel staat alles er zomaar

gestapeld en vormt deze zone een probleem voor de brandveiligheid.
Ofwel maken we er een afgesloten stockageruimte van, maar dan
moet daar een branddeur gebruikt worden. Dit is de beste, maar wel
duurste optie. Een andere mogelijkheid is dat we langs de muur een
groot aantal ijzeren kasten voorzien. De voorwaarde is dan wel dat
alle materiaal in deze kasten wordt bewaard en er dan niets meer in
het rond wordt geplaatst. We gaan voor deze optie en proberen aan
tweedehandskasten te geraken.
- Vele branddeuren haperen. Deze zouden eens moeten worden
nagezien door Frederik. Zwaardere aanpassingen moeten wel door
een erkende firma gebeuren.
- Er liggen te veel kabels vrij in de klassen. In het verleden voorzagen
we reeds kabelgoten in drie klassen. Dit jaar voorzien we die nog in
twee andere klassen. De klas van Marie komt zeker aan de beurt.
- Schoenrekken in de gang. Na een korte experimenteerperiode is het
team overtuigd om de laarzen op de speelplaats te blijven gebruiken.
Dus moeten er kasten of rekken voorzien worden. Frederik voert dit
uit maar passeert eerst op het team om te zien wat de noden zijn.
In bijlage bij dit verslag vind je het verslag van de brandweer en het
laatste verslag van de preventieadviseur.
Op de volgende agenda zullen we bovenstaande werken opvolgen en
komen zeker ook onderstaande punten aan bod. Je kan natuurlijk ook
steeds zelf punten agenderen.
- Preventiedossier: wie doet wat?
- Slaapklas: aanpassen toiletten en wasbak.
De volgende vergadering gaat door op 5 februari om 20.30u.
Voor verslag: Joeri.

