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2. Inleiding en toelichting
In het gebouw van De Spinaker, locatie Alkmaar kunnen zich situaties voordoen die
het noodzakelijk maken dat leerlingen, ouders, docenten en overige aanwezigen het
gebouw zo snel mogelijk moeten verlaten.
Deze situatie kan zich voordoen bij:
 brand
 wateroverlast
 stormschade
 bommelding
 gaslekkage
 in opdracht van bevoegd gezag
 of andere voorkomende gevallen
In het kader van alle preparatiemaatregelen is het o.a. nodig een ontruimingsplan op
te stellen. Voorwaarde voor een goede ontruiming is dat de opzet van dit plan bij alle
medewerkers van de school bekend is.
Door middel van instructie en minimaal één jaarlijkse oefening zal dit ontruimingsplan
aan de praktijk worden getoetst en zo nodig worden bijgesteld.
Toelichting:
a) Docenten en medewerkers kennen de inhoud van het ontruimingsplan.
b) Leden van het directieteam en het bedrijfshulpverleningsteam kennen de inhoud
van het ontruimingsplan.
c) Overige medewerkers, stagiaires, leerlingen en ouders behoren bij ontruimimg de
aanwijzingen en opdrachten van het bedrijfshulpverleningsteam op te volgen.
d) In situaties waarin niet is voorzien, zal naar bevinding van zaken moeten worden
gehandeld.
e) De directeur is verantwoordelijk voor de bedrijfshulpverleningsorganisatie in het
gebouw, volgens de Arbowet artikel 15.

Locatiedirecteur, Margot Beentjes
Datum 01-08-2018
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3. Algemene gegevens en situatieschets
De Spinaker locatie Alkmaar
Jan Ligthartstraat 7
1817 MR Alkmaar
072 - 514 02 44
www.despinaker.nl

Samenstelling Managementteam:
Locatie directeur
Margot Beentjes
Teamleider AT
Kris Groentjes
Teamleider VO
Liset Visser / Laura Parisi
Teamleider DB
Kris Groentjes

Bovenaanzicht Spinaker Alkmaar

Ligging hoofdingang Jan Ligthartstraat 7

Ligging ingang Kees Boekestraat 1
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4. Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens
Het gebouw heeft 2 verdiepingen in het nieuwe deel van het gebouw en alleen een
begane grond in het oudere deel van het gebouw.
Op de begane grond zijn er 29 ruimtes in het oudere deel waar zich leerlingen en/of
medewerkers (kunnen) bevinden en 14 ruimtes in het nieuwe deel.
Op de eerste verdieping zijn er 10 ruimtes in het nieuwe deel waar zich leerlingen
en/of medewerkers (kunnen) bevinden.

Tijdens schooltijd (08.30 uur en 14.30 uur) zijn er circa 220 leerlingen aanwezig en
circa 75 medewerkers (inclusief stagiaires).
De brandmeldinstallatie (BMI) bestaat uit de volgende onderdelen:
Alarmsysteem met ……brandmeldpaneel
Sirene
[

Rookmelder
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Alarmering:
- Ontruimingsalarminstallatie: op iedere verdieping uitgevoerd met handmelders.
- Aan de ontruimingshandmelders is direct het ontruimingsalarm gekoppeld.
- Bij brandmeldingen wordt het totale gebouw ontruimd.
Bedrijfshulpverleningsorganisatie:
-

Hoofd van de bedrijfshulpverlening: Normen Bouhuis

-

Coördinator bedrijfshulpverlening Ronduit: Simone Zunneberg

-

Bedrijfshulpverleners: Zie onderstaande tabel.

Naam VSO

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

Stan Rupert
Normen Bouhuis
Roel Oomes
Kris Groentjes
Marcel Rispens
Jesus Saavedra
Laura Parisi

Patrick Verwindt
Simone Essing

Linda Dekker
Peter de Wit
Ben Gagliardi

Tijdens schooltijd zijn er voldoende gecertificeerde bedrijfshulpverleners aanwezig.
Communicatiemiddelen:
- De bedrijfshulpverleners hebben 4 x per jaar een BHV-overleg gepland
- De BHVers communiceren veelvuldig mondeling over uitvoering van taken.
- In geval van calamiteiten is er een communicatieplan en zijn er middelen die de
communicatie kunnen versterken (kaartsysteem (groen/rood), ruimtelijke verdeling en
de BHV groepsapp).

