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Draaiboek ontruiming bij  brand 
 

1. De leerkracht die de brand ontdekt  slaat alarm door het glaasje van de 

 handbrandmelder van de brandmeld-/ontruimingsinstallatie in te drukken en Arend 

 Schutte op de hoogte te stellen van de plaats en aard van de brand. Arend zal hierop 

 snel reageren door de brandmelding te accepteren: de rode sleutel 90 graden naar 

 rechts omdraaien (indrukken in stand 1) en de RESET-knop  indrukken. Vervolgens 

 stelt hij zich op de hoogte van de situatie en treedt het ontruimingsplan in werking. In 

 geval Arend (BHVér) niet aanwezig is, zal Remmelt Bosscha en bij zijn afwezigheid 

 de BHV-coördinatoren: 

 

Emke Hiemstra, hoofd BHV 

Marlies in’t Anker 

Arja de Feijter 

 

genoemde handelingen verrichten.  

 

1. Bij melding brand handelt Arend: 

 in geval van een kleine brand:  te blussen met de brandblusser en/of brandslang 

 plaats van de brandblusser: in het verwarmingshok links van de voordeur, 

centrale hal bij spoelbak en bij keukenbar en in kleuterafdeling CV berging.  

 plaats van de brandslangen: in de centrale hal bij spoelbak op hoek bij lokaal 1 

en in de hal kleuterafdeling bij verwarmingshok (zie plattegrond) 

 

2. Arend geeft door aan het alarmnummer 112: 

 naam van de school 

 naam van de melder 

 adres van de school (wijk Klarenbeek) 

 aard van de melding 

 aantal personen dat zich op school bevindt 

 ambulance nodig ja/nee (in overleg met EHBO’er) 

 

3. De aangesproken coördinator BHV verifieert bij Arend Schutte de 1-1-2- melding en 

stelt zich op de hoogte van de plaats en de aard van de melding. Hij/zij handelt 

volgens het stappenplan 

 

4. Taken van coördinatoren: 

 stelt zich op de hoogte van de situatie 

 sluit in de meterkast in de hal het elektrisch en gas af en geeft dit door aan de 

brandweer. 

 inspecteert de nevenruimten zoals personeelskamer, bergingen, directiekamer, 

RT-ruimte, toiletten kinderen en personeel, kopieerruimte, hallen/speellokaal 

op aanwezigheid van personen. 

 Wijst de verzamelplaats aan. Deze is bij goed weer de Kiss en Rideplaats naast 

de school en bij slecht weer  het CSW-gebouw naast K&R plaats. 

(Gen.Eisenhowerlaan 25, tel.65 21 30). 



 Geeft informatie aan de hulpdiensten. Stelt zich op de hoogte van eventuele 

vermissingen: Arend verzamelt de lijsten op het veld of in de CSW en geeft 

deze door aan de coördinator bij de voordeur van de school. 

 

 

Taken van Arend: 

 Blust kleine brandjes en informeert naast gelegen collega (Gezina//Gerco) 

 In geval van (dreigende) grotere brand alarmeert hij de brandweer via 1-1-2 en 

geeft relevante gegevens door.  

 Inventariseert leerlingenlijsten op verzamelplaats en brengt verslag uit bij de 

achtergebleven coördinator. 

 Bij afwezigheid van Arja de Feijter en Marlies in’t Anker verricht hij EHBO 

diensten op de verzamelplaats. 

 Op de  dins- en woensdagen blijft Arend in de school bij ontruiming en 

coordineert. Remmelt Bosscha neemt de taken van Arend over op de K&R-

plaats. (Emke is nl. afwezig) 

 

Stappenplan coordinator brand 
 

1. De coördinator brand verlaat de school niet. Hij/zij is contactpersoon voor de 

brandweer (bevelvoerder/witte helm met rode band). Het centrum is de ruimte bij de 

hoofdingang naast de directiekamer. 

