Ontruimingsplan IKC Schatrijk (versie september 2019)
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Plattegrond school
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Draaiboek ontruiming
1. Medewerker meldt de brand bij de directeur of bij afwezigheid van de directeur bij de
vervanger van de directeur en geeft de ernst van de situatie aan.
De directeur is eindverantwoordelijk voor de ontruiming.
2. Directeur ( of de medewerker die de brand ontdekt ) zet het alarm in werking.
Dit is gelijk het signaal voor de Coördinator Brand onderbouw en de Coördinator brand
bovenbouw en voor de ontruimingsploeg dat de ontruiming in werking gezet moet
worden.
3. Bij melding brand belt de directeur 112 met vermelding van:
➢ Naam school: IKC Schatrijk
➢ Adres school: Eendrachtsweg 30
➢ Aard van de melding: brand in….

4. De directeur waarschuwt de Coördinator Brand onderbouw en de Coördinator Brand
bovenbouw, indien het niet nodig was om het alarm in werking te zetten.
Meestal zal ontruiming dan niet nodig zijn.
5. De ontruimingsploeg bestaat uit alle leden van het personeel.

Bij twijfel altijd ontruimen
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Ontruiming
Vluchtroutes per klas
De lokalen worden aangeduid met nummers: Deze nummers zijn terug te vinden op de
plattegrond, die in alle groepen hangt.
Voor sommige groepen staan 2 vluchtroutes vermeld. De eerste route heeft de voorkeur. Is
deze route echter afgesloten, dan wordt de tweede route gekozen
De groepen uit de lokalen 4 t/m 7 verlaten het pand via de deur die rechtstreeks naar de
kleuterspeelplaats gaat. Dit zal in praktisch alle gevallen mogelijk zijn.
De groepen uit de lokalen 6 en 7 maken gebruik van de ingang voor de fietsers om de
speelplaats te verlaten, de groepen uit de lokalen 4 en 5 gebruiken de ingang aan de
Stadhouderslaan om de speelplaats te verlaten.
De groepen uit de lokalen 8 t/m 10 verlaten het pand via Hoofdingang A als de brand zich
bevindt in het achterste- of rechtergedeelte van de school. Is de brand in het voorste
gedeelte van de school dan verlaten de groepen uit de lokalen 8 t/m 10 het pand via lokaal 7
en 6, of als er voldoende tijd is via ingang B.
De groepen uit de lokalen 1 t/m 3 verlaten het pand via Hoofdingang A als er brand is in het
achterste- of linkergedeelte van de school. Bij brand in het voorste gedeelte van de school
verlaten de groepen uit de lokalen 1 t/m 3 het pand via ingang B die naar de grote
speelplaats leidt.
De groepen op de eerste verdieping uit de lokalen 11 en 12 verlaten het pand via de
nooduitgang naast ingang B. Mocht het trappenhuis door de brand niet gebruikt kunnen
worden, dan maken deze groepen ook gebruik van de brandtrap.
Ze verlaten de speelplaats via de ingang aan de Stadhouderslaan.
De groepen op de eerste verdieping uit de lokalen 13 en 14 verlaten het pand via de
brandtrap.
Kinderen die in de kuil zijn verlaten het pand via Hoofdingang A als er brand is in het
achterste gedeelte van de school. Is de brand in het voorste gedeelte van de school dan
wordt gekozen voor Ingang B. Bij brand in het middelste gedeelte van de school moet ter
plekke een keuze gemaakt worden voor Hoofdingang A of ingang B.
Kinderen die in het speellokaal zijn verlaten het pand via ingang B.
Kinderen die in zorgkamer 1 zijn verlaten het pand via lokaal 7.
Kinderen die in zorgkamer 2 zijn verlaten het pand via ingang B.
Leerkrachten die zich bevinden in de directiekamer of de personeelskamer en geen hulp
kunnen bieden bij de brand verlaten het pand via Hoofdingang A of via de ramen van de
betreffende ruimtes.
Wanneer geen gebruik gemaakt kan worden van de klaslokaaldeur om het pand te verlaten
zal dit via een raam moeten gebeuren. Als het raam niet ver genoeg open kan dan slaat de
leerkracht de ruit in.
Bij een grote activiteit in de kuil verlaat ieder zo snel mogelijk de kuil via de dichtstbijzijnde
toegangsweg.
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Er zijn 2 toegangswegen: de trap bij de speelzaal en de trap naast het toneel. Afhankelijk
van de plaats van de brand kunnen beide toegangswegen of één van beide gebruikt worden.
De directeur of diens vervanger regelt de ontruiming van de kuil.

