Verslag werkgroep infrastructuur 5 mei.
Verontschuldigd: Bjorn.
Stand van zaken reeds geplande werken.
Branddeuren.
Op een vorige vergadering beslisten we dat we de branddeuren zelf zouden
herstellen. Na een evacuatieoefening op de campus besliste de
scholengroep dat ze deze werken zouden laten uitvoeren door hun mobiele
ploeg. Joeri diende hiervoor een aanvraag in. Wij hoeven dit dus niet zelf te
doen.
Wel stonden er bij de evacuatieoefening branddeuren open door middel
van een stoel die er voor werd gezet. Blijkbaar gebeurt dit vaak door
ouders. Kristin maakt een bord met de boodschap dat branddeuren moeten
dicht gelaten worden.Deze boodschap komt ook in de Frigodocs.
Opening in trapleuning.
Is ok, werd gedicht.
Putdeksel op speelplaats.
Is ok, werd vernieuwd.
Kabelgoten
Zijn nog niet ok. We moeten nog een inventaris maken en beslissen welke
klassen we dit jaar nog aanpakken.
Arbeidsmiddelen
Joeri zocht uit wat er nu juist bedoeld wordt met handleiding bij
arbeidsmiddelen voorzien.
Arbeidsmiddelen = alle werkmiddelen die elektronisch aangedreven
worden.
Ieder van deze werkmiddelen zou een handleiding moeten krijgen. We
beslissen om ons gezond verstand te gebruiken en dit te voorzien voor
toestellen die een reëel risico met zich meedragen.
We denken aan een boormachine, slijpschijf, wipzaag, percolator,
waterkokers, fornuizen Fredrik zorgt voor een handleiding bij deze
toestellen.
Vernieuwing keuken
Kristin vraagt aan team om lijst te maken met benodigdheden.
Nicky rijdt naar Ikea om materiaal op te halen.

Luc, Nicky en Wim kijken om het te installeren.
Punten uit de nieuwe risico analyse speelplaats.
Horizontale leuning glijbaan.
Wim en Frederik voorzien dit.
Stootkussen aan brug
Wim voorziet materiaal dat Frederik monteert.
Ventilatierooster op speelplaats
Frederik en Wim herstellen dit.
Borstels om zand van schoenen te verwijderen
We wachten tot aan de winter om die te monteren.
Punt 6 (gat dichtmaken en dorpel weghalen)
Is ondertussen ok
Punt 7 (instructies klimverbod bij palen)
Frederik maakt dit.
Tot slot nog een ferme dankjewel aan iedereen uit de werkgroep voor het
verzette werk gedurende de voorbije twee jaar. Zonder deze werkgroep
zouden heel wat minder zaken verwezenlijkt zijn. De toegevoegde waarde
is duidelijk merkbaar in vergelijking met de periode voor de oprichting van
deze werkgroep.
Voor verslag: Joeri

