ONTRUIMINGSPLAN J.F. KENNEDYSCHOOL 2017-2018
BHV’ers: Maya Antonissen, Sigrid Beenen, Femke Halma-Wielinga, Jorina van
Leeuwen, Anneke Peters, Tjallien Schoch-de Haan.
Hoofd BHV’er: Maya Antonissen.
Vervanging hoofd BHV’er: Femke Halma-Wielinga.
Bij brand of calamiteiten:
 De directeur of bij diens afwezigheid de hoofd BHV’er, drukt op een van
de ontruimingsknoppen. Hierdoor wordt de sirene in werking gesteld.
 Wordt er sterke rookontwikkeling geconstateerd of ziet of ruikt men
brand, dan wordt de dichtstbijzijnde brand-/ontruimingsmelder in
werking gesteld door op de zwarte stip van de melder te drukken.
Er zijn 3 melders (rode vierkante kastjes):
Begane grond: rechts van lokaal B2
links van de teamkamer, tegenover magazijn
e
1 Etage:
rechts van lokaal D2
 De volgende blusmaterialen zijn in school aanwezig:
Begane grond:
▪ rechts naast deur B2 : haspel
▪ links van de teamkamer, tegenover magazijn: haspel en
CO2 blusser, categorie B, geschikt voor elektrisch
▪ links naast deur A1: sproeischuimblusser, categorie A + B
e
1 Etage:
▪ rechts naast deur D2 : haspel
▪ links naast deur C1 : sproeischuimblusser, categorie A + B
Keldertrap: poederblusser, categorie A + B + C
 BHV’ ers trekken het oranje BHV hesje aan.
 De directeur neemt telefoon, sleutels, pen en map ‘info directie’ mee
en stelt zich bij de boom op het schoolplein op.
 Leerkrachten: Op het moment dat het alarmsignaal afgaat gaan de
leerlingen bij de klassendeur 2 aan 2 in de rij staan. Schoenen worden
niet aangedaan, jassen en tassen worden achtergelaten. De leerkracht
sluit de ramen en deuren, pakt klassenmap en mobiele telefoon, en telt
de leerlingen in de rij. Verlaat de school via de aangegeven vluchtroute.
Bij rookontwikkeling laag lopen. Stel je op het schoolplein op volgens de
‘buitenopstelling’.
 Leerlingen die op het toilet zitten en het alarmsignaal horen verlaten
z.s.m. het toilet. Zij gaan naar de eigen groep. Is dit niet mogelijk dan
gaan zij mee met een langslopende groep/ leerkracht. Deze leerkracht
meldt z.s.m. aan de coördinator dat er kinderen van een andere groep
meegekomen zijn.

 Vakleerkrachten en andere mensen die met een kind of een groepje
kinderen aan het werk zijn begeleiden die leerlingen naar buiten en
dragen de leerlingen daar over aan hun groepsleerkracht.
 Annemarie sluit zich aan bij de groepen C1 en C2, Azra bij de kleuters op
het achterplein.
 De directeur loopt buiten langs de groepen en controleert of iedereen
aanwezig is.
 Volg altijd de aanwijzingen van de hulpdiensten op! Indien er ruimte
gemaakt moet worden, verzamelen de groepen op het grasveld aan de
overkant. Een noodopvang moet nog gezocht worden.
Taken BHV’ers:
 De directeur (bij diens afwezigheid Annemarie) belt 112.
 Alle BHV’ers trekken het BHV hesje aan.
 Sweepen begane grond OB vanaf A1 werken naar Tjallien/Sigrid toe:,
Femke ma/di/wo, Maya wo/do/vr.
Leerlingen van A1 gaan met andere kleuters achter de zandbak staan.
 Sweepen begane grond vanaf MB werken naar Maya/Femke toe: Tjallien
ma/di/wo, Sigrid do/vr. Leerlingen van A2 of A3 gaan met de andere
kleuters achter de zandbak staan.
 Sweepen 1e verdieping: Jorina
Leerlingen van C2 sluiten achteraan de rij van C1 aan.
 Sweepen houdt in: geef je map aan de andere leerkracht en noem het
aantal leerlingen dat je overdraagt. Controleer alle ruimtes als volgt: roep
in elke ruimte: “Is hier iemand?”. Loop door de ruimte en kijk ook achter
kasten of in leeshoek of poppenhoek. Controleer de wc’s, ook in de NSO.
Sluit na controle de deuren.
Meld je buiten bij directeur en andere BHV’ers bij de boom.
Tussen het voor- en achterplein kan telefonisch contact plaatsvinden
indien nodig.
 De directeur loopt buiten langs de groepen en controleert de
aanwezigheid van alle leerlingen, en vangt de gealarmeerde
brandweer/politie/ambulance op bij de voordeur.
Denk aan: EIGEN VEILIGHEID EERST.
Na afloop van de oefening en na de opheffing van de alarmsituatie geeft de
coördinator het teken dat iedereen weer naar binnen mag.

