
ONTRUIMINGSPROTOCOL ‘t Vlot 2018 
 
Naam en adres school Jenaplanschool ‘t Vlot 

Mars 1C, 
9602KZ Hoogezand 

Verzamel- locatie bij ontruiming: links van het 

verzamelbord (onder de bomen) 

Telefoonnummer 0598-323082 
Telefoonnummers 
directie 

Tamara Baron 
06-13825023 
Tom Verbeek 
06-29423688 

Schooltijden Ma, di, do, vr 
8.30 uur – 14.30 uur 
Wo 
8.30 uur – 12.30 uur 

Aantal leerlingen 130 
Aantal personeelsleden Ca.8 
 
In elke stamgroep bij de deur: 

- Plattegrond met route, 
- Ontruimingsprotocol, 
- Namenlijst met potlood. 

 
Bij alarm of opdracht tot ontruiming: 

● Ramen en en tuindeuren sluiten ( bij bomalarm ramen + deuren open laten )  
● De leerlingen schuiven hun stoel aan. 
● De leerlingen maken een rij bij de deur en lopen de school uit. 
● De leerlingen van ‘t Rif en de Schatkist nemen de tuindeur in de klas. 
● De Zeesterren verlaten de school via de Schatkist, tenzij anders aangegeven. 
● ‘t Strand verlaat het Eiland via de hoofdingang van de Baptistenkerk 
● De leerlingen van de Koraal en ‘t Wad en verlaten de school via hoofdingang. 
● Werknemers zonder groep en ouders verlaten de school via de hoofduitgang. 
● Indien de situatie daar aanleiding toe geeft kan de hoofd-BHV’er een andere ontruimingsroute 

opdragen. 
● Geen jas en tas meenemen.( alleen bij bomalarm wel )  
● Leerkracht vertrekt als laatste de groepsruimte en neemt de leerlinglijst mee. 
● (Hoofd-)BHV controleert de overige ruimten 

 
Verzamelen als volgt: 

● Iedere klas loopt het grasveld bij lantaarnpaal links van bord ‘verzamelplek (onder de bomen). 
● De kinderen blijven bij de leerkracht staan. 
● De leerkracht controleert de namenlijst.  
● Hoofd-BHV-er controleert het aantal personen.  
● De Hoofd-BHV-er geeft het einde van de oefening aan. 
● Hoofd-BHV-er geeft aan welke groepen er naar binnen kunnen gaan. 
● De kinderen lopen na de oefening, twee aan twee, terug naar school onder begeleiding van de 

leerkracht. Ze betreden de school via de hoofdingang. 
 

BHV-ers: 
● Hoofd BHV - Herman Smit (concierge) (dagelijks aanwezig tot 13.00 uur) 
● Tom Verbeek - directeur (wisselend aanwezig) 
● Tamara Baron - directeur (wisselend aanwezig) 
● Yvonne Lagro (dagelijks aanwezig) 
● Lotte de Jonge (dagelijks aanwezig) 
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