BASISSCHOOL

Protocol calamiteiten
Basisschool De Bussel heeft voorzieningen getroffen voor het uitvoeren
van de volgende taken:
 eerste hulp bij ongevallen;
 het bestrijden van brand;
 het in noodsituaties evacueren van werknemers;
 communicatie met hulpverleningsorganisaties;
 De Bussel beschikt, overeenkomstig de minimumvoorschriften van
de overheid, over minmaal 2 BedrijfHulpVerleners (BHV-ers), 1 per
locatie.
De BHV-ers worden om de 2 jaar bijgeschoold.
Taken BHV-er:
- maandelijkse controle op veiligheid en controle op het blusmateriaal
en de waterslangen.
- maandelijkse controle op de nooduitgangen
- het inlichten van nieuwe werknemers over het ontruimingsplan
- jaarlijks de Risico Inventarisatie en Evaluatie lijst nalopen.
 De school beschikt over minimaal 2 EHBO-ers, 1 per locatie.
De EHBO-ers worden om de 2 jaar bijgeschoold.
Elke groep heeft een eigen EHBO-kistje voor eerste hulp; op een
centrale plaats in school is een uitgebreide EHBO-kist aanwezig.
Taken EHBO-ers:
- het verlenen van eerste hulp bij ongelukken
- zorg dragen voor de EHBO-kisten (controleren en aanvullen)
 De school beschikt over een ontruimingsplan
- Bij brand of calamiteiten gaat het ontruimingssignaal af.
- In elk lokaal hangt een ontruimingsinstructie, voorzien van een
actuele leerlingenlijst.
Leerkracht neemt eigen kinderen mee naar buiten + mapje met
klassenlijst en controleert of alle kinderen aanwezig zijn.
- Ramen en deuren worden gesloten.
- Ambulante mensen melden zich bij de schoolleider
- De BHV-ers melden zich, nadat ze hun groep in veiligheid hebben
gebracht, bij de schoolleider.
- De BHV-ers controleren of de gemeenschappelijke ruimten (gangen,
toiletgroepen, ed.) ontruimd zijn en of de deuren zijn gesloten.
- De schoolleider volgt instructie van de hulpverleningsinstantie op.
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De schoolleider geeft, op aanwijzing van de hulpverleningsinstantie,
de situatie veilig.

 Jaarlijks wordt een ontruimingsoefening gehouden. Deze oefening
wordt met de schoolleider en de BHV-ers geëvalueerd.
 Jaarlijks wordt het arbo-veranderplan bijgesteld. Gevaarlijke
situaties worden aangepakt.
 2 Keer per jaar wordt een vergadering gepland met de schoolleider
en de BHV-ers.
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