
Protocol : Hoe te handelen bij ongeval / ziekte van leerlingen. 
 

Tijdens normale schooldagen: 
- De leerkracht is in eerste instantie verantwoordelijk voor zijn leerlingen 
- De ouders geven aan het begin van het schooljaar, op het meegegeven formulier aan, in 

welke volgorde mensen kunnen worden gebeld als er iets met hun kind aan de hand is.  
- De leerkracht zorgt ervoor dat deze formulieren bij de directie worden ingeleverd zodat deze 

het in Parnassys kunnen verwerken.  
- De actuele telefoonnummers zijn dus altijd bijdehand zodat snel iemand kan worden 

ingeschakeld. 
- De leerkracht zorgt voor de leerling, neemt contact op met de ouders/ oppas en brengt ze op 

de hoogte. Bij ongevallen altijd de ouders bellen en een toelichting geven op het gebeurde. 
- Als de leerling naar huis mag, dan moet er altijd iemand meefietsen/ lopen. 
- Bij afwezigheid van de leerkracht wordt de zorg overgedragen aan de BHV’er 

 
 

Bij  sport- en speldagen, schoolreisjes ed.  
- Bij activiteiten is altijd een BHV’er of iemand van het Rode Kruis aanwezig. 
- De BHV’er is te allen tijde vrijgeroosterd van taken 
- De BHV’er/ leerkracht heeft een overzicht van alle leerlingen met de noodnummers. 
- De BHV’er heeft een vaste plek die voor de kinderen makkelijk te vinden/ herkenbaar is (vlag 

o.i.d.) 
- De kinderen wordt van te voren verteld dat en wanneer ze een beroep kunnen/ moeten doen 

op de BHV’er 
- De BHV’er heeft altijd een mobiele telefoon ter beschikking zodat hij direct iemand kan bellen. 

Hetzij een arts, ambulance of school voor telefoonnummers. 
- Bij calamiteiten heeft de BHV’er de leiding. Hij beslist en zorgt voor de goede gang van zaken. 

Hij is de eindverantwoordelijke en kan daarop aangesproken worden. 
- De BHV’er is verantwoordelijk voor de veiligheid van de kinderen, ook als ze ziek naar huis 

gaan 
- De BHV’er zorgt voor de leerling, neemt contact op met de ouders/ oppas en brengt ze op de 

hoogte. Bij ongelukjes altijd de ouders bellen en een toelichting geven op het gebeurde.  
- Een kind dat vroegtijdig naar huis gaat mag nooit alleen naar huis. Er moet altijd iemand 

meelopen/ fietsen. 
- De ouders worden altijd op de hoogte gesteld van hetgeen is gebeurd en/of de reden waarom 

het kind naar huis/oppas o.i.d. wordt gestuurd. 
 

 
Alle ongevallen moeten worden geregistreerd! 
- De leerkracht vult na een calamiteit, valpartij, ongeluk o.i.d. een formulier  
  signalering ongeluk in 
- De ingevulde formulieren worden bij de directeur ingeleverd. 
- De directeur zorgt voor registratie 
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