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Het plan heeft de volgende indeling: 
1.  Algemene gegevens 
2.  Inleiding 
3.  Overzicht van mogelijke noodsituaties 
4.  Processen van melden tot en met herstel en nazorg 
5.  Coördinatie en communicatie 
6.  Taakomschrijvingen 
7.  Ontruimingsplan 
8.  Inruimingsplan 
9.  Bijlagen 
 
1. Algemene gegevens: 
De Nieuwe Haven  
Naam:  Loc. hoofdgebouw   Loc. IKC              Loc. Noordereiland 
Adres:   Nassauhaven 433 Nassauhaven 180 Prins Hendriklaan 22 
   3071 JJ Rotterdam  3071 JK Rotterdam 30171 LE Rotterdam 
Telefoon:  010 4854392             010-4852615          010-4123274 
Directie:  Mevr. M van Driel & Bianca Beverwijk 
    
2. Inleiding 
Dit schoolnoodplan is bedoeld om in noodsituaties adequaat te kunnen reageren 
en daarmee de veiligheid van een ieder die van de gebouwen gebruik maakt te 
optimaliseren. 
 
3. Overzicht van mogelijke noodsituatie 
Mogelijke noodsituaties zijn: 

• brand, in of in de nabijheid van de school 

• persoonlijk letsel: ongelukken in en rond de school 

• vrijkomen van gevaarlijke stoffen 

• explosie 
 
4. Processen van melden t/m nazorg 
In het algemeen geldt de volgende meldingsprocedure bij een noodsituatie: 

• Een ieder die een noodsituatie signaleert meldt dit onmiddellijk bij de 
directie. 

• Bij deze melding wordt duidelijk vermeld wat de oorzaak is van de melding,  
in welke ruimte de noodsituatie is geconstateerd en/of er sprake is van   
persoonlijk letsel. 

• Daarna worden de instructies van de directie opgevolgd. 

• De directie zorgt ervoor dat hulpverleningsinstanties worden ingeschakeld 
(112) en/of dat er interne actie (b.v. ontruiming) plaats vindt. 

 
4.1  Bij brand 
Bij brand wordt eerst bekeken of er sprake is van een grote of kleine brand.  
In het laatste geval kan de brand wellicht ter plaatse worden geblust zonder 
ontruiming van de school.  
Is dit niet het geval dan wordt onmiddellijk het ontruimingsbevel gegeven.  
Na dit signaal handelen de medewerkers als volgt: 
Zie ook ontruimingsvoorschrift. 

• stop alle lesgevende activiteiten 
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• neem groepsmap (met o.a. absenten, adressen e.d.) mee 

• verlaat het gebouw ordelijk als gehele groep 

• ga naar de afgesproken plaats 

• controleer de groep met behulp van de groepslijst en stel de ploegleider/ 
BHV- ers op de hoogte van eventuele vermissing van leerlingen 

• wacht op verdere instructies 
 
De procedure eindigt met mededeling/signaal brandmeester door brandweer, 
directie/ BHV/ploegleider en /of het overdragen van de leerlingen aan de ouders of 
verzorgers. 
 
4.2  Bij persoonlijk letsel 
Levensbedreigend letsel: 
Degene die het persoonlijk letsel waarneemt, schakelt zo snel mogelijk een BHV-
er met LEH ( levensreddende eerste hulp) en directie in. Deze alarmeert de 
externe hulpverleningsinstanties via 112 en bekijkt of LEH toegepast kan en moet 
worden. Tevens wordt door de directie ouders of verzorgers ingelicht. 
 
Niet levensbedreigend letsel:  
Degene die het letsel waarneemt schakelt een BHV-er (met LEH) in.  
Deze bekijkt in overleg met de directie en/of andere BHV-ers of inschakelen van 
externe hulpverleningsinstanties nodig is. 
Eventueel kan er een arts geraadpleegd worden. Eenvoudige EHBO kan ter 
plaatse worden worden.  
De groepsleraar / directie / BHV-er brengt daarna de ouders op de hoogte. 
 
