Ontruimingsplan
Basisschool de Nieuwe Link

Algemene gegevens
Naam object:
Adres:
Telefoon:
e-mail:
Website
Gemeente:

Basisschool de Nieuwe Link
Prof. Regoutstraat 110
5348 AH Oss
0412-627341
bsdenieuwelink@filiosscholengroep.nl
www.bsdenieuwelink.nl
Oss

Directie

Bea Vos

Aantal leerlingen:
Aantal personeelsleden:

+/- 206
+/- 12 Wisselend in gebouw aanwezig (OP en OOP)

BHV’ers:

Marike de Jongh (hoofd BHV)
Anita van Orsouw
Trudel Ketelaars
Rowena van Keulen

Ontruimingsapparatuur:

Brandmelders met slow whoop installatie.

Kopie calamiteitenplan:

In alle groepen
Bij de directie

Kopie ontruimingsplan:

In alle groepen aan een spijker bij de klasdeur
inclusief actuele leerlingenlijsten

Belangrijke telefoonnummers:

Sleutelhouders:
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06 – 200 352 45

Brandweer/ambulance/politie

112

Ziekenhuis Bernhoven, Uden

0412 – 404 040

Huisartsenpost

0900 - 8860

Brandweer

088 – 020 8103

Politie

0900 - 8844

Peuterwerk de Schakel

0412 - 625 387

Bea Vos

06 – 200 352 45

Anita van Orsouw

06 – 380 679 17

Schooljaar 2019-2020

INLEIDING
Een school kan onverwacht geconfronteerd worden met een bedreigende situatie
waarbij de veiligheid van de aanwezigen in gevaar komt. Hierbij kan gedacht
worden aan brand, maar ook aan een agressieve/gestoorde indringer, een
constructiefout in het gebouw met instorting als gevolg, een bommelding, een
natuur- of milieuramp.
Preventieve veiligheid op scholen heeft bijzondere aandacht om de volgende
redenen:
● De meerderheid van de schoolbevolking bestaat uit jonge kinderen die
weinig of geen kennis hebben van onveilige situaties.
● Scholen hebben een hoge bevolkingsdichtheid.
● Het overbrengen van informatie omtrent veiligheidsvoorlichting vereist een
speciale pedagogische/didactische aanpak.
● Er moet naar gestreefd worden dat ouders/verzorgers in geval van een
calamiteit ervan overtuigd zijn dat hun kind(eren) op school in goede handen
zijn.
Een plan is een theoretisch protocol. Het biedt geen garantie voor een goede
afloop bij een ramp. Het is wel onze verantwoordelijkheid om van te voren over een
aantal zaken goed na te denken zodat in panieksituaties toch zoveel mogelijk de
juiste beslissingen worden genomen.
Doel
Het doel van het voorliggende calamiteitenplan is om ertoe bij te dragen dat bij
optredende rampsituaties:
1. Is voorzien in vooraf te treffen voorzieningen en maatregelen, vooral in de
normale dagelijkse routine.
2. Alle betrokkenen duidelijk hun taken weten.
3. Zodat er rustig en accuraat opgetreden kan worden
4. En het uitbreken van paniek in belangrijke mate kan worden voorkomen.
Opzet en aanpak
De schoolleiding neemt de centrale plaats in bij de aanpak van preventieve
voorlichting. Immers, het is de schoolleiding die verantwoordelijk is voor de veiligheid
van alle personen in en om het schoolgebouw. De schoolleiding moet er dan ook
voor zorgen dat iedereen bij een (dreigende) calamiteit handelt volgens een
basisscenario. Het is dan ook zeer wenselijk dat de school een plan opstelt waarin
het basisscenario is opgenomen.
Jaarlijks zal er in het begin van een nieuw schooljaar (september) worden
nagegaan, of het noodzakelijk is om het ontruimingsplan te actualiseren.
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HET ONTRUIMINGSPLAN
Het ontruimingssignaal
a. bij ontruiming worden alle in het gebouw aanwezige personen
gewaarschuwd via het geluidssignaal van het brandalarm.
b. Dit signaal blijft gaan tot de laatste aanwezig het gebouw heeft verlaten of
tot de brandweer gearriveerd is.
Commandopost
De directiekamer wordt gebruikt als commandopost. Indien deze niet te
gebruiken is fungeert de personeelskamer als uitwijkmogelijkheid. De brandweer en
de directie plegen hier overleg met elkaar. Alle functionarissen, die iets moeten
melden doen dit op de commandopost. Alle in- en uitgaande verbindingen worden
vanuit de commandopost gedirigeerd.
Verzamelplaatsen
Bij ontruiming verzamelen alle personen op de afgesproken plaats op de speelplaats
voor de school. Als reserve verzamelplaats fungeert het grasveld bij de Kuipers
Rietbergstraat.
Bij slecht weer wijken we uit naar De Sonnewijser, Gerrit van der Veenstraat 24, 5348
RD Oss, 0412-626300.
Men stelt zich op per groep zodat er gemakkelijk appèl kan worden
gehouden. Als de groep compleet is laat je de groene kaart zien aan de BHV’ers.
Indien de groep niet compleet is toon je de rode kaart. Niemand verlaat zonder
uitdrukkelijke toestemming van de leiding de verzamelplaatsen.
Wanneer ontruimen
Na het ontruimingssignaal moet het gebouw direct, doch kalm en zonder paniek te
veroorzaken, verlaten worden.
Hoe ontruimen
Er wordt gebruik gemaakt van de gangen, trappenhuizen en uitgangen zoals
aangegeven op de bijgevoegde plattegrond.
De ontruiming moet groepsgewijs plaatsvinden onder leiding van de leerkracht.
Bezittingen
Alle bezittingen, alsmede jassen en tassen moeten worden achtergelaten. Niemand
mag terug in het gebouw om eventuele bezittingen op te gaan halen.
E.H.B.O.
Personen die gewond zijn geraakt worden bij de tafeltennistafel verzameld en
behandeld in afwachting van eventueel vervoer naar het ziekenhuis of arts. Tot die
tijd is een BHV-er verantwoordelijk voor de gewonde personen.
Instructie leiding
De leiding is tijdens de ontruiming in handen van de directeur (of diens
plaatsvervanger). Zij geeft de opdracht voor de ontruiming en coördineert de
ontruiming daarna vanuit de commandopost.
●
●
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Beslissing of het schoolgebouw ontruimd moet worden
Stel het ontruimingssignaal in werking of geef hiertoe de opdracht
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●
●

