Leerling verzekeringen binnen OPOPS
Aansprakelijkheid verzekering
Het kan gebeuren dat een leerling op school schade aan eigendommen heeft gekregen of schade
heeft toegebracht aan eigendommen van iemand anders. Wie is er dan eigenlijk aansprakelijk en hoe
is dat geregeld?
Er zijn 2 situaties:
1. De veroorzaker van de schade is bekend: Bij schade veroorzaakt door een derde partij, niet zijnde
de school, dienen ouders die partij aansprakelijk te stellen.
2. De veroorzaker van de schade is niet bekend: Indien er geen sprake is van een derde partij dienen
ouders de schade te melden bij de eigen verzekering. Alleen als de eigen verzekering de schade niet
dekt, kunt u een aanvraag indienen bij de directie van de school. Er wordt dan bekeken of de schade
verhaald kan worden bij de verzekering van de Stichting (De Stichting Openbaar Primair Onderwijs
Papendrecht en Sliedrecht). De aanvraag bestaat uit een schriftelijke verklaring van de eigen
verzekeraar met de reden waarom de schade niet wordt uitgekeerd en uw omschrijving van het
voorval. OPOPS kan dan de claim voorleggen aan de eigen verzekering.
De Stichting OPOPS heeft een collectieve doorlopende reis- en ongevallenverzekering afgesloten.
Deze verzekering biedt dekking gedurende alle activiteiten in schoolverband; dus ook tijdens
bijvoorbeeld excursies, overblijven en ouderavonden. Personeel, stagiairs en vrijwilligers vallen onder
deze dekking. Bij excursies zijn de voertuigen van de begeleiders niet meeverzekerd. Hiervoor geldt
hetgeen bij aansprakelijkheid wordt genoemd.
In geval van schade en/of letsel tijdens reizen in opdracht van OPOPS geldt primair de dekking van
uw eigen (auto/inzittenden) verzekering. Pas bij voldoende dekking van uw eigen verzekering kan
onderzocht worden of u recht heeft op vergoeding via de verzekering van OPOPS. De verzekering van
OPOPS hanteert een eigen risico.

Extra verzekering afsluiten
Indien u een volledige dekking wilt kunt u een eigendommen- en ongevallenverzekering voor uw
kind(eren) afsluiten. Deze verzekering dekt de schade van ongevallen tijdens de schooluren,
activiteiten in schoolverband, stagewerkzaamheden en het rechtstreeks van huis naar school gaan en
omgekeerd. Ook andere risico's zoals diefstal en materiële schade aan kleding en andere
eigendommen van uw kind tijdens het verblijf op school worden gedekt. Deze verzekering kunt u zelf
afsluiten. Voor meer informatie en het afsluiten van deze verzekering voor uw kind(eren) verwijzen
wij u naar www.leerlingenverzekeringen.nl (een initiatief van AON Verzekeringen).

Materiële- en/of letselschade
Ieder jaar weer vertrouwt u de zorg van uw kind(eren) aan de school toe. De leerkracht is zich
terdege bewust van zijn/haar verantwoordelijkheid. Toch kan er wel eens iets mis gaan. Het
onderwijzend personeel is aansprakelijk, wanneer het voorval zich afspeelt onder schooltijd en als
onrechtmatig handelen of nalatigheid aannemelijk is. Stichting OPOPS treedt als werkgever wettelijk
in de plaats van haar werknemer en heeft voor het personeel een aansprakelijkheidsverzekering
afgesloten. In overleg met onze verzekeringsmaatschappij is een protocol materiële en/of
letselschade opgesteld. Dit protocol ligt voor u ter beschikking in de directiekamer.

Regels voor vervoer en veiligheid
Wanneer we een beroep doen op ouders om te rijden tijdens excursies en uitstapjes is het de taak
van de school erop toe te zien dat de veiligheid van de leerlingen zo goed mogelijk gewaarborgd
wordt. In principe is de organiserende leerkracht verantwoordelijk, echter de directie is
eindverantwoordelijk. Wij hanteren de volgende regels:
 de groepsleerkracht vraagt toestemming aan de directie voor het organiseren van een excursie per
auto.
 de groepsleerkracht zorgt voor voldoende begeleiding.
 de groepsleerkracht houdt rekening met de volgende voorschriften: leerlingen worden bij voorkeur
op de achterbank vervoerd, echter leerlingen met een lengte van 135 cm of meer mogen voorin
zitten; er mogen niet meer leerlingen op de achterbank, als er veiligheidsgordels zijn;
- Leerlingen met een lengte van minder dan 135 cm worden in een kinderzitje vervoerd.
 de groepsleerkracht kiest een zo veilig mogelijke route naar de plaats van bestemming.
 de chauffeur wordt verzocht zich aan de verkeersregels te houden, met name aan de
maximumsnelheden.
 de chauffeur maakt, indien aanwezig, gebruik van kindersloten.
 de chauffeur let erop, dat de kinderen veilig in- en uitstappen. Wanneer een groepsleerkracht
gebruik maakt van ouders met auto’s om leerlingen te vervoeren tijdens een excursie, dan worden
die ouders in een brief op de hoogte gesteld van de geldende afspraken.