Verzamelplaats
Bij een ontploffing of grote brand is het niet raadzaam om de groepen op de speelplaats te
laten verzamelen. Bovendien is de kans dat groepen door elkaar raken veel groter en dat
bemoeilijkt de telling van de kinderen.
Daarom krijgen alle groepen een plaats op de stoepen aan de zijkanten en achterkant van
de school.
De leerkrachten houden de complete groep bij zich tot de coördinatoren het aantal kinderen
gecontroleerd heeft.
De plaats van de groepen op de stoepen is als volgt:
Op de stoep aan de Koningsmarck nummer 2-40. (bij de bejaardenwoningen):
De groepen 5 t/m 8.
De groepen staan voor de huisnummers 2 t/m 40. Zorg ervoor dat je groep bij elkaar staat.
Op de stoep aan de Koningsmarck nummer 90-98:
Het kinderdagverblijf en de NSO
De kinderen staan met de leidsters voor de nummers 90-98 op de Koningsmarck.
Op de stoep aan de Stadhouderslaan gaan de groepen 1 t/m 4 staan en eventueel de
schakelklas wanneer deze op het moment van de brandmelding aanwezig is.
De groepen staan voor de huisnummer 17 t/m 37. Zorg ervoor dat je groep bij elkaar staat.
Leerkrachten uit de directiekamer of personeelskamer die geen hulp hoeven te bieden
verzamelen zich op de stoep van de Stadhouderslaan voor huisnummer 17.
Kinderen die in de gang of kuil werken gaan zo snel mogelijk naar hun groep (leerkracht
heeft deze vooraf de
instructie gegeven “wat te doen bij brandmelding”)
Kinderen die niet in of naast hun lokaal aanwezig zijn gaan zelfstandig naar buiten en
zoeken de verzamelplaats van hun groep op. (leerkracht heeft deze vooraf de instructie
gegeven “wat te doen bij brandmelding”)

Kinderen uit de zorgkamers worden naar de verzamelplaats van hun eigen groep gebracht.
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Taken Coördinator Brand onderbouw en Coördinator brand bovenbouw
Coördinator Brand onderbouw en schakelklas zijn Werner en Bianca.
Coördinator Brand bovenbouw is Mike en Agnes.
Coördinator Brand Dagverblijf Nathalie en Shelby.
Coördinator Brand NSO Angela en Rhomi
De coördinator heeft als eerste taak zijn/haar eigen groep veilig buiten te brengen.
-Mike/Agnes brengt haar/zijn eigen groep buiten en draagt de verantwoording hiervoor over
aan een collega. Daarna controleert hij/zij of de groepen 5 t/m 8 compleet zijn (vraag om
eventuele bouwlezers) , daarna verslag uitbrengen bij directeur of diens vervanger.
-Werner Hendriks/Bianca brengt zijn eigen groep naar buiten en draagt de verantwoording
hiervoor over aan een collega. Daarna controleert hij/zij of de groepen 1 t/m 4 compleet zijn
en eventueel de schakelklas, daarna verslag uitbrengen bij de directeur of diens vervanger.
-Wanneer het dagverblijf/NSO compleet is moet de Coördinator Brand dit bij de directeur of
diens vervanger melden.

Taken ontruimingsploeg
Elke leerkracht draagt de verantwoording voor een rustige ontruiming van zijn/haar groep.
Hij/zij neemt een recente naam/adressenlijst mee naar buiten. Deze lijst is aanwezig in het
lokaal naast de deur die gebruikt wordt bij de ontruiming.
De leerkrachten van de groepen in lokaalnummer 10-3-7-4 en 11 controleren de toiletten
naast hun groep.
De zorgleerkrachten leveren hun kinderen af op de juiste verzamelplaats.
De leerkracht gaat met zijn groep naar de aangewezen verzamelplaats en geeft aan de
coördinator door of alle kinderen van zijn/haar groep het pand verlaten hebben.
Al het personeel dat op het moment van de brand niet de verantwoording heeft voor de
kinderen, tracht de brand te blussen met de aanwezige blusmiddelen (zie plattegrond), als dit
zijn/haar eigen veiligheid niet in gevaar brengt.

Aandachtspunten voor iedereen die bij de ontruiming betrokken is
•
•
•
•

Blijf rustig en denk aan je verantwoordelijkheid
Blijf altijd bij de kinderen
Sluit zo mogelijk deuren en ramen
Laat de jassen op de kapstok en de tassen in de klas. Dat neemt anders te veel
tijd in beslag.
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•

Kinderen mogen pas de school weer in als de coördinatoren dat aangeven.

Overblijf en pauze:
Moet er worden ontruimd tijdens een pauze of overblijf, dan zoekt de leerkracht zijn/haar groep zo
snel mogelijk op en neemt de groep mee naar de afgesproken locatie. Wanneer de kinderen buiten
zijn gaan deze natuurlijk niet eerst naar binnen, maar blijven ze buiten op het plein tot de leerkracht bij
de groep is. Pas dan verlaat de groep met leerkracht het plein.
De taak voor de overblijfouders is dat ze de groepen alvast in de rij laten staan waar ze normaal
verzamelen om naar binnen te gaan.
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