EHBO OP SCHOOL

Een veilige school heeft een positieve invloed op zowel het kind als het
onderwijzend personeel.
Kinderen spelen spelletjes op de speelplaats, doen oefeningen tijdens de
turnles, ze hebben activiteiten tijdens de praktijklessen,… daarom hebben ze
een hoog risico op een ongeval.

EHBO op school

EHBO op school
EEN VEILIGE SCHOOL HEEFT EEN POSITIEVE INVLOED OP ZOWEL HET
KIND ALS HET ONDERWIJZEND PERSONEEL.

Leerkrachten en begeleiders die deel uitmaken van het schoolteam hebben een verantwoordelijkheid
naar zowel de kinderen als ouders toe om mee te werken aan een veilige omgeving voor de leerlingen
op school.
Een ongeluk is helaas snel gebeurd,… op de speelplaats, tijdens een schooluitstap, in het zwembad,
enzovoort.
Meestal beperkt dit zich tot een bloedneus maar soms kan er sprake van een ernstige verwonding.
In zulke gevallen is het belangrijk om kalm, kordaat en correct te kunnen reageren en er voor te zorgen
dat de situatie zeker niet verergert. Door middel van deze opleiding leer je hoe je gepast moet
reageren.
Onze opleidingen vertrekken vanuit de praktijkervaring van onze lesgevers.
SAVE trainingen beschikt over uiterst gekwalificeerde lesgevers met jarenlange ervaring in de
medische sector en tegelijk hun deskundigheid sinds jaren delen tijdens opleidingen.
Tijdens onze EHBO opleiding leer je hoe om te gaan met gevaarlijke situaties. Leerkrachten en
begeleiders die deel uitmaken van het schoolteam hebben een verantwoordelijkheid naar zowel de
kinderen als ouders toe om mee te werken aan een veilige omgeving voor de leerlingen op school.
Aan deze opleiding kunnen ouders, schoolpersoneel, externen deelnemen.
Om tegemoet te komen aan het gebrek aan tijd bij de leerkrachten hebben wij speciaal een programma
ontwikkeld waarbij je kunt kiezen uit 3 uren of 4 uren opleiding waarbij men alle belangrijkste aspecten
rondom het toedienen van eerste hulp aanleert. Zo kunnen we deze opleiding ook aanbieden aan een
bijzonder interessante prijs.
Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie …0495 29 15 50 of info@savetrainingen.be

