Verzekeringen
Het Dongemond college heeft een verzekeringspakket afgesloten bestaande uit onder meer een
ongevallenverzekering, een reisverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. Deze zijn op basis
van secundaire dekking afgesloten. Dit betekent dat in eerste instantie de particuliere verzekering van
de leerling (of de ouder(s)/verzorger(s)) aangesproken wordt. Onderstaande informatie over
verzekeringen geeft beknopt de belangrijkste zaken weer. Uitsluitend de tekst van de
verzekeringspolissen is bindend.
Ongevallenverzekering
Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen (leerlingen, personeel, vrijwilligers,
BHV’ers, EHBO’ers, inleenkrachten, vertrouwenspersonen etc.) tijdens schoolactiviteiten wereldwijd
verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering indien een ongeval leidt tot overlijden
of tot blijvende invaliditeit. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk
meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door
eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets, etc.) valt niet onder de dekking.
Reisverzekering
De doorlopende reisverzekering biedt voor personeelsleden en leerlingen wereldwijde dekking voor
onverwachte extra te maken kosten in verband met een onvoorziene gebeurtenis tijdens bijvoorbeeld
een schoolreisje, werkweek of excursie. De dekking begint op het tijdstip waarop verzekerde de woning
of huisvesting verlaat en eindigt zodra verzekerde daarin terugkeert.
Aansprakelijkheidsverzekering
De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als hen die voor de school actief zijn (leden
van de raad van toezicht, personeel, vrijwilligers, BHV’ers, EHBO’ers, vertrouwenspersonen, etc.)
dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen.
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Wij attenderen u in dat verband op een aantal aspecten die vaak aanleiding geven tot misverstanden.
De school is niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse
activiteiten gebeurt. De school heeft een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een
verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moet(en) dus tekort zijn geschoten in
haar (hun) rechtsplicht.
Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid.
Bijvoorbeeld tijdens de gymnastiekles komt een bal tegen een bril.
Die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering van de school en wordt dan ook niet door
de school vergoed.
Verder is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen.
Leerlingen zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de
schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen
schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor. Het is dus van belang
dat ouder(s)/verzorger(s) er zelf voor zorg dragen dat zij een particuliere aansprakelijkheidsverzekering
afsluiten.
Tot slot is de school niet aansprakelijk voor vermissing, vernieling, diefstal of zoekraken van eigendommen van leerlingen en haar medewerkers. Het is dus verstandig om eigendommen te allen tijde
zo veilig mogelijk op te bergen. Voor het veilig opbergen van eigendommen kan een leerling op school
een kluisje huren.
Chromebooks aangeschaft bij The Rent Company hebben een eigen verzekeringsdekking. Neem voor
vragen hierover contact op met The Rent Company bereikbaar op telefoonnummer 085 003 6150.

