Verzekering
Het bestuur van de SKPO Novum heeft voor alle scholen drie verzekeringen afgesloten: een aansprakelijkheidsverzekering, een collectieve ongevallenverzekering en een bestuurders aansprakelijkheidsverzekering.
Hieronder leest u – in het kort – wat de verschillende verzekeringen inhouden.



Aansprakelijkheidsverzekering

Bij deze verzekering gaat het om schade toegebracht aan een “derde”, waarvoor het bestuur, het team van
de school, de vrijwilligers etc. wettelijk aansprakelijk zijn. Als u schade wilt verhalen via deze verzekering
moet er sprake zijn van schuld. Er moet een verwijt te maken zijn ten opzichte van de verzekerden voor de
toegebrachte schade. Is er geen schuld, dan is er geen dekking via deze verzekering mogelijk. Een
voorbeeld: uw kind struikelt over zijn eigen benen met als gevolg een kapotte broek. In dit geval treft de
school geen schuld en is de schade dus niet verzekerd via deze verzekering. Als uw kind op school struikelt
over een losliggende mat, waardoor de broek stukgaat, dan is de schade wel verzekerd.



Collectieve ongevallenverzekering

Deze verzekering dekt de schade aan kinderen en personeel die veroorzaakt is door een ongeval tijdens
schooltijd, inclusief het reizen van en naar school.
Bij deze verzekering wordt niet gekeken naar de schuldvraag. Alleen letselschade die is ontstaan door een
ongeval is gedekt. Geen materiële schade, zoals aan kleding, fiets, etc.
Via diverse verzekeringsmaatschappijen kunt u deze ongevallenverzekering zelf uitbreiden met een 24-uurs
dekking. Uw kind is dan 24 uur per dag verzekerd, ook thuis, in het weekend en tijdens vakanties.



Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
Via deze verzekering wordt schade vergoed, die is ontstaan door fouten gemaakt door het bestuur (=
bevoegd gezag). Onder fouten wordt verstaan een vergissing, onachtzaamheid, verzuim, onjuist advies, etc.
door het bestuur in die hoedanigheid begaan.



Verzekering bij vervoer van kinderen
Voor het vervoer van kinderen naar activiteiten die buiten de school plaatsvinden, doen wij regelmatig een
beroep op ouders. Hierbij hechten wij aan de voorwaarden die de politie en verzekering stelt met het oog op
de veiligheid van uw kind.
De school heeft een scholierenongevallenverzekering afgesloten. De verzekering dekt de eventuele schade ,
wanneer aan de onderstaande voorwaarden is voldaan:
 de bestuurder van de auto dient in het bezit van een inzittendenverzekering is zijn;
 vanaf 1 mei 2008 geldt: er mogen niet méér passagiers vervoerd worden dan er gordels beschikbaar
zijn.
 kinderen kleiner dan 1,35 m. zitten in een goedgekeurd en passend kinderzitje;
 kinderen mogen niet in een naar achteren gericht kinderzitje worden vervoerd op een plaats met een
airbag ervoor, tenzij deze is uitgeschakeld;
 voorin de auto moeten bestuurder en passagier gebruik maken van de beschikbare gordel. Kinderen
jonger dan 12 jaar en korter dan 1.50 meter moeten gebruik maken van een voor hen geschikt
kinderbeveiligingssysteem dat is voorzien van een goedkeuringsmerk. Voor deze categorie is de
gewone veiligheidsgordel dus niet genoeg.
 achterin de auto moeten passagiers gebruik maken van de voor hen beschikbare gordels. Zijn deze
kinderen jonger dan 12 jaar en korter dan 1,50 meter dan moeten zij gebruik maken van een geschikt
kinderbeveiligingssysteem dat is voorzien van een goedkeuringsmerk.
 het is verboden personen te vervoeren in de laadruimte van een auto.
Uiteraard zijn deze voorwaarden ook voor ons niet vrijblijvend. U bent zelf, als ouder en als chauffeur,
verantwoordelijk voor het (laten) omdoen van de autogordels. Hiervoor kunt u de school niet aansprakelijk
stellen. Laten wij zelf het goede voorbeeld geven.
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