
 

 

  

Wat te doen bij brand? 
Ontruimingsplan 

                                                                   

 

Veiligheid op ‘t Ruimteschip: 

                                                                                          een zorg voor allen 

1. Als het brandalarm van de school afgaat 

of 

als iemand een beginnende brand ontdekt, terwijl het brandalarm nog niet is 

afgegaan,  

wordt eerst de dichtstbijzijnde BHV’er1 ingeschakeld die bekijkt of de (begin-

nende) brand geblust kan worden.  Alleen bij een klein, beginnend brandje 

(prullenbak o.i.d.) wordt eerst geprobeerd of de brand zelf geblust kan wor-

den. 

Als dat kan waarschuwt de directie de alarmcentrale dat de brandweer niet 

nodig is, dat het loos alarm is en worden de groepsleerkrachten gewaar-

schuwd dat ontruiming niet nodig is. 

Als dat niet meer kan, start de Leider ontruiming2  de ontruiming. Dit gebeurt 

middels het laten afgaan van de brandtoeter.  

 

2. Door middel van de brandtoeter wordt het signaal gegeven voor de ontrui-

ming. Daarvoor hebben we o.a. de volgende afspraken: 

a. De kinderen in de klassen gaan met de groepsleerkracht via de snelste rou-

te naar buiten. Vervolgens gaat de hele groep naar het veldje naast de 

school, waar wordt gecontroleerd of iedereen er is. 

b. Kinderen die zelfstandig in de hal of ergens anders in het gebouw werken, 

komen zo snel mogelijk naar het klaslokaal. 

c. Kinderen die onder begeleiding van een volwassene werken, gaan met die 

volwassene via de snelste weg naar buiten en naar het veldje naast de 

school. Daar worden ze overgedragen aan de eigen groepsleerkracht. 

d. Toiletten en centrale ruimtes worden volgens afspraak gecontroleerd door 

een aantal aangewezen personen. 

e. In alle lokalen en op de bovenverdieping hangt een ontruimingsplan voor de 

betreffende ruimte.  

 

3. Ouders en andere volwassenen die zich tijdens een ontruiming in de school 

bevinden, wordt verzocht zich aan de aanwijzingen van de coördinatoren te 

houden en / of te handelen volgens de instructies die in de ruimte zijn opge-

hangen. Handel niet op eigen houtje. 

 
1 BHV’ers zijn: Ton (groep 7-8), Tanja (groep 3-4) en Marjolein (administratie) 

2 Leider ontruiming = Ton 



R.K. Basisschool ’t Ruimteschip: Ontruimingsplan  
Pagina 2 van 2 

 

 
  

 

 

4. Bij een ontruiming verzamelen we de kinderen op het veldje naast de school. 

Bij slecht weer of in speciale gevallen kan worden uitgeweken naar het Ge-

meentehuis.  

 

5. We verzoeken ouders om bij een ontruiming het kind pas mee te nemen naar 

huis, nadat daar toestemming voor is verkregen van de groepsleerkracht. 

Neem dus nooit zomaar uw kind mee naar huis, ook niet als een ontruiming 

plaats moet vinden als u op het plein op uw kind staat te wachten. 

 

HET OPTREDEN VAN DE VOLWASSENEN IS BEPALEND VOOR HET VOOR-

KOMEN VAN PANIEK! 

 


