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om opvoedkundige, beleidsmatige en ethische motieven : zorg dragen, verantwoordelijkheid 
nemen voor elkaar, voor de school, voor de natuur. 

De welzijnswet gaat ervan uit dat het schoolbestuur de eindverantwoordelijke is voor het 
welzijnsbeleid, maar verwacht dat de taken verdeeld worden. Daarin is de rol van de directie 
essentieel. Onontbeerlijk is daarbij het advies en de medewerking van de preventieadviseur. 

We vergeten echter niet om naast het personeel ook de leerlingen en hun ouders bij het beleid 
te betrekken. Het is immers duidelijk dat het welzijnsbeleid maar kans op slagen heeft als het 
gedragen wordt door alle geledingen van de school. 

 

4.2 Gezondheidsbeleid _____________________________________________ 
 

Vanaf 1 september 2007 voert elke school een gezondheidsbeleid omdat gezondheid tijdens de 
kindertijd een belangrijke invloed heeft op de gezondheid als volwassene. 

Door het voeren van een gezondheidsbeleid op school, wil de school :  

 het kind kennis bijbrengen over hoe men gezond leeft. 
 het kind tot inzicht brengen dat het kind van jongs af aan steeds zijn handelingen moet 

bevragen of ze niet schadelijk zijn voor de gezondheid. 
 het kind laten ervaren dat een gezond lichaam, een scherpe, heldere geest en een 

realistisch en positief zelfbeeld essentieel zijn om een gelukkig mens te kunnen zijn. 

Binnen het gezondheidsbeleid wordt  

 Hygiëne 
 EHBO 
 Voeding 
 Genotsmiddelen en/of geneesmiddelen 
 Stress en emoties ( sociaal functioneren ) 
 Rust, beweging en houding 

 
4.2.1 Signaleren van besmettelijke ziekten 

 
Om te voorkomen dat besmettelijke ziekten uitbreiding vinden, zijn ouders verplicht deze 
ziekte te melden aan de schooldirectie, die op zijn/haar beurt het CLB hiervan op de hoogte 
brengt.  
 

4.2.2 Luizen 

De laatste jaren worden wij net zoals alle andere 
basisscholen regelmatig geconfronteerd met besmetting 
door luizen. Om zo vlug en adequaat mogelijk de 
luizenbesmetting ongedaan te maken hebben wij de hulp van 
de ouders nodig. Daartoe hanteren wij volgend stappenplan :  
*Er wordt aan de ouders gevraagd om steeds de school te verwittigen als zij luizen vast stellen 
bij hun kind. 
 
*Als de school op de hoogte gebracht wordt van de aanwezigheid van luizen in een klas, worden 
de ouders via Gimme op de hoogte gebracht met de vraag tot behandeling. 
 