2. Hij/zij checkt af of de 1-1-2 is gebeld en geeft het bevel tot ontruiming. 

 

 Groepen gaan, nadat zij buiten zijn aangekomen, zelf zo snel 

mogelijk naar de bekende verzamelplaats op K&R plaats of 

achteringang CSW-gebouw via achterpoortingang Smithlaan. 

 Groep 3/4a, zal onder leiding van de klassenleerkracht de klas 

verlaten en onder leiding van Remmelt Bosscha de wijk nemen naar 

de verzamelplaats. Daar zullen ze opgevangen worden door de 

leerkracht van groep 4b/5. Indien Arja werkt (op dinsdag en 

woensdag), blijven de kinderen bij haar. Omdat Arend alle groepen 

informeert over de ontruiming, draagt hij zijn groep over aan de 

leerkracht gr.7b/8, die vertrekken naar de verzamelplaats. In geval 

Arend ook coordinator is, blijft de leerkracht van gr.7b/8 toezicht 

houden op 6/7a. 

 De kinderen laten zowel tassen als jassen in de school achter. 

 Vluchtroute bij het vluchtraam en de tussendeuren van de lokalen 

dienen te allen tijde vrij te zijn (geen blokkades).  

 BHV Tas met attributen aanwezig in kast directiekamer (links bij 

binnenkomst), blijft onder beheer hoofd BHV/vervanger. 

 

Verzamelplaats: Kiss en Ride plaats, gelegen tussen eigen school en CSW. De verzamelleider 

Arend/Remmelt beslist bij slecht weer alsnog onderdak te vragen bij de CSW. 

 

 

Taak leerkrachten: 
 Als een leerkracht brand ontdekt, draagt hij zij/haar groep over aan de 

dichtstbijzijnde collega. 



 Sla alarm bij de handbrandmelder en meld het bij Arend Schutte/Remmelt. 

 De leerkracht voegt zich direct weer bij zijn/haar klas en gaat over tot 

ontruiming via kortste vluchtroute, zonder tassen en jassen mee te nemen. 

 Zijn er nog kinderen op het toilet? 

 Neem een geactualiseerde leerlingenlijst mee naar buiten. 

 Sluit deuren en ramen. 

 Schakel elektrische apparatuur uit, m.u.v. computers/digibord. 

 Brengt ordelijk groep naar verzamelplaats: gr.1 en 2 

 Controleert de aanwezigheid van alle kinderen uit de groepen. 

 Denk aan de niet zelfredzame personen.  

 Laat kinderen hun stoel aanschuiven onder de bank bij vertrek. 

 Blijf bij je groep: de verzamelleider komt langs voor inventarisatie op K&R 

plaats/CSW gebouw. Onderschat eventuele paniek bij kinderen niet! 

 

 

Vluchtwegen 
 

1. Via de voordeuren. Beide deuren openen en op de rem zetten. Voorkom rennen. 

2. Via de achterdeuren bij kleuters en in de grote hal tussen lokaal 3 en 4. 

3. Via de vluchtramen in ieder lokaal, eveneens het speellokaal via vluchtdeur.  

 

 Houd vluchtwegen vluchtvrij. 

 Houd achterdeur kleuteringang gedurende schooluren altijd open, 

d.w.z . sluit nooit af met de sleutel. 

 Voorkom rennen. 

 Help kinderen bij sprong uit het vluchtraam en tel ze. 

 Laat tassen en jassen achter. 

 Kinderen wachten op de leiding van de leerkracht en gaan zelfstandig 

naar de verzamelplaats. Kinderen van gr.1 en 2 wachten op het 

voorplein op de juf. Gr.3/4a gaat o.l.v. Remmelt Bosscha.Vervolgens 

gaan ze samen verder naar verzamelplaats. 

