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Wat te doen bij een ramp buiten de school?  
Als de sirene gaat….. 

                                                                         

  Veiligheid op school: 

                                                                                              een zorg voor allen 

 

1. Als de sirene gaat op een ander moment als de maandelijkse oefening, moet 

onmiddellijk de directie worden geïnformeerd. Die maakt het alarm bekend 

bij alle leerkrachten. 

2. Als vanwege een ander dreigend gevaar in de buurt van de school dit ram-

penplan in werking moet worden gezet, wordt ook de directie geïnformeerd. 

Die maakt het alarm bekend bij alle leerkrachten. 

3. Als het rampenplan in werking is gezet, moeten de leerkrachten de volgende 

acties ondernemen: 

• Iedereen gaat direct naar binnen, naar het eigen lokaal 

• Alle ramen en buitendeuren worden gesloten. Ventilatieroosters worden 

(indien mogelijk) afgesloten. 

• Aanwezige radio’s en televisies worden op RTH NH (de rampenzender) 

gezet. 

4. Als het rampenplan in werking wordt gezet tijdens een pauze, stuurt de sur-

veillant de kinderen zo snel mogelijk naar binnen. Hij / zij controleert buiten 

de school of alle kinderen naar binnen zijn. Zijn / haar groep wordt opgevan-

gen door collega’s. 

5. Kinderen die op de hal werken gaan meteen terug naar de klas. Eventuele 

ouders melden zich bij de directie voor hand- en spandiensten. 

6. De leerkrachten controleren aan de hand van de leerlingenlijst of alle kin-

deren aanwezig zijn. Ze geven dit door aan de directie. Bij ontbreken van 

kinderen, onderneemt de directie actie. 

7. De directie 

• wijst personen aan die de toegangsdeuren bewaken. 

• controleert of alle taken worden uitgevoerd. 

• volgt aanwijzingen van de brandweer op. 

• houdt contact met de buitenwereld. 

• zorgt ervoor dat ouders worden geïnformeerd via de website. 

8. Als daar opdracht voor is gegeven, start de directie de evacuatie door het 

starten van de ontruiming via de afgesproken wijze. Als de ontruiming aan-

gepast moet worden, worden de leerkrachten geïnformeerd. 

9.  Als de alarmfase wordt opgeheven, wordt voor een passende opvang van de 

kinderen gezorgd. Dit kan in de eigen groep, dit kan ook door hen te laten 

ophalen door de ouders. 


