
 

Uit het schoolreglement van GLS De Wegwijzer 

 

9. Schoolverzekering 

 
Onze school is verzekerd bij de verzekeringsmaatschappij Ethias. 

Voor formulieren van de verzekering kan u steeds terecht op het 

secretariaat. 

 

Voor de school werd een aparte ‘schoolongevallen polis’ afgesloten. 

 

Deze polis dekt: 

 burgerlijke aansprakelijkheid van de inrichtende macht en de mensen die 

er werken; 

 burgerlijke aansprakelijkheid van de kinderen; 

 ongevallen van kinderen. 

 

Bij ongevallen van het personeel, arbeidsongevallen dus, geldt een specifieke 

verzekeringsregeling van het ministerie van onderwijs. 

Verzekering van de leerlingen: 

 Onze leerlingen zijn verzekerd tijdens hun verblijf in de school en op de 

weg van en naar de school, voor zover zij de kortste en veiligste weg 

nemen en dat binnen de normale tijd.   

 Leerlingen die zich te vroeg of te laat (voor en na het schooltoezicht) 

op school bevinden, zijn niet verzekerd  

 Deze verzekering geldt ook voor uitstappen, wandelingen, fietstochten, 

fietsexamen 6de leerjaar en dergelijke. 

 De verzekering komt enkel tussen voor lichamelijke schade. 

Kledingstukken, schoolgerief, fietsen en andere materialen zijn dus 

niet verzekerd en worden niet vergoed. 

 Brilschade: beperkt tot € 50,00  voor het montuur wanneer het gaat 

om schade door een ongeval; onbeperkt wanneer het om schade gaat in 

het kader van de burgerlijke aansprakelijkheid; voor de glazen integrale 

terugbetaling. 

 Ongeval met lichamelijk letsel: de verzekeringsformulieren worden mee 

naar huis gegeven en dienen door de dokter ingevuld te worden.  Gelieve 

deze steeds zo vlug mogelijk terug mee naar school te geven. 

 Dokters- en/of ziekenhuiskosten moeten eerst door uzelf betaald 

worden.  Als er geen letsels meer zijn, vraagt u bij uw ziekenfonds een 

“verklaring” met daarop de door u betaalde kosten en de teruggave van 



het ziekenfonds.  Dit formulier bezorgt u aan de school die het verstuurt 

naar de verzekeringsmaatschappij. 

 Ziekenhuisfacturen dient u eerst te betalen, het originele factuur en 

het bewijs van betaling (bankafschrift) bezorgt u aan de school die het 

verstuurt naar de verzekeringsmaatschappij. 

Als de bedragen vereffend werden, gelieve dit dan te laten weten.  Zo 

kunnen wij nagaan of uw dossier in orde is gekomen. 

 

Het schoolbestuur als opdrachtgever, de schooldirectie en de leerkrachten 

kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade (diefstal inbegrepen) 

toegebracht door om het even wie en onder gelijk welke vorm aan de 

persoonlijke goederen en bezittingen van de kinderen. 

 

Verzekering van vrijwillige helpers: 

 Ouders of derden die door de schooloverheid met een tijdelijke opdracht 

belast zijn, worden gedekt door een verzekering burgerlijke 

aansprakelijkheid ten opzicht van derden voor de kinderen die aan hen 

zijn toevertrouwd. 

 De verzekering dekt de geneeskundige, heelkundige en farmaceutische 

kosten, alsmede de kosten wegens opname in een ziekenhuis, radiografie, 

kiné en bestraling veroorzaakt door gelijk welk gewaarborgd ongeval dat 

de kinderen overkomt. Kledingstukken en andere voorwerpen zijn niet in 

de verzekering begrepen. 
 