4.3  Bij vrijkomende gevaarlijke stoffen 
In het geval van vrijkomende gevaarlijke stoffen wordt de school door externe 
hulpverleningsinstanties (politie) ingelicht. De BHV- ers zullen alle medewerkers 
instrueren om ramen en buitendeuren te sluiten. Nadere instructie zal worden 
afgewacht. Als deze situatie lang gaat duren worden de ouders telefonisch op de 
hoogte gesteld. 
 
4.4 Bij explosie 
Na een explosie zal de schade worden opgenomen door de coördinator BHV en/of 
de directie. Daarna wordt contact opgenomen met de politie en worden de 
instructies afgewacht.  
Zo nodig kan het gebouw worden ontruimd volgens het ontruimingsplan. 
 
5. Communicatie en coördinatie 
De coördinatie is in handen van de coördinator BHV (ploegleider) en de directie.  
Deze houdt contact met de overige BHV-ers, externe en interne betrokkenen 
(ouders, leerlingen, leraren, pers e.d.). De conciërge heeft als taak het bedienen 
van het ontruimingssignaal na opdracht van de coördinator BHV/ ploegleider. 
De communicatie tussen medewerkers en externe hulpverleningsinstanties 
verlopen via de coördinatoren BHV/ ploegleider of een coördinerend hulpverlener  
(b.v. brandweercommandant). 
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6. Taakomschrijvingen 
6.1 Directie/ coördinator BHV 
Directieleden (zijn tevens BHV-ers) en verantwoordelijk voor de coördinatie. Bij 
afwezigheid van de directeur neemt de adjunct-directeur de coördinatie op 
zich. Een melding komt dus bij het direct verantwoordelijke directielid binnen en 
deze zet de procedure voort bijvoorbeeld het inschakelen van externe 
hulpverlening, bevel tot uitruiming, etc.  
Na het starten van de procedure zijn het de coördinatoren BHV/ ploegleider  die 
de contacten onderhouden tussen intern en extern betrokkenen. 
 
6.2 Centralist 
Als centralist kunnen zowel de conciërge als een directielid fungeren. Een melding 
wordt echter altijd direct doorgeven aan de coördinatoren BHV (directie) / 
ploegleider. 
 
6.3 Bediener ontruimingssignaal 
De conciërge bedient het ontruimingssignaal na opdracht van de coördinator.  
Het signaal wordt gegeven in series van drie korte stoten. 
 
6.4 Verzorger eerste hulp 
Verzorgers eerste hulp worden ingeschakeld om levensreddende eerste hulp te 
kunnen verlenen bij persoonlijk letsel. Ook kan hulp worden verleend bij niet-
levensbedreigend letsel. Eerste hulp is er altijd op gericht de tijd te overbruggen 
tot externe hulp is gearriveerd. 
 
6.5 Brandwacht 
Alle BHV-ers zullen ook worden getraind als brandwacht. Zij zullen daarmee in 
staat zijn om met de aanwezige blusapparatuur kleine beginnende branden te 
blussen of beheersbaar te houden. 
 
7. Het ontruimingsplan 
Bij constatering van brand of ander gevaar dient onmiddellijk de directie op de 
hoogte gesteld te worden. Deze kan besluiten het gebouw te laten ontruimen. 
Daartoe krijgt  de BHV-er/ ploegleider de taak het gebouw te laten ontruimen. 
Daartoe krijgt de conciërge de taak het ontruimingssignaal te geven. Dit signaal 
moet duidelijk, herkenbaar, hoorbaar en bedrijfszeker zijn:  
In series van drie korte stoten zal hiervoor de schoolbel worden gebruikt of de 
slow- whoop van de brandmeldinstallatie  Op dit signaal ontruimen alle leerlingen 
onder begeleiding van de groepsleerkracht rustig het gebouw volgens de 
vluchtrichting (zie plattegrond) en het ontruimingsvoorschrift. Ze nemen hun 
klassenmap (met o.a. absentenoverzicht en adressenbestand, rode /groene 
rondjes BHV) mee.  
De groepen verzamelen op de afgesproken plaats zoals vermeld in het 
ontruimingsvoorschrift. De overige leraren controleren of de school geheel 
ontruimd is ( zie schema: toiletten, magazijn,personeelskamers, zolder) en geven 
dit door aan de directie van de school/BHV-ers . 
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Op het verzamelpunt wordt gecontroleerd of alle op school aanwezige leerlingen 
en medewerkers het gebouw hebben verlaten. Indien er personen ontbreken 
wordt dit onmiddellijk doorgegeven aan de coördinator BHV/ploegleider 
(directie). Deze overlegt met de aanwezige externe hulpverleningsinstantie  
( brandweer), waarna maatregelen kunnen worden genomen. Na het controleren 
kunnen de leerlingen na opdracht van de directie/BHV -er/ploegleider en onder het 
verbod zich in de omgeving van de school te bevinden naar huis worden gestuurd 
of gebracht (kleuters). Bij een bommelding of een ander gevaar waarbij de school 
dient te worden ontruimd gelden dezelfde maatregelen (daarbij wel tas en jas 
meenemen). 
 
