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Ontruimingsplan obs Hagewinde schooljaar 2017-2018
Algemene gegevens
Naam school
Adres en plaats
Telefoon
Aantal leerlingen
Aantal personeelsleden

Alarmsignaal
Obs Hagewinde
Kerkstraat 14, Wilp
0571-261653
96 en (5 peuters ma en wo ochtend)
11 en (2 vrijwilligers )

Coördinator/BHV-er
Naam
Telefoon
Lokaal
Naam plaatsvervanger
Telefoon

Lokaal
BHV-er

ntal verdiepingen

Caroline van Alten
06-23722157
Kantoor hoofdingang
Heleen Bronsvoort di t/m vrij
Cindy Witteveen ma
Heleen: 0648446183
Cindy: 0616309226

In school

6 lokalen, 1 peutergroep
2 leerpleinen
Teamkamer/keuken
2 kantoren
1 begane grond

Verzamelplaats (buiten)
Peutergroep

Bij de parkeerplaats van de gymzaal

Onderbouw

Bij de parkeerplaats van de gymzaal

Middenbouw

Bij de parkeerplaats van de gymzaal

Bovenbouw

Bij de parkeerplaats van de gymzaal

Gasten

Bij de parkeerplaats van de gymzaal

Gas en elektra
Hoofdschakelaar elektriciteit bevindt zich:
Hoofd gaskraan bevindt zich:
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Aanzetten en af laten gaan

Instructieplek (binnen)
In ieder lokaal apart

Type gebouw

Aantal lokalen

Belgeluid
Zoemergeluid
Alarminstallatie
Handbediend signaal
Intercom melding

In de meterkast, rechts naast de
hoofdingang
In de fietsenschuur bij de hoofdingang

Taken BHV-er/coördinator:
 BHV-er is aanspreekpunt als de coördinator niet aanwezig is en onderneemt dan de onderstaande stappen
 BHV-er controleert de aard van de brand en beslist of ontruiming nodig is
 BHV-er geeft het ontruimingssignaal/alarm
 BHV-er maakt zich herkenbaar door middel van hesje (deze hangt in ieder lokaal/atelier en in het kantoor van de directie)
 BHV-er meldt de brand bij 112
 Meldt:
 Wie u bent (adres)
 Wat er brandt
 Waar het brandt
 Mensen in gevaar (hoe en waar)
 BHV-er controleert alle lokalen op ramen en deuren, aanwezigheid leerlingen
 BHV-er en iedere leerkracht neemt ontruimingsmap met leerling lijsten mee
 BHV-er neemt de EHBO koffer(hoofdingang) mee en de sleutel van de school
 BHV-er inventariseert op de verzamelplekken of de groep compleet is
 BHV-er geeft signaal veilig of onderneemt vervolgstappen

Afspraken:
 Blijf kalm en geef duidelijke instructies
 In iedere klas hangt: een kopie van dit blad, een leerlingenlijst en een plattegrond met de vlucht route erop
 Bij alarm neemt de leerkracht de vluchtmap mee
 Als leerkracht ben jij het rust punt voor de kinderen.
 Als het kan neemt iedereen de aangegeven vlucht route. Kan dit niet dan kiest de leerkracht zelf een veilige en snelle route uit zijn/ haar lokaal.
 We proberen de kinderen hand in hand te laten lopen.
 Op de veilige plek aangekomen blijft de leerkracht altijd bij zijn kinderen.
 Tel de kinderen op de veilige plek. Mocht er iemand missen, bekijk dan aan de hand van de lijst wie er mist en meld dit aan de coördinator/BHV-er. Ga
nooit zelf het kind halen.
 De coördinator/BHV-er loopt langs de groepen om te inventariseren of alle kinderen er zijn, of er gewonden zijn en of iedereen veilig is. De
coördinator beslist om wel of niet het gebouw binnen te gaan, de coördinator is het aanspreek punt voor de brandweer tenzij hij of zij anders beslist
 De coördinator geeft aan wanneer het weer veilig is om naar binnen te gaan.

De BHV-ers zijn: Heleen Bronsvoort, Bea van Bemmel, Jessica Zuidemaen Cindy Witteveen
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