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Inleiding
Werkgevers en werknemers moeten zich houden aan een aantal algemene regels die veilig en gezond werken
garanderen.
Iedere vier jaar wordt er opnieuw een RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) opgesteld. Daaruit volgt een Plan van
Aanpak met concrete acties en worden knelpunten en verbetervoorstellen geformuleerd.
Een RI&E bestaat uit:
• Algemene verplichtingen ARBO wet
• Personeel en Gezondheid
• Agressie en geweld – PSA beleid
• Veiligheid en gezondheid Schoolgebouw
• Brandpreventie en bedrijfshulpverlening (BHV)
Doel
De ARBO heeft tot doel om de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de medewerkers te bevorderen en in
stand te houden.
Door het Plan van Aanpak worden aantoonbare en continu verbeteringen van de arbeidsomstandigheden op alle
niveaus in de organisatie gerealiseerd.
Afspraken
• De commissie ARBO heeft een ARBO jaarkalender opgesteld, waarbij maandelijks afspraken de revue
passeren.
• De commissie komt minimaal zes keer per jaar bij elkaar om de stand van zaken te bespreken en zo nodig
aan te passen.
• Een keer per jaar stelt de preventiemedewerker de MR op de hoogte van de ontwikkelingen van het
afgelopen jaar.
• Een keer per jaar gaat de commissie naar een ARBO-congres of een ARBO-bijeenkomst om op de hoogte te
blijven van de nieuwste ontwikkelingen.
Informatie aan de ouders/verzorgers
Deze kwaliteitskaart is beschikbaar op de website.
Extra informatie
Algemene regels/afspraken betreffende bovenstaande zijn terug te vinden in de ARBO jaar/maandkalender:

Arbo maandkalender
Maand
Augustus
Toelichting

September

Thema
Veiligheid rond het lokaal
• Luchten van de lokalen in de pauzes
• Veiligheidsprotocol
• Snoeren aan de kant
• Arboklachtenformulier invullen indien nodig
• Ongevallenformulier (registratie in esis)
• Kleutergroepen: schoonmaakmiddelen hoog wegzetten
• Geen giftige planten in de school
• Overdag zoveel mogelijk de ramen open
• Aan het eind van de dag:
o Ramen dicht
o Screens omhoog
o Lokaaldeur op slot
o Licht uit
o Computer op slaapstand/computer vergrendelen bij het verlaten van
het lokaal
o Computer uit
o Lokaal en gang opgeruimd
•
•

BHV Ontruiming (aangekondigd)
Week tegen pesten laatste week september

Oktober

Buitendeuren dicht bij buitenspelen, om de warmte in het gebouw te houden, t/m
meivakantie.

November

Meer van de Arbo weten? Kom vooral langs, vergaderingen zijn 6x per jaar, zie
schoolagenda.

December

• Denk aan de elektrische kaarsen, geen echte kaarsen bij de kerstboom/ in het
lokaal.
• Kerstboomverlichting uit als je naar huis gaat!

Januari

• Reminder: denk aan de Wet op Privacy, zie AVG-kaart.
• Rookvrije generatie.

Februari

Let op jezelf, je gezondheid en elkaar. Geef op tijd aan als je aan je plafond zit.

Maart

Quick scan Psychosociale Veiligheid afnemen.

April

Geef elkaar eens een compliment, daar word je blij van!

Mei

BHV ontruiming (onaangekondigd).

Juni

Teamactiviteit in het kader van het welzijn.

Juli

Overdracht medicijnprotocol/ Diabetesformulier.