Bij brand waarschuwt de directeur/BHV –er de gemeentelijke brandweer via 112. 
In geval van een bommelding of een ander gevaar waarschuwt de directie de 
politie via 112. Zo spoedig mogelijk wordt de voorzitter of directeur van de 
Stichting P.C.B.O. op de hoogte gesteld. 
 
Procedure in het kort: 

• melding aan directie 

• opdracht tot geven ontruimingssignaal aan BHV-er/Ploegleider/conciërge 

• leraren nemen klassenmap mee 

• leraren begeleiden leerlingen in een groep ordelijk naar buiten 

• overige leraren controleren het gebouw (volgens schema) 

• buiten het gebouw vindt controle plaats aan de hand van overzichten van 
groepen en personeel 

• leerlingen naar huis 

• op de hoogte stellen bestuur 
 
Taken in het kort: 

• alarmering brandweer 112  : directie/BHV/ploegleider 

• alarmering politie   : directie 

• opdracht ontruimingssignaal : directie 

• bediening ontruimingssignaal : conciërge/BHV/ploegleider  

• begeleiding leerlingen   : groepsleerkrachten 

• ontruimings-, controleploeg : overige werknemers 

• ontvangst politie, brandweer : directie 

• coördinatie BHV/ploegleider : directie 
 
Dit ontruimingsplan volgens het ontruimingsvoorschrift zal minimaal eenmaal per 
jaar worden geoefend. 
 
8. Het inruimingsplan 
Bij vrijkomen van giftig gas of een andere gevaarlijke stof door een ongeval in de 
nabijheid van de school (Hunter Douglas gebruikt in het productieproces 
gevaarlijke stoffen) kan het vanuit veiligheids- of gezondheidsredenen gewenst of 
noodzakelijk zijn om leerlingen en medewerkers binnen te houden. Personen die 
op het moment van de melding buiten zijn, dienen naar binnen te worden geleid. 
He bevel tot inruiming komt van de coördinator BHV / ploegleider (directie). Bij het 
inruimen is elke leraar verantwoordelijk voor het veilig en ordelijk binnen brengen 
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en houden van de eigen groep leerlingen. Na het bevel tot inruiming handelen 
leerlingen en medewerkers als volgt: 
 
Procedure in het kort: 

• stop alle activiteiten 

• schakel alle apparatuur uit 

• sluit ramen en buitendeuren 

• wacht verdere instructies van BHV-er / ploegleider / directie af 
 
Taken in het kort: 

• begeleiden van de kinderen naar binnen = groepsleerkrachten 

• ramen sluiten van hele gebouw = alle werknemers 

• ventilatiesysteem afzetten = coördinator BHV / ploegleider (directie) 

• wachten op nadere instructies = alle werknemers 

• doorgeven instructies = coördinator BHV / ploegleider (directie) 
 
9. Bijlagen 
9.1 Namen: 
BHV-coördinatie     Marja van Driel 
Ploegleiders     Elma, Marja en Brigitte  
           
BHV- Levensreddende eerste hulp Jeannette, Francien, Ineke, Feray, Ahmet, 

Linda B., Petra S., Linda M. 
 