 

4. Tijdens schooluren mogen de hekken op het achterplein niet afgesloten zijn. 

Afhankelijk van de meldingsplaats verlaten de kinderen het gebouw via de voordeur, 

achterdeuren of vluchtramen. Kleuters kunnen ev. ook uitwijken naar het speellokaal 

en door de vluchtdeur alhier uitwijken naar het voorplein. Voor het vluchten via de 

tegelpaden links en rechts om de school: deze dienen vrij gehouden te worden. Ook bij 

de container t.o. lokaal 2. Kinderen mogen nooit de weg oversteken! 

 

Bij aankomst brandweer informatie verstrekken…… 
 

Emke/Arja/Marlies/Arend geeft de nodige gegevens door aan de brandweer: plattegrond, 

ontruimingsplan bij de hand, uitslag verzamelleider vermisten, gewonden etc. 

 

Taken bij de verzamelplaats/verzamelleider: 
 

 De verzamelleider Arend/Remmelt is de eerst verantwoordelijke. 

 Hij controleert aan de hand van leerlingenlijsten of alle kinderen aanwezig zijn 

en stelt de Coördinator BHV op de hoogte van de vermiste leerlingen. Deze 



staat bij de voordeur/personeelskamer in de school. De verzamelleider kan evt. 

ook een medewerker sturen, die zich duidelijk kenbaar maakt. Deze meldt, na 

het bericht aan de coördinator BHV, aan de verzamelleider dat de opdracht is 

uitgevoerd.  

 Ziet erop toe dat de kinderen de verzamelplaats niet verlaten en wordt hierbij 

geholpen door de andere collega’s. 

 Is contactpersoon voor het personeel. 

 

 

 

 

E.H.B.O. 
De EHBO-coördinator, Marlies in’t Anker of Arja de Feijter, richt zo nodig een eerste 

hulppost in op het verzamelterrein. Zij bepaalt of en in hoeverre deskundige hulp moet 

worden ingeroepen. Zij laat evenwel actie ondernemen om een of meerdere ziekenwagens te 

laten komen, via de brandweer. 

In geval Marlies of Arja afwezig zijn, springt Arend Schutte in. 

 

 

Ontruimingsplan 
 

Instructie voor de leerkrachten: 

 

Wat te doen bij brand: 

1. Sla brandalarm op de handbrandmelder, licht Arend onmiddellijk in, of bij zijn 

afwezigheid Remmelt of een van de coördinatoren. Geef duidelijk de plaats en de aard 

van de brand aan. Waarschuw vooraf je collega van het naastgelegen lokaal voor het 

toezicht op de kinderen. 

2. Blijf altijd bij de kinderen! 

3. Bij ontruiming: 

 Verlaat zelf als laatste het lokaal en controleer zo mogelijk het naastgelegen 

lokaal en het toilet van jouw groep. 

 Tel de kinderen die beurtelings het lokaal verlaten. 

 Volg bij ontruiming de aangegeven vluchtroute op de plattegrond. Gebruik 

altijd de rode route. Dit is voor ieder lokaal de veiligste weg naar buiten.  

 Laat de jassen van de kinderen aan de kapstok als een zeer spoedige 

ontruiming gewenst is en als het buiten mooi weer is. Neem geen tassen e.d. 

mee.  

 Ga naar het aangegeven verzamelpunt en meld je met je groep bij de 

verzamelleider. 

 Blijf rustig en denk aan je verantwoordelijkheid. Geef geen kinderen mee aan 

ouders naar huis!! 

 Denk aan een leerlingenlijst en noteer het afwezige kind van de dag! Tel 

leerlingen bij vluchtraam/deur. 

 Denk aan niet zelf redzame kinderen. 

 Ramen en deuren dienen gesloten te worden. 

 

Schakelkasten en afsluiters: 

Brandschakelaar voor afsluiten elektrisch: in de hal recht boven deur meterkast. 



Gasafsluiter: in de meterkast, onderin. 

(Hoofd)BHV verklaart in overleg met directie gebouw weer veilig na calamiteit. 

 