●

●
●
●
●

Beslissing of 1-1-2 gebeld moet worden
Beslissing of er buiten appel moet worden gehouden op de afgesproken
plaats of dat er naar de Sonnewijser uitgeweken moet worden. (Dan bellen
naar Sonnewijser 0412-626300)
Informeer de leerkrachten (eventueel, indien nog mogelijk) als de
afgesproken vluchtweg(en) niet gebruikt kan/kunnen worden en geef een
alternatieve vluchtroute
De hoofd-BHV’ er voert een laatste check uit en informeert buiten bij de
leerkrachten of alle kinderen buiten zijn.
Informeer de leerkrachten op de appèlplaats en laat een personeels- en
leerlingenappèl houden
Controleer of er gewonden zijn en dat, indien nodig, al een ambulance is
gewaarschuwd
Blijf zoveel mogelijk ter beschikking van de operationele diensten op de
commandopost

Instructie ontruimingsfunctionarissen (inclusief leerkrachten met eigen klas)
● Voorkom paniek
● Begeleid leerlingen, personeel en bezoekers via de vooraf bepaalde route
(zie bijlage) naar de uitgang.
● In de lade van de kast in de aula liggen oranje BHV-hesjes. Een willekeurige
BHV’er pakt de hesjes. Op deze wijze zijn er altijd 3 BHV’ers herkenbaar
aanwezig.
● Neem de verzegelde EHBO-koffer mee uit de kast in de hal.
● Zorg voor de school- en een mobiele telefoon
● De eerste persoon die naar buiten gaat, opent beide binnen- en buitendeur
helften.
● Alleen bij andersluidende instructie of blokkering van de vluchtweg wordt van
de voorgeschreven weg afgeweken. Indien alle vluchtwegen zijn
geblokkeerd, begeleid de betrokkenen dan naar een voor de redding meest
gunstig gelegen plaats en probeer de leiding op de commandopost hiervan
in kennis te stellen
● Bij ontruiming 1e verdieping via brandtrap opent leerkracht groep 7 de
deuren naar de brandtrap en neemt de poortsleutel van het kleuterplein mee
om de poort te kunnen openen.
● Zorg dat iedereen de persoonlijke bezittingen achterlaat
● Sluit alle ramen en deuren
● Nadat de school is ontruimd, controleer deze op achterblijvers (denk aan
toiletten en dergelijke)
o Leerkracht groep 4 geeft groep mee aan groep 5 en controleert
bovenverdieping. Bij vluchtroute brandtrap sluit deze ook de
brandwerende deur in lokaal groep 7 en verlaat daarna ook de school
via de brandtrap.
o Directie / administratief personeel controleert bovenverdieping bij
kantoor en gymzaal.
o Anita controleert benedenverdieping.
● Meld aan de directie, dat de school is ontruimd. Dit wordt buiten nog een
keer nagevraagd.
● Let op uw eigen veiligheid, neem geen onverantwoorde risico's
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Wat te doen bij ontruiming tijdens vieringen in de aula of gymzaal
Als er een ontruiming moet plaatsvinden tijdens een viering, neemt een BHV’er de
microfoon over en ontruimt de aula/gymzaal stap voor stap.
Alles laten liggen!
Groep voor groep naar buiten via een van de volgende uitgangen:
● Uitgang 1 Voorkant Singel 1940-1945
● Uitgang 2 Gerrit van der Veenstraat
● Uitgang 3 Kleuterspeelplaats
● Uitgang 4 Vluchtdeur gymzaal
Ouders gaan zonder hun schoolkind(-eren) naar buiten en wachten buiten het
schoolhek bij de muur Gerrit van der Veenstraat.
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Algemene brandveiligheidsinstructie voor het personeel
Stel je op de hoogte van:
● De indeling van het gebouw (plaats van de in/uitgangen, nooduitgangen,
sluitingen van ramen e.d.).
● De vluchtwegen.
● De plaats en de werking haspels en blustoestellen. (kleine blusmiddelen)
● De wijze waarop bij brand moet worden gehandeld.
● De aanwezigheid van de ontruiming schets in je klaslokaal.
Werk mee aan:
● Het netjes en opgeruimd houden van de werkomgeving en de
circulatieruimten. De opruiming van afval op niet daarvoor bestemde
