
Aanvulling op ontruimingsplan  
 

Calamiteiten Tussen Schoolse Opvang 

 

1. Als blijkt dat er zich een ongeluk heeft voorgedaan waarbij het slachtoffer moet worden 

weggebracht per ambulance of anderszins, wordt er zo snel mogelijk gebeld door de 

pleinwacht, waarna de kinderen in de rij staan en door de klassenleerkracht de school worden 

binnengeleid. Ook kinderen die zich verantwoordelijk voelen voor het slachtoffer of 

nieuwsgierig zijn, worden door de pleinwacht en betrokken klassenleerkracht bewogen om 

zich bij de klas te voegen. Het is de taak van de pleinwacht om snel het team te waarschuwen 

dat er zich een calamiteit heeft voorgedaan. De aanwezige EHBO’ers zijn verantwoordelijk 

voor de behandeling van het slachtoffer en alarmeren  zo nodig de ambulancedienst/112. 

Omdat er twee pleinwacht-ouders zijn, kan er een bij het slachtoffer blijven en deze 

beschermen, de andere alarmeert het team. 

 

2. Als tijdens de pauze brand uitbreekt in het schoolgebouw wordt er als volgt gehandeld: 

- de pleinwacht van dienst alarmeert door te bellen met de buitenbel vanuit de 

personeelskamer. De kinderen gaan in de klassenrij staan op de gebruikelijke plaats en 

wachten op de klassenleerkracht. Onder leiding van deze leerkracht verlaten de 

kinderen z.s.m. het plein om de toevlucht te nemen naar Kiss en Rideplaats naast de 

school. Eerst vertrekt groep 3/4 daarna groep en 4/5 ,6/7en 7/8. 

- De brandcoördinator, Emke, Gezina of Marlies en op de dins- en woensdagen Arend 

Schutte, controleert de school op aanwezigheid van kinderen die zich mogelijk nog in 

het schoolgebouw bevinden. De groep van de handelende BHV coördinator wordt 

meegenomen door de naastgelegen collega. De brandcoördinator stelt vast of er zo 

mogelijk contact opgenomen dient te worden met de brandweer/112.  

- Ook waarschuwt hij/zij z.s.m. de kleutergroepen. Onder leiding van de eigen 

leerkracht verlaten de kleuters het gebouw om zich eveneens op de afgesproken plaats 

te voegen op de vluchtplaats bezijden de school. 

 

3. In geval er alarm wordt gegeven vanuit de stad/sirene, dient de pleinwacht dit te melden 

aan het team, waarop er spoedig wordt gebeld. De kinderen gaan in de rij staan en gaan de 

school binnen. Deuren en ramen worden gesloten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALS DE SIRENE GAAT……………….. 
 

 

Als de sirene meerdere malen achter elkaar te horen is, is er sprake van alarm. Het is mogelijk 

dat er op een andere wijze wordt gewaarschuwd, bijvoorbeeld door een rondrijdende 

geluidswagen. Instructies van aanwezige autoriteiten dienen te worden opgevolgd. 

De eerste maandag van de maand om 12.00 is het oefenalarm.  

 

Hoe te handelen? 

 

1. Alle leerlingen verzamelen zich met de leerkrachten en aanwezige ouders z.s.m. in de  

school. Deuren en ramen worden gesloten. Emke/Gezina/Marlies en Arend (op dins- 

en woensdag) inspecteert op het buitenterrein of iedereen van de schoolbevolking 

binnen is. In geval je met je groep in het gymlokaal bent, sluit je daar de deuren en 

ramen. Ben je op excursie elders, dan zoek je z.s.m. een groot gebouw en vraagt 

onderdak. 

Aandachtspunten: 

- Doe de voordeur niet op slot. Mogelijke voorbijgangers moeten binnen kunnen 

vluchten.  

- Bel niet 112 of de plaatselijke politie, brandweer of ambulancedienst i.v.m. 

overbelasting van telefooncentrales. 

- Denk aan een leerkracht die mogelijk in de gymzaal is en niet op de hoogte is van de 

ramp. Emke/Gezina/Marlies en Arend (op dins- woensdag) informeert (zo mogelijk 

middels een derde) de gymgroep. Idem een groepje dat buiten aan het sporten is. 

- De buitendeur dient te worden bewaakt door Arend/Remmelt. Nooduitgang: dicht. 

 

2. Zet radio en TV aan om informatie en nadere instructies over de ramp/zwaar ongeval 

via de regionale zenders te kunnen ontvangen. 

 

Verdere afspraken: 

 

- Degene die het alarmsignaal het eerste opvangt, meldt dit bij 

Arend/Emke/Gezina/Marlies. Zij dragen er zorg voor dat binnen de school wordt 

bekendgemaakt dat er een alarmsituatie is ontstaan. Alle werkenden in groepen en 

andere werkruimten worden persoonlijk door Arend hiervan in kennis gesteld. Bij 

afwezigheid van Arend doet Emke/Gezina/Marlies dit. 

- In geval het signaal afgaat tijdens de pauze, informeren de pleinwachtleerkrachten 

en/of pleinouders het team en dienen de kinderen z.s.m. de school op een ordelijke 

wijze binnen te lopen. 

- Leerkrachten en andere werkzame krachten in de school sluiten in hun eigen 

werkruimte/lokaal de ramen. De kleuterjuffen sluiten de achterdeur. 

- Remmelt draagt zorg voor het ontvangen en doorgeven van informatie, verstrekt door 

de autoriteiten/radio/TV. Ook info via de telefoon. 

- Emke/Gezina/Marlies en Arend(dins- en woensdag)deelt mee of de situatie weer 

veilig is. 

 

Bij dringende redenen kan het voorkomen dat de school dient te worden ontruimd. In dat 

geval zal het ontruimingsplan in werking treden. Bij evacuatie van de schoolbevolking 

dient: 

- afgesloten te worden: gas, water en elektrisch 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


