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Voor onze school is er een aansprakelijkheidsverzekering (w.a.) voor het bestuur, leerkrachten,
leerlingen en vrijwillige medewerkers afgesloten.
Er is dekking ingevolge de Aansprakelijkheidsverzekering als leerkrachten en vrijwillige
medewerkers onrechtmatig handelen.
Vanaf het moment dat de kinderen de school ingaan, vallen leerlingen onder de verantwoording van
de school. Hierbij geldt dat de school alleen aansprakelijk gesteld kan worden, als zij niet goed
handelt. Zolang de school niets te verwijten valt, kan zij niet aansprakelijk gesteld worden. In de
meeste gevallen zal dan ook de aansprakelijkheidsverzekering van de ouders als eerste worden
benaderd.
Tijdens de route van en naar school zijn leerlingen niet via school verzekerd. De school kan
immers niet aansprakelijk worden gesteld voor situaties die niet tijdens de schooltijd
plaatsvinden. Aansprakelijkheid is niet gedekt, maar de ongevallenpolis is wel van kracht.
Voorbeeld, waarvoor de school wel verzekerd is:
- Tijdens handarbeid laat een leerkracht een potje verf over de kleding van een leerling
vallen. De ouders kunnen dan de school aansprakelijk stellen voor de schade.
- Tijdens handarbeid krijgt een leerling verf in de kleding, wat niet het gevolg is van
het handelen van de leerkracht. De ouders kunnen dan de school niet zonder meer
aansprakelijk stellen voor de schade, hier zijn voorwaarden aan verbonden.
- Tijdens handarbeid krijgt een leerling verf in de kleding, wat het rechtstreekse
gevolg is van het handelen van een andere leerling. De ouders kunnen dan de ouders
van het betreffende kind aansprakelijk stellen voor de schade.
Voorbeelden, waarvoor de school niet verzekerd is:
- Indien leerlingen van thuis spullen meenemen naar school, is de school niet aansprakelijk
voor het kapotgaan of kwijtraken van de spullen.
Laat daarom kinderen ook geen dure spullen meenemen naar school.
- Fietsen, die de kinderen op het schoolplein stallen.
- Spullen, die kinderen tijdens sporttoernooien kwijt raken.
Schade veroorzaakt door leerlingen valt buiten de aansprakelijkheidsverzekering (w.a.) van de
school. Hiervoor worden de betrokken ouders dus aansprakelijk gesteld.
Voorbeelden:
- Een kind, dat een gat knipt in de trui van een ander kind.
- Een kind, dat per ongeluk een bal door de ruit gooit.
- Een kind bekrast een schooltafel.
Tijdens schoolreisjes en het schoolkamp wordt door de school geen reisverzekering afgesloten. In
alle gevallen worden de aansprakelijkheidsverzekeringen van de betrokkenen ingezet. Bij
onderlinge schade zullen de betrokkenen dit samen moeten regelen. De schade aan derden wordt
wel vergoed.
Voor meer informatie zie: https://www.aononderwijs.nl/scholen/aansprakelijkheid/