plaatsen.
● Het vrijhouden van bordessen, gangen, vluchtdeuren of andere delen van
vluchtwegen (geen obstakels zoals meubilair, plantenbakken).
● Het vrijhouden van plaatsen waar blusmiddelen zijn opgesteld.

BRAND INSTRUCTIE
Algemene instructie
a. Meld brand onmiddellijk:
a. per telefoon via alarmnummer 112
b. bij de directeur van de school
b. Blijf kalm, paniek is erger dan brand. Uw houding is bepalend voor de
reacties van de mensen in uw buurt
c. Breng eventueel direct bedreigde personen in veiligheid
d. Sluit deuren en ramen
e. Probeer de brand te blussen
f. bij het ontvluchten van een met rook gevulde ruimte laag bij de grond blijven
Instructie personeel
a. Handelen volgens de algemene instructie bij het ontdekken van brand
b. Waarschuw de directie met vermelding waar het brandt en wat er brandt
c. Vraag zonodig om hulp (BHV’er) die kan trachten de brand of het begin van
brand te blussen met de beschikbare blusmiddelen
d. Keer zo snel mogelijk terug naar uw eigen klas of groep om deze verder te
naar buiten te begeleiden
e. Is het gezien de omstandigheden niet verantwoord om de groep tijdelijk
alleen te laten dan moet hij/zij zijn/haar groep overdragen aan de
dichtstbijzijnde collega
Groep 1-2A aan leerkracht groep 1-2B
Groep 1-2B aan leerkracht groep 2-3
Groep 2-3 aan leerkracht groep 4
Groep 4 aan leerkracht groep 4-5
Groep 4-5 aan leerkracht groep 5
Groep 5 aan leerkracht groep 6
Groep 6 aan leerkracht groep 7
Groep 7 aan de leerkracht groep 6
Groep 8 aan directie / administratie
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Ga rustig naar buiten via een van de volgende uitgangen:
● Uitgang 1 Voorkant Singel 1940-1945
● Uitgang 2 Gerrit van der Veenstraat
● Uitgang 3 Kleuterspeelplaats
● Uitgang 4 Vluchtdeur gymzaal
Instructie directie
a. Wees er zeker van dat de brand gemeld is
b. Win informatie in over de aard en de omvang van de brand
c. Overtuig u ervan dat ter plaatse de juiste maatregelen getroffen zijn (worden)
d. Stel indien noodzakelijk voor de komst van de brandweer het ontruimingsplan
in werking
e. Laat de brandweer/andere hulporganisaties opvangen en houdt u zich ter
beschikking van de brandweer
f. Roep afhankelijk van de omvang van de brand de gegevens van de
leerlingen per groep in gereedheid, onder andere het actuele
leerlingenaantal
g. Wijs een EHBO-er aan en bepaal waar eventuele gewonden verzameld en
behandeld worden in afwachting van de ambulance. Het verzamelpunt voor
gewonden is de tafeltennistafel op de speelplaats. Het externe verzamelpunt
is op het veld bij de skatebaan.
De brandweer heeft de altijd leiding van de brandbestrijding
Denk eraan:
● onttrek brandmelders, richtingspijlen, aanduidingen van nooduitgangen e.d.
niet aan het oog.
● Meld defecten van of manco’s aan de volgende voorzieningen direct aan
de directie:
− E.H.B.O. –koffer,
− Ontruiming schets
− Brandbestrijdingsmiddelen,
− Andere voor de hulpverlening noodzakelijke zaken
(blusdeken,)
− Elektrische installaties, leidingen e.d. REPAREER NOOIT ZELF
● Controleer de ruimte die je als laatste verlaat ook op brandveiligheid.
Indien tot ontruiming wordt overgegaan, verlaat dan het gebouw ordelijk volgens de
instructies.
Voorkom paniek, blijf rustig, schreeuw en ren niet
Zie erop toe dat in geval van ontruiming van werkruimten, klaslokalen, etc. de
elektrische apparatuur is uitgeschakeld. De elektrische verlichting overigens laten
branden.
Het is verboden:
● Te roken in het gehele gebouw.
● Brandgevaarlijke stoffen in de lokalen in voorraad te hebben.
● Kleding of andere goederen in school te reinigen met vluchtige, brandbare
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●
●
●
●
●

