
Ontruimingsplan  

St. Jozefschool en Klein Duimpje 
1-1-2 (daar red je levens mee) 

 
Let op:  Vluchtroutes altijd vrij houden. 
  Ontruimingsplan wordt minimaal éénmaal per schooljaar geoefend. 

Sleutel gymzaal meenemen, zodat leerlingen binnen kunnen wachten  
(actie contactpersoon B.H.V. of reserve contactpersoon). 

 

B.H.V.  Daphne v.d. Berg (ma-do-vrij) / hoofd BHV 
  Hetty Loseman (ma, di, woe, do) 
  Kalinka van Hoeijen (ma, di, do) 
  Sandra Schimmel (ma, di, do) (Klein Duimpje) 
 

E.H.B.O. Johanna Voorburg (inhoud EHBO kist) 
 

Procedure: 
Na alarmsignaal: direct schoolgebouw verlaten. 
Leerkracht geeft richting aan afhankelijk veiligste vluchtweg (zie plattegrond met vluchtwegen). 
Deuren en ramen na/bij het verlaten van het gebouw sluiten! 
 

Klassenlijst meenemen (als groepen buiten zijn, zijn de klassenlijsten bij leerkracht groep 8 
aanwezig). 
 

Verzamelen en tellen per groep door leerkracht op schoolplein bij het hek. 
Na akkoord leerkracht groep 8 (volledigheid) naar eindbestemming (parkeerplaats gymzaal). 
Gewonden naar Heelkom. Indien de leerkracht van groep 8 niet aanwezig is neemt de 
contactpersoon B.H.V. de taak over. 
Leerkracht groep 3 neemt de sleutel van de gymzaal mee. 
 

Kinderen altijd onder begeleiding houden; alleen in uiterste gevallen als boodschapper gebruiken. 
Waar kinderen zijn, zijn ook leerkrachten; tenminste 1 leerkracht en 1 boodschapper samen. 
 

Directeur / contactpersoon BHV belt alarmnummer, controleert gebouw (m.n. toiletten, 
computerruimte,  
R.T.-ruimte en documentatiecentrum) en sluit de gaskraan (en eventueel de elektriciteit) af.  
Dit gebeurt het liefst in aanwezigheid van een tweede volwassene die op dat moment in het 
gebouw aanwezig is. Zo mogelijk blussen, ramen en deuren sluiten. 
 

Opvang brandweer door directeur of contactpersoon B.H.V. Alle hekken openen. 
 

Vervanging directeur door contactpersoon BHV, dubbele taak. 
Vervanging contactpersoon B.H.V. door reserve contactpersoon. 
 

T.S.O. 
Bij een calamiteit tussen de middag zorgen de overblijfmedewerkers dat de leerlingen met de 
leerlingenlijsten z.s.m. het gebouw verlaten via de veiligste route. Daar controleren zij de lijsten 
en dragen dit over aan de aanwezige leerkrachten, waarna de normale procedure in werking 
treedt. De overblijfmedewerkers assisteren de aanwezige leerkrachten daar waar nodig. 
 

In elk lokaal aanwezig (op zichtbare plaats): 

 Ontruimingsplan en plattegrond met vluchtwegen en verzamelplaats. 
 Plattegrond met brandblusmiddelen, telefoons, E.H.B.O.-verbandtrommel. 


