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Gegevens school 
 
Naam school   CB  Basisschool “De Hien” 
Adres    Emmalaan 4 – 6669 AR Dodewaard  
Telefoon   0488-411226 
E-mail    directie@dehien.nl 
Aantal leerlingen  gemiddeld 130 
Aantal personeelsleden 12 
Aanwezig   Overdag van 8.00 –17.00 uur 
Sleutelhouder   Dries Cornelissen (conciërge):  0488-412367 
    

 
BHV’ers 
Colin van der Meer - hoofd BHV’er 
Loes Turk- vervangend hoofd BHV’er 
Megan van Leeuwen  (basiscursus januari 2021) 
Scarlette Buitelaar  (basiscursus januari 2021) 
 
 
Schoolsituatie:  
Onze school bevindt zich in een woonwijk. Aan de voorzijde van de school ligt het 
schoolplein, aan de achterkant een grasveld. Het schoolplein is te betreden via 2 ingangen, 
aan de Emmalaan en de Wilhelminalaan.  
De stroommeters en de gasmeter bevinden zich in de kast bij de hoofdingang. 
 
Hoofdschakelaar gas:   In de meterkast bij de hoofdingang. 
Hoofdschakelaar gas cv ruimte:  Direct naast de cv-ruimte, tegen het plafond.  
Hoofdschakelaar stroom:   In de meterkast, voor de RT kamer/tegenover lokaal 5a. 
Afsluiting waterleiding/hoofdkraan:  In de cv-ruimte, onder het luik/vloer.  
 
 
Algemene zaken: 
Om de ontvluchting van de kinderen, medewerkers, kinderen en collega’s van psz 
Dijkkwetters en bezoekers in ons gebouw zo snel en veilig mogelijk te laten verlopen, wordt 
in dit ontruimingsplan een aantal procedures  vastgelegd, die men dient op te volgen bij een 
eventuele calamiteit.  
 

Het is van belang regelmatig, minimaal twee keer per jaar, een ontruimingsoefening te 
houden. Daarvoor is dit ontruimingsplan opgesteld. Bij het opstellen van dit plan, hebben de 
aangewezen bedrijfshulpverlener(s) advies gevraagd aan deskundigen. 
 

mailto:directie@dehien.nl
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Hoofdstuk 1  Wijzen van alarmeren 
 
Er kunnen vele redenen zijn om tot een ontruiming over te gaan. Bijvoorbeeld, brand, 
wateroverlast, een ongeval met gevaarlijke stoffen, een gaslek, blikseminslag, een 
bommelding of een dreiging van buitenaf zoals bijv. een gaswolk.  
 

1.1 Algemene leiding bij ontruiming:  

De algemene leiding bestaat uit 3 BHV’ers te weten: Colin van der Meer (hoofd-bhv), 
Megan van Leeuwen en Loes Turk.  

   

1.2   Alarmering intern:  
Brand-/ ontruimingsalarm geschiedt door de ontruimingsinstallatie.  
Meldkamer informeren over de oefening: 024-3555555 
Profs for security hoeft niet gebeld te worden. 

 

1.3   Bediening interne alarmering:  

De alarmeringsknoppen (rode kastjes) kunnen door alle personen die in de school 
aanwezig zijn gebruikt worden. 
In de IB-ruimte zit de uitknop, bij binnenkomst links. 
Geluid alarm:  
Brandalarm: slow-whoop 
Deuren en ramen sluiten: bel: kort kort lang   

1.4 Alarmering extern - brandweer Dodewaard:  

De algemene leiding (Megan) alarmeert de brandweer, telefonisch via het landelijke 
alarmnummer:  1-1-2 

 
U geeft naam en adres en daarna de hulpdienst die u nodig heeft: 
 

▪ Basisschool “De Hien” 
▪ Emmalaan 4, Dodewaard 
▪ Nodig Brandweer 

 
Hierop wordt u doorverbonden met de regionale meldkamer van de brandweer te 
Arnhem. 
U geeft naam en adres en omschrijving van de brand: 
 

▪ Basisschool “De Hien” 
▪ Emmalaan 4, Dodewaard. 
▪ Vb. Rookontwikkeling in cv ruimte, tevens vermelden van evt. slachtoffers/ 

vermisten. 
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Hoofdstuk 2:  Hoe te handelen in geval van brand 
 

 

2.1 Handelen van BHV’ers: 
 
 

De BHV’ers dienen gele hesjes te dragen en de leidinggevenden dragen oranje 
hesjes. 
 
