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Instructies bij brand - evacuatie
1. Bij elk begin van brand geef je zo vlug mogelijk alarm door in de directe omgeving een
alarmdrukknop in te drukken. Met de binnenhuistelefoon de telefooncentrale op nummer 11
verwittigen met opgave van de juiste plaats en aard van de brand.
2. Alle personen reageren onmiddellijk op het alarmsein :
- sluit alle ramen en deuren,
- onderbreek geen verlichting,
- noodstop indrukken in keukens en bakkerijlokalen.
3. Laat alles liggen en verlaat het lokaal. Keer nooit terug !
Blijf samen, loop niet, roep niet en wees rustig om paniek te voorkomen.
Verplicht iedereen om bij sterke rook:
- dicht bij de vloer te gaan
- op de trappen langs de muurzijde te gaan
Bij sterke rookontwikkeling in de traphal kan u de rookkoepel manueel openen met de drukknoppen
op het gelijkvloers en de verdiepingen.
Gebruik nooit de lift !
4. Neem de juiste evacuatieweg om naar buiten te gaan. De evacuatieweg is de weg die medewerkers
en leerlingen dagelijks gebruiken, behalve voor de in bijlage 1 in grijs aangeduide lokalen. Hiervoor
is een speciale evacuatieweg voorzien.
5. Uitgangen, nooduitgangen en vluchtwegen worden als volgt aangeduid.

Uitgang

Richting van een nooduitgang

Plaats nooduitgang

6. Blokverantwoordelijken controleren het gebouw. Eventueel vermiste leerlingen geef je door
aan de begeleiders (directeurs) op de verzamelplaats.
7. Ga naar de verzamelplaats = de parking van het voetbalveld aan de Colomalaan. Zie erop toe dat
leerlingen op de verharde zone (zo ver mogelijk naar achter) blijven en niet op de grasvelden lopen.
De leerkracht blijft altijd bij de leerlingen. Ook tijdens de oefening, buiten de school, geldt het
rookverbod.
8. Alle huisdirecteurs zijn aanwezig op de verzamelplaats .
9. Bij stroomuitval kan men de 100 oproepen via GSM – internationaal noodnummer 112.

Lees deze richtlijnen, zodanig dat een evacuatie vlot kan verlopen !
Bijlagen

1. Evacuatiewegen uit de gebouwen en op het domein + plan met de weg die u over het domein
moet volgen bij evacuatie
2. Grondplan met evacuatiewegen uit blok K en L
3. Evacuatiewegen buiten het domein

