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Onthaal Contractors 
PIVA/CVO 

 

²HOU DIT BLAD STEEDS BIJ U EN LEVER HET TERUG IN AAN DE RECEP-
TIE NA DE WERKEN! 

 

MELDINGSPLICHT (VOOR AANVATTEN WERKEN) 
Meld u aan bij de balie:  
• Tijdens schooljaar via inkomhal Desguinlei 
• Tijdens schoolvakanties bij conciërge van dienst via Korte Van Pelt-
straat. 

 

VERBODEN 
• Algemeen rookverbod in gebouwen.  
• Consumptie van alcoholische dranken en gebruik van drugs ten streng-
ste verboden.  
• Fotograferen of filmen enkel mits toestemming 

 

PARKING 
Max. snelheid 20 km/u 
Laden en lossen aan de u toegewezen loskade. Parkeren wordt toegestaan op 
het terrein van het gebouw tijdens de werkzaamheden, in overleg met uw con-
tactpersoon. 

 

GEVAARLIJKE PRODUCTEN 
Meld het gebruik van gevaarlijke producten bij aankomst. Zorg ervoor de vei-
ligheids- of SDS fiches steeds bij te hebben. Gebruik persoonlijke bescher-
mingsmiddelen wanneer nodig. Verwittig de dichtstbijzijnde schoolmedewer-
ker bij morsen of lekkage van producten. 

 

MATERIAAL/MATERIEEL 
Het gebruik van materiaal van de school, veranderen van instellingen en be-
dienen van schakelaars is enkel toegelaten mits toestemming.  

ALARM 
Evacuatie 
Continue sirene: evacuatie voor iedereen. 
EVACUATIE: 
• bij evacuatiesignaal: evacueer onmiddellijk naar de verzamel-
plaats buiten: speelplaats achter free flow 
• volg de pictogrammen richting uitgang en nooduitgang;  
• volg de aanwijzingen van de schoolmedewerkers. 

 
 

 
WAT BIJ BRAND? 
Verwittig de dichtstbijzijnde schoolmedewerker, bel overdag naar 03 242 26 
00 en ’s avonds 03 242 26 19. 

 

GROND- EN EVACUATIEPLAN 
Overal in het gebouw kan je een grond- en evacuatieplan terugvinden. 
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WERKEN MET OPEN VLAM OF VONKOVERSLAG 
Bij werken met open vlam of vonkoverslag, is een vuurvergunning verplicht. 
Deze is op eenvoudig verzoek verkrijgbaar bij de technische dienst, vóór het 
aanvatten van de werken. Leef de regels na zoals gesteld in 
L_ALG_AlgemeneMilieuVeiligheids-regels voor contractors. 

 

ASBEST 
Er is een asbestinventaris en asbesthoudende materialen zijn gemarkeerd. 
Volg de veiligheidsvoorschriften. 

 

EHBO 
Meld alle arbeidsongevallen en incidenten onmiddellijk aan de dichtstbijzijnde 
schoolmedewerker, bel het nummer ‘03 242 26 00’  

 

AFVAL 
Neem afval steeds mee, met inbegrip van verpakkingen, tenzij anders over-
eengekomen. Deponeer in geen geval afval in containers of vuilbakken van de 
school zonder toestemming. 

 

VRAGEN? 
Met vragen over één van bovenstaande instructies kunt u terecht bij uw con-
tactpersoon. 

 

Andere contactpersonen: 
Andere contactpersonen:  
Technici: 0473 86 20 68  
Administratie: 0476 34 72 36 (TAC) Onthaal: 03 242 26 00  (dagschool)  
Milieuaanspreekpunt: 0473 67 00 81  
Directie: 0494 44 08 59 (directeur) 
Preventie en veiligheid: 0473 67 00 81(mobiel)  

 

 