EHBO  Brigitte, Chantal, Pamela, Sanne, Joeri. 
  
Bediening ontr-, inruimingssignaal Luisa of Gulay (conciërge H) 
      Omer (conciërge NE) 
      Ahmet (IKC)                                             
         
Brandweer     112 
Politie      112 
Politie Maashaven    010-27 46 466 
Ambulance     112 
 
Adressen van de leerlingen, ouders en medewerkers zijn te vinden bij de 
conciërge en de leerkrachten  
 
9.2 Afkortingen en definities 
BHV  Bedrijfshulpverlening 
BHV-er Bedrijfshulpverlener 
LEH  Levensreddende eerste hulp 
EHBO  Eerste hulp bij ongelukken 
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Bedrijfshulpverlening: 
Het planmatig, snel en effectief bestrijden van noodsituaties, calamiteiten en 
dreigende gebeurtenissen die tot letsel van leerlingen of werknemers kunnen 
leiden. 
 
Brandbestrijding: 
Het kunnen beheersen en bestrijden van een kleine brand, beginnende brand door 
de BHV- ers. Grotere branden door de brandweer. 
 
Ontruimen: 
Het veilig naar buiten leiden van alle leerlingen, werknemers en andere 
aanwezigen. Ontruimen volgens het ontruimingsvoorschrift vindt bijvoorbeeld 
plaats bij een grote brand op aangeven van directie / BHV –er / Ploegleider en/of 
het inschakelen van het  brandalarm. 
 
Inruimen: 
Het veilig binnen houden of naar binnen brengen van alle leerlingen en 
werknemers. Inruimen vindt bijvoorbeeld plaats als er in de nabijheid van de 
school giftig gas of andere gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. 
 
Noodsituatie: 
Een situatie waarbij de gezondheid en/of veiligheid van een of meerdere leerlingen 
of werknemers of andere aanwezigen in het geding is. ‘Noodsituatie’ is een 
verzamelnaam voor calamiteit, ongeval, incident, ramp of dreigende gebeurtenis. 
 
Schoolnoodplan: 
Dit is een document gericht op planmatige inzet van de BHV tijdens noodsituaties. 
Het bevat een beschrijving van de mogelijke noodsituaties, taken, procedures e.d. 
 
 
9.3.: Ontruimingsvoorschriften: 
Hoofdgebouw 
Noordereiland 
IKC 
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De Nieuwe Haven:  hoofdgebouw 
 
ONTRUIMINGSVOORSCHRIFT  LESLOKALEN  IN  GEVAL  VAN  BRAND 
 
HOE TE HANDELEN BIJ BRANDALARM, D.W.Z. EEN ONONDERBROKEN 
BELSIGNAAL 
 
1.Volg eventuele aanwijzing op van de algemene leiding. 
2.De kinderen gaan onder begeleiding van de groepsleerkracht naar het 
verzamelpunt: 

• De groepen verzamelen zich naast de school op het buitenspeelplein 
bij de Dukdalf per groep in een rij naast elkaar (uit zicht van de 
school ) 

• LET OP! Tassen en jassen e.d. mogen niet worden meegenomen ook 
het sluiten van deuren ramen hoeft niet. Dit werkt vertragend op de 
ontruimingstijd. WEGWEZEN !!!! 

• De groepsleerkracht neemt de klassenmap (leerlingenlijst) mee + rood / 
groen rondje naar het verzamelpunt en controleert het aantal leerlingen. 

• Groepsleerkracht steekt of rood rondje omhoog: er is iets mis of groen 
rondje omhoog: alles in orde. 

3. Bij het ontbreken van een of meerdere leerlingen neemt de groepsleerkracht 
contact op met de algemene leiding. 
 
WIJZE VAN ONTRUIMING 

1. In principe wordt het gebouw geheel ontruimd. 
2. Tenzij anders wordt aangegeven vanwege de algemene leiding, worden de: 
 Begane grond:  groep 1b/2b , peutergroep , speellokaal, ouderkamer. 
 1e  etage: groep 3a,4a,4b/5b, 5a, technieklokaal, IB, 

administratie,personeelsruimte. 
      2e etage+zolder:groep 6a,7a,7b, 8a, 8b, directie, IB en zolder 

ontruimd met gebruikmaking van het dichtstbijzijnde trappenhuis, zoals 
bekend (bij binnenkomst ) 

3. Tenzij anders wordt aangegeven door de algemene leiding, wordt de 
begane grond (van binnenuit gezien) ontruimd via de: 
voordeur rechts door de groepen 1 en 2 

 voordeur links door: ouderconsulent/ouderkamer, speellokaal, bibliotheek. 
 