Ontruimingsplan

locatie Alkmaar

Schooljaar 2018-2019

Pagina 6

5. Informatie voor ontruiming
5.1

Algemeen

Bij een ernstige calamiteit (brandmelding, gaslekkage, bommelding) wordt de school
altijd geheel ontruimd.
5.2

Vluchtplan

In ieder lokaal en ruimte hangt het vluchtplan met daarop de route, die leerlingen en
medewerkers dienen te volgen naar de verzamelplaats. Ook worden op deze
plattegrond de brandblussers, branddeken, brandslangen en EHBOkisten
aangegeven.
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5.3

Alarmmelding

Er kan op verschillende manieren alarm geslagen worden. De leerlingen, docenten,
stagiaires en ouders/verzorgers van De Spinaker zijn hiervan op de hoogte.
 De docent signaleert brand of rookvorming
 De docent belt naar de administratie (Telefoonnummer 409)
 De administratie informeert hoofd BHV. Die gaat naar de BMP
(brandmeldpaneel). Als de administratie niet bezet is belt de docent de
teamleiding. Tot dat het paneel verplaatst is.
 Hoofd BHV of Administratie belt brandweer nadat de BHV-er hiervoor het
signaal heeft gegeven.
 De brandweer wordt via het centrale alarmnummer 112 gebeld
 Brandweer tel. 09008844

Ontruimingsplan

locatie Alkmaar

Schooljaar 2018-2019

Pagina 8

5.4

Stroomschema alarmmelding

Melding naar
brandweer

Brandmelding

Inkomende
gesprekken
blokkeren

Administratie

Ontruimingssignaal

Ontruiming door
docenten

BHV taken door
docenten

Brandweer ter
plaatsen

Opvang
brandweer

HBHV naar
administratie

B.H.V. = Bedrijfshulpverlener

5.5

Resultaat melden
aan HBHV
H.B.H.V. = Hoofd bedrijfshulpverlener

Werking Brandmeldpaneel (BMP)
* Paneel activeren met sleutel
* Sleutel hangt rechts boven het paneel

[

* Knop ‘sirene uit’ indrukken
* Rode knop waar alarm op gemaakt is resetten met sleutel
* Paneel deactiveren door sleutel te verwijderen en terug te hangen
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5.6

Stappenplan ontruiming docent/medewerker

Groepsdocenten gaan met de leerlingen volgens vluchtplan naar de verzamelplaats.
Elke klas verzamelt zich op de aangegeven plaats. De leerkacht neemt tijdens de
ontruiming de klassenlijst mee en controleert of alle leerlingen aanwezig zijn. Indien
compleet steekt de mentor (of diens vervanger) de groene kaart in de lucht. Indien er
leerlingen missen, moet de rode kaart opgestoken worden.
Aandachtspunten:
 Je wordt gewaarschuwd door de BHV-er of alarm
 Volg de instructies van de BHV-er op
 Houd het overzicht en wees kalm
 Verlaat samen met de leerlingen het lokaal via vluchtplan
 Laat alle persoonlijke spullen achter
 Neem de klassenmap mee naar buiten
 Bij verlaten van overige ruimtes neem het BHV-mapje mee
 Sluit deur(en) en ramen van het klaslokaal
 Houd je groep bij elkaar
 Mentoren nemen hun eigen klas mee
 Vakdocenten nemen de klas mee waar op dat moment mee gewerkt wordt
 De Switch brengt de leerling(en) naar de groepsdocent
 Verzamel op het plein aan de voorzijde van het Gebouw (zie plattegrond
verzamelplaats)
 Indien compleet steek de groene kaart omhoog, niet compleet rode kaart
 Meldt bij de BHV’er welke leerling er ontbreekt
 BHV’ers controleren de ruimtes volgens plattegrond
5.7