vloeistoffen.
Voor elektrische aansluitingen andere dan goedgekeurde stekkers of
kontakten te gebruiken.
Afval, zoals papier te verbranden.
Brandbare materialen te plaatsen op of bij warmte verspreidende toestellen.
De elektrische kookplaat te gebruiken zonder de brandwerende plaat
eronder.
Spuitbussen te gebruiken bij open vuur

Hoe te handelen bij brand:
● MELD de brand onmiddellijk bij de leiding.
● DOE de deuren en ramen dicht.
● GEEF de kinderen aanwijzingen in verband met de ontruiming.
● BLUS met de beschikbare blusmiddelen OF
● VOER de speciale taken uit die je zijn opgedragen.

E.H.B.O. INSTRUCTIE
De tafeltennistafel op het schoolplein fungeert als gewonden verzamelplaats. Op
het commando punt is een EHBO-koffer aanwezig, deze zal indien mogelijk van
binnen worden meegenomen. Dit valt onder de verantwoording van de directie/
BHV-er. Hoofd BHV zal de hulpdiensten opvangen voor de school, de tweede H-BHV
zal meelopen naar het veld. Door de leiding wordt een EHBO’er aangewezen om de
gewonden te verzorgen.
● Zorg voor de gewonden en verleen eerste hulp.
● Zorg dat, indien nodig, een ambulance wordt gewaarschuwd.
● Registreer iedereen die binnenkomt en behandeld moet worden, ook
hiervoor geldt: indien mogelijk.
● Breng rapport uit aan de leiding op de commando plaats.
Kinderen met beperking
Op school is een traplift aanwezig. Hier wordt tijdens de ontruiming géén gebruik van
gemaakt. Leerlingen die zich op de bovenverdieping bevinden en niet in staat zijn te
lopen worden naar beneden gedragen door de groepsleerkracht.
Peuterwerk de Schakel / BSO de Schaepskooi
Peuterspeelzaal de Schakel en BSO de Schaepskooi zijn opgenomen op de
plattegrond met vluchtroute. Beide instanties horen het ontruimingssignaal en
dragen zelf zorg voor ontruiming van de betreffende ruimten.
● Peuters verzamelen aan het touw.
● Tellen van het aantal peuters (2 x checken) en het aantal BSO kinderen
● Map meenemen met presentielijst
● Telefoon meenemen (mobiel)
● Indien mogelijk ramen en deuren sluiten
● Verzamelen in de hoek speelplaats De Nieuwe Link
● BHV’er De Nieuwe Link neemt contact op hoe verder te handelen
● Blijf rustig, veiligheid voor alles.
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Stappenplan
Waar ga je staan?
Groep 1-2 A
Groep 1-2 B
Groep 2-3
Groep 4
Groep 4-5
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8

Nestschommel
Nestschommel
Klimhuisje
Klimhuisje
Wigwam
Klimboog
Bankje om de boom bij het hek
Bankjes bij de moestuin
Boomstronk voetbalveld

Het grasveld bij de Kuipers Rietbergstraat.
Zie plattegrond bijlage voor verzamelplaats per klas.
U1: Uitgang Voorkant Singel 1940-1945
U2: Uitgang Gerrit van der Veenstraat
U3: Uitgang Kleuterspeelplaats
U4: Uitgang vluchtdeur gymzaal
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Bijlage Plattegrond
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