Ongeval leerling – Wat te doen / stappenplan protocol
Als er een ongeluk gebeurt met een leerling onder schooltijd, is het zaak meteen een inschatting te
maken van de ernst van de situatie. Volg onderstaand stappenplan: en gebruik elkaars hulp en
gezond verstand.

1.

Het letsel lijkt in eerste instantie mee te vallen (een
kind huilt niet, is aanspreekbaar en wil de les zelf weer
vervolgen). De leerkracht bekommert zich over de
leerling en verzorgt.

Stel ouders op de hoogte, ook bij
een klein voorval, ter informatie.

2.

Het letsel (en/of situatie) lijkt ernstiger: overleg met
ouders of de huisarts (van de ouders of een aan de
school verbonden huisarts) wordt gebeld of dat de
ouders zelf hun zoon/dochter komen ophalen om
langs de huisarts te gaan.

3.

Geen contact met ouders mogelijk?
Overleg intern op school (met BHV-ers) over de te
nemen stappen, eventueel in te roepen medische
hulp.

Ouders per direct op de hoogte
stellen, telefonisch.
Overleg of de ouder kan komen
en/of draag zorg voor contact met
huisarts / tandarts / hospitaal EHBO
Actie met het kind

4.

Achteraf ouders informeren

Is de een verwonding anders dan oppervlakkig
(schaafwond, sneetje): is er bloedverlies en/of
verkeerde stand lichaamsdeel / kind niet meer
aanspreekbaar?
Roep BHV hulp in en verleen EHBO en/of roep
medische hulp in.
Naar inschatting direct medische hulp nodig? bel
meteen 112, roep hulp BHV-er in

Ouders informeren als bij 2

Komt de ambulance dan gaat indien mogelijk de
leerkracht mee en anders de conciërge. De blauwe
map medicijnprotocol meenemen.

Zorg voor begeleiding in
ambulance. Kind mag niet alleen.
Medicijnmap mee.

5.

Noteer nadat alles achter de rug is het ongeval en de
genomen stappen op het registratieformulier ongeval
bij de conciërge (zie blauwe map).

Noteren ongeval en stappen op
formulier

6.

Bespreek en evalueer nadien (in loop van de dag(en)
na het ongeval) of de juiste stappen zijn genomen en
of er wellicht een maatregel genomen moet worden
om een soortgelijk ongeval te voorkomen.

Nabespreken

Bij nood: direct 112 bellen, ouders
nadien

