
1.1 Stappenplan bij ziekte of ongeval

Eerste hulp

De leerkracht dient de eerste zorgen toe. Bij ernstige verwondingen of pijnklachten worden de
ouders op de hoogte gebracht en worden er afspraken gemaakt in verband met het eventueel afhalen
van het kind. Indien de ouders niet bereikbaar zijn, wordt het noodnummer (dat bij de inschrijving
genoteerd werd) gecontacteerd. In het geval de ouders of de contactpersoon van het noodnummer
niet bereikbaar zou zijn, wordt het kind naar de spoedgevallendienst van AZ Oudenaarde gebracht.

Verzekeringsdocumenten

Wanneer u met uw kind, op aanraden van de school, een dokter raadpleegt, zal u de nodige
verzekeringsdocumenten meekrijgen. Deze ingevulde documenten geeft u dan door aan het
schoolsecretariaat die de administratieve afhandeling van het verzekeringsdossier opvolgt.

De schoolverzekering

De schoolverzekering omvat 3 domeinen:

- De burgerlijke verantwoordelijkheid

Als uw kind oorzaak is van een ongeval, waardoor een derde lichamelijke letsels en/of
stoffelijke schade oploopt, dan komt de verzekering in uw plaats tussen voor de:

● lichamelijke letsels tot een maximumbedrag van 23 500 00  euro
● stoffelijke schade tot een beloop van 3 900 000 euro

Deze verzekering dekt alle schoolactiviteiten, met inbegrip van de verplaatsingen in groep en
onder toezicht, zoals: wandelingen, uitstappen, schoolreizen. Deze verzekering dekt echter
niet de verantwoordelijkheid van het kind tegenover derde op weg naar en van school. Veel
ouders ondervangen terecht deze leemte door het onderschrijven van een polis Familiale
Burgerlijke Verantwoordelijkheid. Deze familiale verzekering dekt ongeveer de ongevallen
veroorzaakt aan derden op de weg naar en van de school en tijdens het privaat leven.

- De persoonlijke ongevallen

Als uw kind lichamelijke letsels oploopt door bijvoorbeeld te vallen (zonder dat een ander kind
dit heeft veroorzaakt) dan betaalt de verzekering:

● Alle geneeskundige kosten die overblijven na uitputting van de tussenkomst
van de mutualiteit en volgens het officieel tarief, dit tot een maximum bedrag
van 40 000 euro.

● Tandprothesen ten belope van 2 500 euro met een maximum van 600 euro
per tand

● Brilschade: glazen worden 100 % terugbetaald, de montuur aan een
maximum van 150 euro

● Bij een dodelijk ongeval: 15 000 euro
● Begrafeniskosten tot 5 000 euro
● In geval van blijvende invaliditeit: 12 500 euro



Deze verzekering dekt naast alle sportactiviteiten ook de lichamelijke letsels die het gevolg
zijn van een ongeval op de weg naar en van de school en omvat het gebruik van fiets, auto,
enz.

Deze verzekering dekt niet de stoffelijke schade (klederen, bril, fiets …) opgelopen bij een
persoonlijk ongeval, hetzij op school, hetzij onderweg. Brillen zijn enkel gedekt bij schade als
gevolg van een ongeval en gedragen op de neus tijdens het ongeval.

- De rechtsbijstand

De rechtsbijstand is verzekerd tot een beloop van 50 000 euro om in geval van betwistingen
uw belangen te verdedigen.

Wens je meer informatie te krijgen over de schoolverzekering kan je de directie contacteren.