Hoofd BHV’ers/vervangend hoofd BHV’ers: 
 

1. Geeft opdracht tot het geven van ontruimingssignaal of doen dit zelf;  
2. Alarmeert brandweer via 1-1-2; 
3. Geeft de sleutel van de sporthal aan de eerste collega die naar de 

verzamelplek gaat;  
4. Controleert de aangewezen ruimte van de school (brandblusser 

meenemen); 
5. Eventueel brandje blussen;  
6. Ter plaatse blijven t.b.v. bevelvoerder brandweer, overdracht van info. 
 

Taak BHV’ers: 
  

1. Eerst met eigen groep naar buiten met de leerlingenlijst; 
2. Draagt groep over aan een collega op het plein; 
3. Hoofd BHV bepaalt wie van de andere bhv-ers nog een actie moet 

ondernemen bijv. rond punt 4, 5 en 6;  
4. Controleert de aangewezen ruimte van de school (zie plattegrond). 
5. Eventueel brandje blussen; 
6. Bij de sporthal de ouders opvangen (bij de parkeerplaats). 

 
Taak leerkracht: 

 

1. Eerst met eigen groep naar buiten a.d.h.v. de leerlingenlijst. 
2 Aangeven via de groene en rode kaartjes of een groep compleet is. 
3. Eventueel een groep van een BHV’er over nemen. 
4. Bij een complete groep vertrek richting de sporthal. 
5. De eerste leerkracht die vertrekt krijgt de sleutel van de leiding. 
6. De leerkrachten blijven bij hun groep en begeleiden de leerlingen, via 

de Wilhelminalaan naar het verzamelpunt (De brandweer komt via de 
Emmalaan het plein op). 
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2.2 Hoe te handelen ingeval van brandalarmering – overige medewerkers  

 
In elke groep hangt bij de deur een insteek hoes met daarin een namenlijst, een 
maatjeslijst, een geel a-4tje met klassennummer en een rood/groene kaart.  
 
Verzamelpunt is in eerste instantie de cijfertegel op het schoolplein en in tweede 
instantie de sporthal. Hier wordt alleen naar toe gegaan op instructie van de BHV’ers.  
 

     Teamleden:  

1. Iedereen is verantwoordelijk voor de ontruiming van eigen lokaal.  
2. De kinderen lopen naast hun maatje of op een andere in de groep afgesproken 

manier, zonder iets mee te nemen, naar buiten.  
3. Ontruimen van het lokaal via aangegeven vluchtwegen; 
4. De kinderen die bij lees-, computerouders, logopedist, etc. zijn, die worden door deze 

mensen bij de dichtstbijzijnde uitgang en naar eigen groep op het schoolplein 
gebracht. 

5. Deuren en ramen sluiten! 
6. Buiten het schoolgebouw bij het lokaalnummer gaan staan en leerlingen controleren. 

M.b.v. rode/groene kaart aangeven aan de BHV'ers of de groep compleet is.  
Groen  = compleet  
Rood  = niet compleet.  
De leerkracht blijft bij de groep, de BHV’er gaat evt. terug naar het gebouw.  

7. Als de groep compleet is, blijven staan tot nadere instructies van de BHV’ers.  
Geen kinderen aan ouders meegeven. Je gaat alleen naar de sporthal op instructie 
van de BHV’ers.  

