ERNSTIG ONGEVAL MET DODEN en/of GEWONDEN - op school
Bericht komt binnen op school

Ontvanger doet melding aan de directie

Directie en ontvanger verifiëren






Wat is er gebeurd?
Omvang ongeluk, ramp?
Waar gebeurde het?
Wie zijn de betrokkenen?

Hulpdiensten contacteren







Wie belt? (is er al gebeld?)
Waar moeten de hulpdiensten naartoe?
Wie maakt de toegang vrij?
Wie toont hen de weg?
Nuttige nummers [externe noodnummers]:
o
112
o
…

Veiligheid garanderen

EHBO

Uitvoeren evacuatieplan van de school

Eerste zorgen bieden aan slachtoffers, waar
mogelijk.

Directie contacteert CLB en overlegt

CRITERIA:

critical incident?
ja / nee

-

Veel personen betrokken, grote materiële
belangen in gevaar.
Acute ontwrichting van het gewone
functioneren.
Algemene veiligheid verstoord.
Dood (dreigend) aanwezig.
Intense emoties.
Gevoel van machteloosheid.

Nee: het CLB-team wordt verwittigd en zet
de nodige stappen in overleg met de school.
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Samenstelling crisisteam:
 Directie
 Preventieadviseur
 Leerlingenbegeleider/zoco
 Klastitularis
 Jaaropvoeder
 Technisch adviseur
 Verantwoordelijke pastorale werkgroep
 Lid van raad van bestuur
 Extern lid
 CLB-medewerkers (schoolteam en ander)

Ja:
Directie (school ) en CLB stellen een
crisisteam samen

UIT TE VOEREN TAKEN: wie doet wat?
Coördinatie, praktische organisatie, communicatie,
opvang en zorg…

Binnen het half uur overleg met
crisisteam:

TAAKVERDELING
OVERLOOP STAPPENPLAN + OPSTART LOGBOEK
[model logboek]



Informatie verzamelen: WIE? WAT? WAAR? HOE
LAAT? WIE BETROKKEN? WIE MEE NAAR ZIEKENHUIS?
WIE NIET?



Ouders, familieleden van slachtoffer verwittigen:
telefonisch of huisbezoek. (blijven opvolgen tot
personen bereikt worden).



Opvang van een groep ouders op school.



Telefoon bemannen voor opvang van vragen van
mensen. (alleen geverifieerde info geven!).



Contact houden met hulpdiensten.



Opvangruimte bij evacuatie. Wie vangt leerlingen op.
Wie blijft? Wie gaat naar huis?

Acties van het crisisteam i.v.m.



praktische organisatie en
planning

Opvangruimte voor langere duur installeren indien
nodig.



Praktische planning voor de rest van de dag: zo vlug
mogelijk terug naar de gewone routine, dit biedt
houvast.



Verwachtingen voor de komende dagen/week
bepalen m.b.t. de aanwezigheid van de leerlingen,
m.b.t. geplande activiteiten (sportdag, schoolfeest,…).



Maatregelen of praktische regelingen om het gewone
functioneren binnen de school terug mogelijk te
maken (veiligheidsmaatregelen, afscherming plek
onheil,…).

Prioritaire acties van het crisisteam
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Acties van het crisisteam i.v.m.
communicatie



Informeren van leerkrachten en opvoedend
personeel, duiden wat al dan niet verteld kan worden.



Informeren van de voorzitter van de inrichtende
macht.



Leerkracht (eventueel ondersteund door
CLB/leerlingenbegeleider) geeft uitleg aan de
leerlingen en vangt hen emotioneel op. [methodiek]



Andere ouders en medeleerlingen worden
geïnformeerd via een brief [modelbrief]. Hou hierbij
rekening met de wensen van de leerlingen/ouders.



Eén of meerdere contactpersonen op school staan in
voor de zorg voor leerlingen, ouders en leerkrachten.
[ begeleidend gesprek]



Een persverantwoordelijke wordt aangeduid: hij volgt
op wat er in de media verschijnt en bereidt een
persconferentie voor. [communicatie en media]



Een verantwoordelijke wordt aangesteld voor de
regeling en opvolging van informatieverstrekking en
debriefing

Als er sprake is van OVERLIJDEN

Als er ERNSTIG GEWONDEN zijn

Communicatie naar de pers

Informatievergadering voor ouders
na 1 week
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Consulteer flowchart OVERLIJDEN



Leerkrachten en directie zorgen voor de persoonlijke
bezittingen van de slachtoffers en bezorgen dit ten
gepaste tijde aan de ouders.



Ziekenhuisbezoek door medeleerlingen wordt
geregeld.



Ziekenhuisbezoek of huisbezoek door leerkracht en/of
directie.



De communicatie naar de pers centraliseren in één
persoon. De anderen onthouden zich hiervan.



Persconferentie geven, qua inhoud rekening houden
met de wensen van de leerlingen en hun ouders.
[communicatie en media]

Doel: accurate informatie geven over het gebeurde, over
de acties van de hulpdiensten, mogelijke gevolgen of
maatregelen.[informatievergadering]
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Debriefing
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Tijdstip: na één of twee weken.



Wie? De mensen betrokken bij het crisismanagement
en relevante leerkrachten.



Werkprincipes: een gesloten groep waarin duidelijke
afspraken gemaakt worden i.v.m. vertrouwen,
gelijkwaardigheid en zich onthouden van kritiek.
Woordvoerder en observator zitten midden de groep,
niet vooraan.



Laat mensen vertellen over de feiten: wie heeft eerst
iets gezien? Hoe is het begonnen? Wie heeft dan iets
gedaan? …



Laat mensen vertellen over hun gevoelens, laat hen
ventileren, niet samenvatten, maar accepteren,
erkennen.



Laat mensen vertellen hoe ze zijn omgegaan met die
gevoelens, normaliseer rare gedragingen of
symptomen: een normale reactie op een abnormale
situatie (het critical incident).



Afronden, evalueren. Eventueel maatregelen
bespreken voor de toekomst. Praktische of structurele
veranderingen horen tot de mogelijkheden.
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