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Wat te doen bij een ontruiming 

 
• Sluit bij het verlaten van het gebouw de deuren en ramen (niet op slot!). 

• Verlaat het gebouw z.s.m. en laat alle spullen liggen. 

• Verlaat het gebouw via de dichtstbijzijnde uitgang. 

• Gebruik de nooduitgang. 

• Gebruik nooit de lift tijdens een ontruiming. 

• Verlaat het terrein op een rustige manier en blijf als groep bij elkaar. 

• De collega die als eerst langs de balie komt, krijgt een ontruimingsboekje mee en loopt 
richting verzamelplek. Hij/zij is vanaf nu verantwoordelijk voor de gang van zaken op de 
verzamelplek. 

• Verzamelplek: plein bij kerk (tegenover schoolgebouw). 

• Elk leerjaar heeft een eigen plek (zie plattegrond volgende pagina). 

• De verantwoordelijke verdeelt het aanwezige personeel over de groepen (inclusief 
stagiaires). 

• Per leerjaar wordt er een klassenlijst incl. pen meegegeven en wordt de aanwezigheid 
gecontroleerd en genoteerd. 

• De afwezige leerlingen worden teruggekoppeld aan de verantwoordelijke. 

• De verantwoordelijke koppelt de afwezige leerlingen en personeelsleden terug aan de 
BHV’er die naar buiten komt. 

• Volg de instructies van de BHV’er (herkenbaar aan vest). 

• Het schoolterrein mag pas weer betreden worden wanneer de BHV’er dit aangeeft. 
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Taken verantwoordelijke verzamelplek 
 
Vanaf het moment dat je het ontruimingsboekje in de handen krijgt ben jij verantwoordelijk voor 
de verzamelplek tijdens een ontruimingsoefening. 
 

• Zorg ervoor dat leerjaar 1, 2, 3 en 4 op de juiste plek bij elkaar staan (zie plattegrond). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Verdeel de collega’s over de leerjaren.  
De collega’s blijven bij dit leerjaar en zijn verantwoordelijk totdat een BHV-er dit aangeeft! 

• Geef per leerjaar één collega de klassenlijsten en een pen. 

• Instrueer de collega’s dat zij aan jou de absentie door moeten geven. 

• Controleer de aan- en afwezigheid van het personeel. 

• Zodra er een BHV-er naar buiten komt geef je door welke leerlingen en collega’s afwezig zijn.  
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Bijlagen 

Bijlage 1 – Plattegrond 

Ontruiming DNT 

 
 