8. Niemand verlaat de eerste verzamelplek voordat de BHV’ers hiervoor opdracht 
hebben gegeven.  

9. In de sporthal vindt een nauwkeurige controle van de leerlingen plaats.  
10. Leerkrachten noteren op de leerlinglijst als een kind wordt opgehaald. 
11. Kinderen mogen niet alleen naar huis. 
 

Hoofdstuk 3 Het verzamelpunt 

Het verzamelpunt waar iedereen alleen naar toe moet op instructie van de BHV’ers:  

Gemeentelijk sporthal “De Eng” 
   Dalwagen 78b 

6669 CE Dodewaard 
Tel: 0488-411652 
beheerder: Jan Vermeer  

 
• Leerlingen worden naar de aangewezen plaats, in de sporthal gebracht en blijven daar 

zitten; 
• Wanneer de gehele groep, op hun plaats aanwezig is, wordt door betreffende leerkracht 

een nauwkeurig controle gehouden of iedereen aanwezig is.  
• Leerlingen welke niet door de ouder(s) opgehaald worden, blijven in de sporthal. 
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Bijlage 1 
 
In het ontruimingsplan moet worden aangegeven: 
 

◆ Waar de nooduitgangen zijn; 
◆ Waar de vluchtwegen zijn; 
◆ Hoe de gebruikers het gebouw moeten verlaten; 
◆ Waar ze zich moeten verzamelen bij alarm.  (Dit plan moet regelmatig worden 
geactualiseerd en geoefend, worden, twee keer per jaar); 
◆ Waar de aan / uit knop zit t.b.v. de ontruiming (in de R.T. Ruimte). 

 
Nooduitgangen en vluchtwegen moeten aan de volgende eisen voldoen: 

◆ Duidelijk aangegeven zijn; 
◆ Niet gebarricadeerd zijn door kasten / tafels; 
◆ De deuren moeten naar buiten draaien; 
◆ Van binnen geopend kunnen worden; 
◆ Nooit op slot zitten van binnen uit. 

 
 
Brandblusmiddelen 

◆ In het gebouw moeten handblussers en brandslangen (slanghaspels) aanwezig zijn; 
◆ In de ruimten en de gangen moet aangegeven zijn waar de middelen zich bevinden; 
◆ Bedrijfshulpverleners zullen moeten zijn geïnstrueerd in het gebruik ervan; 
◆ De brandblusmiddelen moeten periodiek worden gecontroleerd; 
◆ De blusmiddelen moeten altijd voor gebruik gereed zijn (kranen van slangen mogen 

wel dicht zijn maar moeten snel opengedraaid kunnen worden). 
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Bijlage 2 
 
Opzetten van een ontruimingsplan 
 
 
In een ontruimingsplan komen in elk geval de volgende aspecten aan de orde: 
1. Een plattegrond van het gebouw, waarbij elke bouwlaag apart is weergegeven. In 

kleur moet en worden aangegeven: blusmiddelen (rood, pictogrammen); 
vluchtrichtingen (groene pijlen); en gangen en evt. trappenhuizen (geel). 

2. De blusmiddelen moeten in het gebouw, indien nodig met duidelijke pictogrammen, 
herkenbaar zijn gemaakt. 

3. In elk lokaal moet een plattegrond naast de deur hangen, waarop de kortste 
vluchtweg is aangegeven.  

4. Voorzie de telefoons van stickers met het alarmnummer. 
5. Nooduitgangen moeten als zodanig herkenbaar zijn, vrij van obstakels. Als een 

nooduitgang is gesloten moet de sleutel zichtbaar en binnen handbereik zijn. Dit 
moet dan ook in de instructies op het ontruimingsplan zijn opgenomen. 

