O N G ENicolaasschool
V A L L E N P- IJsselstein
ROTOCOL
NICOLAASSCHOOL - IJSSELSTEIN
In dit protocol wordt beschreven hoe de Nicolaas handelt bij ongevallen op school,
schoolplein, tijdens gym- en zwemlessen en op schoolreizen en excursies.
BHV-ers op school zijn Marije, Irene en Mariëtte.

AU!

Ongeval wordt geconstateerd

Op school, schoolplein

Tijdens gym-, zwemles

Op schoolreis, excursie

Medewerker schat ernst van
situatie in en stelt leerling op
z’n gemak. Kan hulp vragen aan
BHV-er. Indien nodig wordt
directie gewaarschuwd.

Medewerker schat ernst van
situatie in en stelt leerling op
z’n gemak. Kan hulp vragen aan
hulpouder/aanwezige BHV-er.
Leerkracht heeft altijd mobiel bij
zich. Indien nodig wordt directie
gewaarschuwd.

Medewerker schat ernst van
situatie in en stelt leerling op
z’n gemak. Kan hulp vragen aan
hulpouder/aanwezige BHV-er.
Leerkracht heeft altijd mobiel bij
zich. Indien nodig wordt directie
gewaarschuwd.

Acute situatie?

BEL A LT I JD

bv. verstikking, shock, hartstilstand
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Medewerker stelt slachtoffer gerust, zorgt voor beschutting, geeft instructies en zorgt voor toezicht over de overige leerlingen
(liefst uit het gezichtsveld). Eventueel reanimatie of AED door BHV-er. Ouders worden DIRECT ingelicht voor overleg.
Mochten ouders niet in staat zijn meteen te komen, zal de school al het mogelijke doen om zorg te dragen voor opvang,
vervoer e/o begeleiding naar de arts. Directie wordt ALTIJD gewaarschuwd.

Kleine verwondingen

Grotere verwondingen (advies arts nodig)

bv. schaafwonden, splinters, blauwe plekken, zwellingen, flauwvallen, duizeligheid

bv. botbreuken, verstuiking, diepe wonden, brandwonden, ademhalingsproblemen

STAP 1

STAP 1

Leerkracht, hulpouder of BHV-er verleent ter plaatse eerste hulp. Op school en in gymzaal/zwembad is
een verbandtrommel aanwezig. Bij schoolreis/excursie neemt leerkracht altijd een verbandtrommel mee.
Wanneer bij ongevallen buiten Nicolaasterrein extra hulp gewenst is, kan school worden gebeld.

BHV-er wordt ALTIJD geraadpleegd. Deze verleent eerste hulp en beslist over vervolgstappen. Indien
advies huisarts gewenst is, wordt direct contact opgenomen met ouders.

STAP 2

STAP 2

Het ongeval is gebeurd OP school: kan het kind de dag op school blijven?
Het ongeval is gebeurd BUITEN school: kan het kind terug naar school en de dag daar blijven?

Het ongeval is gebeurd OP school: kan het kind de dag op school blijven?
Het ongeval is gebeurd BUITEN school: kan het kind terug naar school en de dag daar blijven?

Nee

Ja

Informeer ouders en overleg over ophalen van het kind. Zo nodig verwijzing naar huisarts.
Mochten ouders niet in staat zijn meteen te komen en er is geen andere opvangmogelijkheid
(grootouders/buren) zal de school al het mogelijke doen om zorg te dragen voor opvang,
vervoer e/o begeleiding naar de arts.

De leerkracht en BHV-er bepalen -aan de hand van de ernst- of de ouders NIET, METEEN of
AAN HET EINDE van de dag worden ingelicht. Houd hierbij niet alleen rekening met
fysiek letsel maar ook met eventuele schrik of mentale beroering.

STAP 3
Bij ongeval registratieformulier invullen.

STAP 4
Oorzaak ongeval achterhalen en eventueel actie
ondernemen.
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