BIJLAGE 6 bij schoolreglement

RICHTLIJNEN VOOR DE EVACUATIE
1

Waarschuwing bij brand

Het is zeer belangrijk dat een brand snel wordt opgemerkt. Bij elk begin van brand wordt
onmiddellijk iedereen in de omgeving van de brandhaard verwittigd. Dit kan door het roepen van
“BRAND”.
 De leerkracht verwittigt de klas naast zich en gaat naar het dichtstbijzijnde secretariaat voor het
melden van de brand; Ondertussen begeleidt de andere leerkracht de twee klassen naar het
voetbalveld;
 De leerkracht bedient op weg naar het secretariaat de waarschuwingsdrukknop;
 De leraar zegt duidelijk waar het precies brandt en of er gewonden zijn;
De waarschuwingsdrukknoppen zijn op verschillende plaatsen in de school aangebracht (Groothuys,
Viator, Querbes en Zwaan). Het bedienen van de drukknop wordt alleen in opdracht van een leraar
gedaan. Indien dit niet mogelijk is, mag een leerling het signaal geven. Vergeet niet het secretariaat
te verwittigen!

2

Het alarmsignaal

Via de alarmcentrale wordt een algemeen signaal gegeven. Dit is een sirene met felle, op- en
neergaande toon. Elke eerste donderdag van de maand om 13.00 uur wordt de alarminstallatie
getest.

3

De ontruiming

Bij het horen van het alarmsignaal worden onmiddellijk alle gebouwen verlaten. Vooraleer men het
lokaal verlaat worden de leerlingen geteld. Het ontruimen gebeurt rustig, zonder lopen. Zorg dat er
geen achterblijvers zijn. Het verlaten van de klassen gebeurt onder leiding van de leraar die de
vluchtweg aangeeft (zie plattegrond in de klas). De aangegeven vluchtweg mag alleen gewijzigd
worden indien de gewone weg onbruikbaar geworden is. Alle materiaal blijft in de klassen (boeken,
boekentassen…). Ramen en deuren worden dicht gedaan; het licht moet blijven branden om de
zichtbaarheid te bevorderen.
Leerlingen die niet in een klas zitten (naar toilet, uit de les gestuurd, in de ziekenkamer…) gaan uit
eigen beweging naar de verzamelplaats en melden zich zo snel mogelijk bij de leraar van wie zij
normaal les hadden.

4

De verzamelplaats

Er wordt op het voetbalveld verzameld. De leraar brengt de leerlingen naar de aangeduide plaats (er
hangen groene bordjes per jaar). Het aantal leerlingen wordt opnieuw geteld. De leraar meldt zich
bij de verantwoordelijke voor de telling en doet zijn/haar briefing. De leerlingen verlaten deze plaats
niet en wachten op nadere richtlijnen.
5

Einde van de evacuatie

Iedereen blijft op de verzamelplaats tot de leraar instructies geeft om terug naar de klassen te gaan.
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Opmerkingen

 Tracht niet te panikeren; blijf steeds rustig, ook bij het wachten op de verzamelplaats.
 Niemand loopt terug naar de gebouwen of verlaat zijn klasgroep zonder instructie van de leraar!
 Iedereen volgt nauwgezet de instructie van zijn leraar. Ongehoorzaamheid leidt tot chaos en geeft
extra moeilijkheden die een vlotte evacuatie verhinderen.
 In de school zijn verschillende veiligheidsvoorzieningen aanwezig: blusapparaten, brandhaspels,
waarschuwingsdrukknoppen... Deze zijn geplaatst voor jouw veiligheid en die van alle anderen.
Beschadig deze installaties niet. Het kan in geval van nood dramatische gevolgen hebben
waarvoor jij dan verantwoordelijk bent. Opzettelijke beschadigingen zullen dan ook steeds zéér
zwaar bestraft worden!

