Basisschool St. Martinus
Zoeksestraat 5
4721 AC Schijf
tel.: 0165-341636

gem. aantal leerlingen: 90
gem. aantal personeelsleden: 10
gem. aantal overblijvers: 30
gem. werktijd: 8.00 uur - 17.15 uur

ONTRUIMINGSPLAN
(laatste versie: oktober 2016)
begripsomschrijving:
Onder een ramp wordt verstaan: elke calamiteit welke een noodzaak inhoudt tot het
geheel of gedeeltelijk ontruimen van het schoolgebouw en/of omliggende terreinen.
doelstelling:
Door dit plan is elk personeelslid in staat kordaat die handelingen te verrichten, die
noodzakelijk zijn om de veiligheid van de leerlingen, andere personeelsleden en
zichzelf te waarborgen. Dit ontruimingsplan is onderdeel van het calamiteitenplan.
Het navolgende is vooral gebaseerd op de te verrichten handelingen bij brand.
Bij elke andere calamiteit als noodweer, kernongeluk, chemisch ongeluk, oorlog e.d.
zal gehandeld moeten worden volgens de richtlijnen, die dan door het bevoegd
gezag worden gegeven.
Telefoon van de Calamiteiten
infolijn:800-0202010

te verrichten handelingen:
bel de brandweer via 112
geef door: adres, plaatsnaam:
Zoeksestraat 5, 4721 AC Schijf
en aard van de calamiteit

door wie:
1. directeur
2. conciërge
3. leerkracht, die de noodzaak tot
ontruiming constateert.

Ontruimingssignaal geven

1. directeur of plaatsvervanger
2. leerkracht, die de noodzaak tot
ontruiming constateert.

Ontruimingssignaal:
het inschakelen van
het ontruimingssignaal ( start /stop)
op de alarmkast bij de hoofdingang
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Ontruimingssignaal ook doorgeven aan
technieklokaal en gymzaal

1. directeur( of plvv.)
2. conciërge

Gaskraan afsluiten dependance

1. conciërge
2. directeur ( of plvv.)
3. leerkracht groep 7-8

Afsluiten van de hoofdgaskraan
(in kast portaal A hoofdingang)
In noodgevallen de rode handel boven
de deur van de werkkast bedienen.

leerkracht groep 1-2

Eventueel blussen van de brand

Degene, die hiertoe opdracht krijgt van
de directeur of diens
plaatsvervanger(ster)

Eventueel verlenen van E.H.B.O.

Conciërge of groepsleerkracht, nadat de
leerlingen in veiligheid zijn gebracht.

Het ontruimen van het schoolgebouw

Alle leerkrachten

Nadere aanvulling bij het ontruimen van het schoolgebouw:
De leerkracht sluit ramen en deuren en schakelt, zo mogelijk, elektrische
apparaten uit in zijn of haar lokaal.
De leerkracht tracht het ontruimen rustig en ordelijk te laten verlopen en
probeert vooral het uitbreken van paniek te voorkomen.
Blijf kalm, paniek vormt vaak een groter gevaar dan de brand!
De leerlingen verlaten het schoolgebouw hand-in-hand. (vormen een
“ketting” )
De vluchtweg is in principe zoals op de plattegrond is aangegeven.
De leerkracht neemt de groepsabsentenlijst mee. (Elke leerkracht dient er
voor te zorgen dat deze lijst vóór in de "groepsmap" zit.)
Persoonlijke eigendommen (ook jassen) worden in principe niet
meegenomen.
De leerkracht van groep 7-8, of de conciërge neemt de E.H.B.O. koffer (uit de
Keuken) en de sleutel van de gymzaal mee.
kinderen op het leerplein gaan direct naar buiten en wachten op hun
leerkracht onder de overkapping bij de schommel. Op de verzamelplaats
gaat ieder kind bij zijn buddy staan!
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Controleren of niemand in het gebouw achterblijft (en tevens in genoemde
ruimten eventueel uitschakelen van elektrische apparatuur):
Plak stickertjes op de gecontroleerde Ruimtes

Speellokaal en berging gr. 1,2
en gaskraan dichtdraaien

Leraar groep 1,2

----------------------------------------------Lerarenkamer en toiletten gr.1,2,3,4
lerarentoilet en computerlokaal
stiltelokaal onderbouw
----------------------------------------------Leerplein en berging,
toilet gr.5,6 en zorg ruimte