5.8







Stappenplan ontruiming leerling
Je wordt gewaarschuwd door docent of alarm
Blijf bij de groep waarmee je op dat moment les hebt
Verlaat met de docent rustig de school
Persoonlijke spullen achterlaten
Loop met de groep naar het plein aan de aangewezen plaats
Ga bij je klas staan
Blijf bij de groep op de afgesproken plek
Volg de instructies van de BHV-er op
Stappenplan ontruiming BHV
De BHV-er wordt gealarmeerd door het alarm, administratie of collega BHV-er
Hoofd-BHV Normen belt 112
BHV-er geeft leiding aan de ontruiming
De BHV-er doet het oranje/gele hesje aan, zodat zichtbaar is wie er BHV-er is.
De BHV-er draagt zijn of haar klas over
De BHV-er controleert de ruimtes zoals aangegeven op de plattegrond
‘checklist ruimtes’.
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Als alle ruimtes zijn gecontroleerd begeeft de BHV-er zich naar de
verzamelplaats
BHV-er informeert de brandweer bij aankomst over plaats en reden van brand,
of er personen vermist worden en welke ruimtes niet gecontroleerd zijn.
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5.9

Checklist ruimtes

* Renske zal Marcel vervangen tot Marcel zijn werkzaamheden weer oppakt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ruimtes
Maandag
Dinsdag
SO-K-: 1, 2, 3, 4, 10 en 11
Jesus
Jesus
O-: 1, 2, 3, 4, 19 en 20
Patrick
Patrick/Laura
O-: 5, 6, 7, 21 en 22
Patrick
Patrick/Laura
O-23 Gymzaal
Stan
Stan
O-: 11, 12, 13, 14 en 15
Marcel
Marcel
O-: 8, 9, 10, 16, 17 en 24
Kris
Kris
SO-K-: 5 en 6
B-: 5, 6, 7, 8 en 9
Ben/Normen Ben/Normen
B-: 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12,
Linda/Roel
Linda/Roel
13, 14, 15, 17 en 18
1-: 1 t/m 12
Simone
Simone

Woensdag Donderdag
Vrijdag
Jesus
Jesus
Peter
Patrick/peter Patrick/peter Patrick/Laura
Patrick/peter Patrick/peter Patrick/Laura
Stan
Stan
Stan
Marcel
Marcel
Marcel
Kris

Kris

Kris

Ben/Normen

Ben

Normen

Linda/Roel

Roel

Roel

Simone

Simone

Ben

Begane grond
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5.10 Plattegrond verzamelplaats
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6. Taken locatiedirecteur/teamleiders
6.1

Algemeen

De locatiedirecteur is eindverantwoordelijk.
Teamleiders dragen zorg voor hun deel van het gebouw voor de naleving van de
instructies en voorschriften met betrekking tot de veiligheid, voorgeschreven door
onder meer de brandweer en de Arbowet.
De teamleiders zijn tevens verantwoordelijk voor de geoefendheid van het gehele
personeel bij: brand; hulpverlening; ontruiming. Daarnaast zijn ze verantwoordelijk
voor periodieke controle van: blusmiddelen; installaties en bereikbaarheid gebouw
6.2

Bij een calamiteit

De directeur/teamleider:
- begeeft zich na een oproep naar de hoofdingang;
- heeft de eindverantwoordelijkheid van de totale ontruiming;
- draagt verantwoordelijkheid voor optreden van eigen organisatie;
- informeert zonodig het schoolbestuur;
- informeert de toegesnelde ouders;
- draagt zorg voor inlichten van de familie bij eventuele slachtoffers;
- informeert de nieuwsmedia (in overleg met brandweer).
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7. Verklaring en symbolen

Verzamelplaats

Brandweerlift

Diverse vluchtrichtingen

Lift

Hoofdingang

Ontruimingspaneel

Elektriciteit

Handbrandmelder

Afsluiter gas

Brandwerende deur

Brandmeldpaneel

Afsluiter water
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