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Nummer

Hoofdstuk

Aandachtspunt

In orde

7.1.1.0

Brandpreventie

De school voldoet aan de eisen zoals die zijn opgenomen
in de door de gemeente afgegeven Omgevingsvergunning.

X

7.1.2.0

Brandpreventie

Gangen, trappen en (nood)uitgangen zijn vrij van
obstakels, opslag, niet geblokkeerd en niet van binnen
afgesloten.

X

7.1.3.0

Brandpreventie

De in de school aanwezige rookwerende (tocht)deuren zijn
zelfsluitend en worden gesloten gehouden (of de
kleefmagneten, dranger of vloerveren worden ontkoppeld
door middel van rookdetectie).

X

7.1.4.0

Brandpreventie

In de gangen, hallen en gemeenschapsruimten zijn de
(nood)uitgangen met pictogrammen aangegeven.

X

7.1.5.0

Brandpreventie

Bij nooduitgangen en vluchtwegen is de minimale breedte
en hoogte respectievelijk 0,5 meter en 1,7 meter.

X

7.1.6.0

Brandpreventie

Er zijn voldoende brandblusmiddelen aanwezig.

X

7.1.7.0

Brandpreventie

De brandblusmiddelen zijn direct bereikbaar.

X

7.1.8.0

Brandpreventie

De brandblusmiddelen zijn aangeduid met een pictogram.

X

7.1.9.0

Brandpreventie

Tenminste éénmaal per twee jaar worden door een
deskundige, meestal de leverancier, de blusmiddelen
onderhouden en gecontroleerd op hun werking.

X

7.1.10.0

Brandpreventie

Noodverlichting wordt jaarlijks gecontroleerd.

X

7.1.11.0

Brandpreventie

Als er afvalbakken op het schoolplein staan, zijn deze
onbrandbaar en zijn opgesteld op afstand van het
schoolgebouw.

X

7.1.12.0

Brandpreventie

De centrale afvalberging is afgesloten en bij voorkeur op
enige afstand van de school gelegen.

X

7.1.13.1

Brandpreventie

Beschikt de school over voldoende rookmelders die zijn
voorzien van een inspectiecertificaat?

X

7.1.14.0

Brandpreventie

De school beschikt over een brandmeldinstallatie

X
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Aandacht nodig

n.v.t.

Opmerkingen

Nummer

Hoofdstuk

Aandachtspunt

In orde

7.2.1.0

Bedrijfshulpverlening

De school beschikt over een schoolnoodplan.

X

7.2.2.0

Bedrijfshulpverlening

De school beschikt over voldoende gekwalificeerde
bedrijfshulpverleners.

X

7.2.3.0

Bedrijfshulpverlening

De volgende verbandtrommels zijn aanwezig:
b tenminste één goedgevulde verbandtrommel op een
voor iedereen bekende en goed bereikbare plaats
(voorzien van sticker/bord);
b verbandtrommels met eenvoudige inhoud in of nabij
de praktijklokalen.

X

7.2.4.0

Bedrijfshulpverlening

De inhoud van de verbandtrommels wordt jaarlijks
gecontroleerd.

X

7.2.5.0

Bedrijfshulpverlening

Bedrijfshulpverleners op school kunnen EHBO verlenen.

X

7.2.6.0

Bedrijfshulpverlening

Bedrijfshulpverleners op school weten beginnende
branden adequaat te bestrijden.

X

7.2.7.0

Bedrijfshulpverlening

Bedrijfshulpverleners weten hoe ze medewerkers,
leerlingen en derden moeten alarmeren en evacueren bij
een noodsituatie.

X

7.2.8.0

Bedrijfshulpverlening

Medewerkers en leerlingen weten wat te doen bij een
noodsituatie.

X

7.2.9.0

Bedrijfshulpverlening

Voorzover nodig, zijn medewerkers op de hoogte van
specifieke gezondheidsaspecten van collega's (denk bijv.
aan: allergieën, diabetes, epilepsie).

X

7.2.10.0

Bedrijfshulpverlening

Medewerkers op school weten
politie/brandweer/ambulance adequaat te alarmeren en
met hen samen te werken.

X

7.2.11.0

Bedrijfshulpverlening

De bedrijfshulpverleners worden regelmatig geschoold.
Tenminste éénmaal per twee jaar volgen
bedrijfshulpverleners een bijscholings/opfriscursus.

X

7.2.12.0

Bedrijfshulpverlening

Tenminste éénmaal per jaar wordt een
ontruimingsoefening gehouden.

X

7.2.13.0

Bedrijfshulpverlening

Leerlingen, ouders en personeel van de school zijn op de
hoogte van de afspraken bij mogelijke calamiteiten.

7.2.14.0

Bedrijfshulpverlening

De effectiviteit van de bedrijfshulpverleningsorganisatie
en het schoolnoodplan wordt regelmatig geëvalueerd.
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Aandacht nodig

X
X

n.v.t.

Opmerkingen

Nummer

Hoofdstuk

Aandachtspunt

In orde

7.2.15.0

Bedrijfshulpverlening

Medewerkers en leerlingen weten adequaat te handelen
bij calamiteiten en noodsituaties in de naaste omgeving
van de school (bijv. bij een bommelding, gijzeling, brand
met vrijkomende gevaarlijke stoffen).

X

7.2.16.0

Bedrijfshulpverlening

De school, die samen met anderen (andere scholen of
andere organisaties) in één gebouw zit, werkt i.h.k.v. de
BHV goed samen met de anderen.

X
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Aandacht nodig

n.v.t.

Opmerkingen