----------------------------------------------leerkracht groep 3,4

---------------------------------------------EHBO koffer en sleutel Hoge Dries,
toiletten gr. 7,8 invalidetoilet
en zolder

---------------------------------------------Leerkracht groep 7,8

--------------------------------------------Directiekamer

---------------------------------------------Directeur

-----------------------------------------------

----------------------------------------------Conciërge

---------------------------------------------Leerkracht groep 5,6

Stilte lokaal bovenbouw,
conciërgeruimte,
technieklokaal, toiletten, berging.
Gaskraan technieklokaal dichtdraaien
---------------------------------------------Brandweer bellen ( 112)
Ontruimingssignaal inschakelen,
doorgeven aan gymgroep,
vermissing noteren,
Overleg met hulpdiensten

----------------------------------------------Directie of andere BHV-er
( Lianne of Carla)
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Verzamelplaats:
Alle groepen verzamelen zich in/bij de GYMZAAL VAN DE HOGE DRIES
De groepen 1,2,3,4 verlaten de school via portaal 01;
De groepen 5,6 via portaal 09; de groepen 7,8 via portaal 15.
Is dit niet mogelijk, dan wordt een andere vluchtroute gekozen, eventueel via de
ramen.
Alle groepen verlaten het plein via de poort aan de Zoeksestraat.
In noodsituaties is er voor mensen die op de zolder verblijven vanaf de zolder
een vluchtroute via een noodtrap aan de buitenzijde van het gebouw.
Direct na aankomst bij het gemeenschapshuis, gaan de kinderen bij hun
buddy staan en houdt de groepsleerkracht appèl. (groepsabsentenlijst
meenemen!)
Melden van vermisten bij de directeur of BHV-er.( hesje)
Leerkracht zorgt, dat groep bij elkaar blijft totdat nadere instructies zijn
gegeven.
Indien nodig verlenen van E.H.B.O
verdere taken directeur ( of plaatsvervanger(ster))
Eventueel waarschuwen van groepen, die niet in het schoolgebouw zijn.
Overleg met de gearriveerde brandweer/politie/ambulance.
algemeen:
Alle personeelsleden dienen op de hoogte te zijn van het calamiteitenplan en
het ontruimingsplan en tevens van de werking van de aanwezige
brandblusapparatuur.
Bij de ingang van ieder lokaal hangt een exemplaar van het calamiteitenplan
en het ontruimingsplan, waaronder een overzicht van de bijzondere taken, die
de leraar van dat lokaal dient uit te voeren.
Jaarlijks wordt aan het begin van het schooljaar een ontruimingsoefening
gehouden.

Instructie voor hulpouders:
A. ONTRUIMINGSPLAN:
Indien het ontruimingsplan in werking wordt gesteld (U hoort het ontruimingssignaal)
dient U met Uw groep direct het schoolgebouw te verlaten.
U neemt hiertoe in principe de vluchtweg, zoals deze op de plattegrond is
aangegeven. U kunt zich hiervan op de hoogte stellen bij de betrokken
groepsleerkracht. Indien de vluchtweg versperd is, neemt U een alternatieve route.
De leerlingen vormen een keten en verlaten onder Uw leiding hand-in-hand zo snel
mogelijk het gebouw.
Eenmaal buiten mag de ketting ‘los’ en lopen ze met U naar de verzamelplaats en
draagt Uw groep over aan de leerkracht.
En ................ blijf vooral kalm............... paniek is vaak erger dan brand!
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B. CALAMITEITENPLAN:
Indien de gemeente besluit het rampenplan in werking te stellen, dan dient het
landelijk vastgestelde basisscenario te worden gevolgd:
Als de sirene gaat moet U:
1. direct naar binnen gaan (groepen die binnen zijn mogen niet naar buiten)
2. deuren, ramen en ventilatieroosters sluiten.
3. radio of televisie aanzetten; de radio moet afgestemd worden op omroep Brabant.
U brengt dan direct Uw groep naar het eigen groepslokaal.
Daarna gaat U zelf naar de lerarenkamer, tenzij U van de groepsleerkracht andere
instructies krijgt.
Tijdens een alarmsituatie mag niemand het schoolgebouw verlaten.

5