6. Het ontruimingssignaal. 
7. De taken van leerkrachten en andere werknemers. 
8. De manier waarop de school ontruimd moet worden.  
9. Zo nodig nog een geschreven toelichting bij de vluchtwegen. 
10. De verzamelplaats  
11. De organisatie en de leiding: centrale meldpunt, doormelden, coördinatie. 
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Bijlage 3 
 
Instructies bij ontruiming 
 
 
1. Instructies: 

• Blijf kalm; 

• Blijf altijd bij de leerlingen; (behalve de verantwoordelijke BHV'ers) 
• Meld brand onmiddellijk bij het centrale meldpunt.  
• Sluit deuren en ramen 
• Neem insteekhoes van de klas met alles erin mee. 
• Laat jassen en losse spullen achter, dit kost te veel tijd; 
• Let goed op dat er geen leerlingen achterblijven, ook niet op het toilet; 
• Volg de aangegeven vluchtweg; 
• Ga naar de verzamelplaats en tel het aantal leerlingen; 
• Laat dmv van groene kaart zien dat je alle leerlingen hebt. 
• Niemand mag naar huis; 
• Wacht verdere instructies af. 

 
 
 
 

Bijlage 4 
 
 
Controlelijst bedrijfshulpverlening per werkruimte 
 
 

   
Ja 
 

 
nee 

1 Kennen de werknemers de afspraken die gemaakt zijn in het kader van 
BHV (alarmering, ontruiming) ? 

x  

2 Zijn de doorgangen > 0,60 m ? x  

3 Zijn de uitgangen gemarkeerd ? x  

4 Zijn de uitgangen ongeblokkeerd ? x  

5 Zijn de uitgangen naar buiten toe te openen ? x  

6 Is er een tweede uitgang (In kelder en op etage verplicht) / x  
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Bijlage 5  
 
Plattegrond 
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Ontruimingsoefeningen: 
 
 
15 december 2016:  1e groep compleet 2.00 min.  
    Laatste groep compleet: 2.30 min.  
    gebouw gecheckt.  
 
Aandachtspunt: leerkrachten moeten de groene kaart omhoog blijven houden. 
Dit zorgt voor overzicht welke groepen compleet zijn.  
 
 
31 maart 2017:   1e groep compleet buiten 1.13 min.  
    laatste groep compleet buiten 2.23 min.  
    gebouw gecheckt op 3.30 min.  
Aandachtspunt: BHV’ers gaan alleen naar binnen als de hoofdbhv’er (Evelien of Krijn) ze dit 
opdraagt. Niet op eigen initiatief.  
 
 
2 oktober 2017:   1 groep compleet buiten 1.09 min.  
     Laatste groep buiten 2.04 min.  
 
10 april 2018:   1e groep compleet buiten: 1.30 min.  
    Laatste groep compleet buiten: 2.30 min. 
Aandachtspunt: De PSZ was de laatste groep die compleet buiten was. De slowwhoop was 
nu goed hoorbaar in de PSZ. De kleuters speelden buiten tijdens de ontruiming. De 
slowwhoop is buiten slecht te horen.  
Groene kaarten werden goed omhoog gehouden.  
 
 
29 maart 2019 
Alle groepen incl. de PSZ buiten voor 2.30 min.  
Niet alle groepen hebben een complete kaartenset -> Nel maakt deze in orde.  
groep 1/2 heeft niet de ‘ketting’ gebruikt.  
 
 
16 september 2019  
1e groep compleet buiten:   1.14 min.  
Laatste groep compleet buiten:  2.31 min.  
Peuterspeelzaal deed niet mee, kwam hen niet uit.  
Kwamen wel vragen of het een oefening was of dat er echt alarm was.  
Alle groepen hadden een complete kaartenset.  
2 collega’s hebben op vraag vd hoofd BHV’er het gebouw gecontroleerd.  
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21 september 2020 
1e groep compleet buiten  1.07min 
Laatste groep compleet buiten  3.08min 
Gebouw gecontroleerd  4.57min 
Peuterspeelzaal deed mee, maar slowwhoop heel slecht te horen. 
Slowwhoop buiten slecht te horen 
Aandachtspunt: teamleden moeten alle ramen en deuren sluiten. Alle lichten uit.  