ALGEMENE LEIDING belt naar 112 (met 0 ervoor) 
Er is besloten deze volgorde aan te houden: 
1. Elma  Ploegleider BHV 
 
Bij afwezigheid: 
2. Marja   Directeur 
3. Ineke  Leerkracht groep 4a 
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WAT TE DOEN BIJ BRANDALARM 
Controle zie apart overzicht 

1. Zolder controleren:  
2. Toiletgroep controleren 2e etage: 
3. Toiletgroep controleren 1e etage: 
4. Personeelskamer/IB/Administratie 1e etage: 
5. Toiletgroep controleren begane grond: 

Speellokaal: 
Bibliotheek: 
  

6. Klassenmap mee. 
7. 1e leerkracht / groep, die naar buiten gaat:voordeuren ontgrendelen. 
8.   School uit in rij + naar verzamelplaats. 
 
 

Dit voorschrift dient op een duidelijk zichtbare plaats te worden 
opgehangen!! 
 
Controle  bij brandalarm 2018-2019 hoofdgebouw 
 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Toiletten      

Begane grond Luisa Luisa 
 

Ahmet Luisa Luisa 
 

1e verdieping Bianca Bianca Bianca Bianca Bianca 

2e verdieping Marja Marja Marja Marja Marja 

      

Bibliotheek/ 
ouderkamer 

Luisa Luisa Ahmet Luisa Luisa 

Personeelskamer Bianca Bianca Bianca Bianca Bianca 

Zolder Marja Marja Marja Marja Marja 

 
 
 



 10 

 9.4.Checklist ontruimingsoefening      Datum: 
 
Melding alarmering: 
 
0 brand is gemeld bij juiste persoon 
0 alarm is gegeven door handbrandmelder (slow whoop) 
0 directie is ingelicht 
0 112 is gebeld  
0 ontruimingsalarm is goed te horen in alle lokalen/ruimten en plein? 
 
Actie directie / BHV: 
 
0 werd gas/elektra en ventilatie uitgeschakeld? 
0 werd de brandweer opgevangen op de afgesproken plaats? 
 
Actie Intern: 
 
0 wordt de aangegeven route gevolgd van het ontruimingsvoorschrift? 
0 leerkrachten nemen hun klassenmap mee + daarmee rood/groen 

rondje. 
0 controle door BHV op achterblijver op afgesproken wijze. ↑ 
0 controle toiletten volgens schema van zolder, 2e 1e en begane grond . 
0 meenemen van groen rondje na controle ↑ 
0 wordt er een bluspoging ondernomen ? 
 
 
Verzamelplaats: 
 
0 leerkrachten nemen hun klassenmap mee + daarmee rood/groen 

rondje. 
0 Controle door BHV bij alle groepen. 
0 controleurs van zolder, 2e, 1e en begane grond nemen groen rondje 
 mee. 
0 juiste verzamelplaats (ons plein) in rij per groep. 
0 melding : “Iedereen compleet” 
0 EHBO koffer meenemen 
 
 
Opmerkingen / aandachtpunten: 
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9.4 Plattegronden 
Hierna volgen de plattegronden van het hele gebouw. 
 
Locatie Hoofdgebouw: Nassauhaven 433 
Locatie Noordereiland: Prins Hendriklaan 22 
Locatie IKC:   Nassauhaven 180 
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Locatie Hoofdgebouw Nassauhaven 433 
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Lokatie IKC  
BEGANE GROND 
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 1e VERDIEPING IKC 
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Locatie Noordereiland 
Begane grond 
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Locatie Noordereiland 
1e verdieping 
 
 


