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Calamiteiten 

en ontruiming



Wat zijn calamiteiten?
 Dat kunnen hele kleine dingen zijn zoals:

 Verstuikte enkel

 Flauwvallen 

 Los hangende stroomdraden

 Gladde vloeren

 Het kunnen ook grote dingen zijn zoals:
 Botbreuken

 Onwel worden
 Gaslek

 Brand



Wat moet je doen bij calamiteiten?

 Volg altijd instructies op van het personeel 

van school en de mensen van de 

Bedrijfshulpverlening (BHV)

 Zij zijn te herkennen 

aan de gele hesjes 



Wat moet je doen bij 

ongeval?

 Blijf altijd kalm en zorg voor je eigen veiligheid

 Laat iemand de receptie waarschuwen. 
Denk hierbij aan: 

WIE, WAT, WAAR
 Dus wie zijn erbij betrokken, wat er is gebeurd en vooral 

wáár het is.

 Volg daarna de instructies op



Wat moet je doen bij 

brand?

 Druk een handmelder in

 Blijf kalm en let op je veiligheid

 Waarschuw direct iedereen in de omgeving

 Sluit ramen deuren en kasten

 Schakel apparatuur uit

 Verlaat rustig maar snel het gebouw volgens de 

instructies van docent



Wat moet je doen bij 

ontruiming?

 Zo snel mogelijk naar buiten is niet de beste en 

niet de snelste oplossing.

 Zo rustig en geordend mogelijk wel, dus…:

Blijf kalm, niet rennen



Wat moet je doen bij 

ontruiming?

Verlaat via de aangegeven vluchtroutes en 

gebouw en ga naar de verzamelplaats 

(voorplein van de school)

 De verzamelplaats wordt per leerjaar in 

denkbeeldige vakken ingedeeld

 Ga bij jouw leerjaar staan



Wat moet je doen bij 

ontruiming?
Ga nooit door rook heen

Kom je onverwacht toch in rook 
terecht, blijf dan laag bij de grond

Maak geen gebruik van de lift

Blijf als klas/cluster bij elkaar, ook op de 
verzamelplaats



Wat moet je doen ná

ontruiming?

 De BHV of 

schoolleiding geeft 

aan wanneer je de 

verzamelplaats 

kunt verlaten

 Dat dient altijd in 

groepen te 

gebeuren.



Wat moet je doen bij 

ontruiming FAQ

 Mag ik mijn boekentas meenemen?

Nee, als 550 boekentassen gelijktijdig het 

gebouw verlaten levert dat geduw en 

gedrang laat daarom je tas achter. Je 

docent zal het lokaal afsluiten, zodat er 

niemand bij kan komen

 Mag ik mijn Ipod/mobiele 

telefoon/sleutels uit mijn tas halen?Ja, 

mits je dat snel doet en niet treuzelt



Wat moet je doen bij 

ontruiming FAQ

 Zal ik 112 of de politie alvast bellen?

Nee niet doen. De hulpdiensten worden 
automatisch gewaarschuwd. Zonder geldige 
reden 112 bellen levert je een dikke boete op. 

 Mag ik naar mijn kluisje om er spullen uit te 
halen?

Nee het is de bedoeling zo snel mogelijk het 
gebouw te verlaten. Ook niet als je er toevallig 
langskomt



Wat moet je doen bij 

ontruiming FAQ

 Ik kan niet traplopen (rolstoel) en mag niet 
met de lift, hoe kom ik buiten?
 Er zijn evac-chairs. De mensen van de BHV zijn 

getraind in het gebruik hiervan

 Blijf samen met een klasgenoot in het centrale 
trappenhuis wachten.

 Laat een andere klasgenoot het BHV-meldpunt 
waarschuwen.  Denk aan WIE WAT WAAR!

 Mensen van de BHV komen je te hulp

 Als er rook in het centrale trappenhuis staat wacht 
dan achter een van de branddeuren. Deze zijn 
een half uur brandwerend. Tegen die tijd is de 
brandweer er al lang.



Wat moet je doen bij 

ontruiming FAQ

 Worden ontruimingen geoefend?

Ja het is belangrijk dat iedereen weet wat 

hij/zij moet doen bij een ontruiming.

 Vallen na de oefening de lessen uit?

Nee, na de oefening gaat iedereen terug 

naar het lokaal, waarna de lessen volgens 

rooster verder gaan.



Lestijden



Lestijden
 0. 8.10u-8.30u

 1. 8.30u-9.15u

 2. 9.15u-10.00

Pauze(10.00u-10.15u)

 3. 10.15u-11.00u

 4. 11.00u-11.45u

 5. 11.45u-12.30

Pauze(12.30u-13.00u)

 6. 13.00u-13.45u

 7. 13.45u-14.30u

 8. 14.30u-15.15u



Schone school



Pauzeplek; De AULA
• Leerlingen mogen voor het toneel of verdeeld door de 

aula aan tafel zitten op een stoel. (dus niet op de tafels 
zitten!!)

• De leerling mag afval in afvalbakken die op tafel staan 
deponeren. De afvalbakken worden NIET verplaatst

• Leerling gooit niet met spullen/afval door de aula.

• Leerlingen lopen rustig in de aula naar hun plek.

• Leerlingen zetten altijd hun stoelen terug op de plaats.

• Leerlingen met een corveetaak melden zich altijd netjes 
op tijd en voeren de taken  uit die beschreven staan in het 
corveeschema.



Catering Markies



Pauzeplekken
 Je mag het schoolplein niet verlaten tijdens de pauze

 Het voorplein is verboden terrein

 Je kunt gebruik maken van je kluisje indien nodig maar je 

blijft er niet ‘hangen’

 Bij nat weer mag gepauzeerd worden in de hal van onze 

school. Bij droog weer wordt er gepauzeerd in de aula of 

het binnenplein.

 In de sportkooi wordt gevoetbald indien een surveillant 

aanwezig is. Er mag niet gegeten worden.



Rookbeleid
Roken is voor de hele school verboden



Open Leer 

Centrum 

(OLC)



Algemene afspraken

 Openingstijden; ma t/m vrij 9.15u-16.00u

 Printen; op eigen kosten

 Tassen in het rek

 Geen jassen

 Niet ETEN, DRINKEN, SNOEPEN (ivm

computers)

Nieuwe medewerker OLC: mevrouw Kil



Functie OLC

 TOEZICHT BIJ TOETSEN

 OPVANG BIJ LESUITVAL

 BEGELEIDING LEERLINGEN

 ZELFSTUDIE

 GROEPSWERK/ PROJECTEN



Afspraken bij opdrachten
 Het OLC is een plek om rustig  te kunnen werken aan 

schoolopdrachten.

 We melden ons bij binnenkomst bij de balie.

 Het OLC-personeel wijst een computer aan.

 Maximaal 2 leerlingen werken aan eenzelfde computer.

 We overleggen op fluistertoon.



Afspraken bij toetsen

 Wij komen rustig binnen

 Telefoon inleveren bij OLC-personeel(box)

 Geen etuis  op tafel, alleen  schrijfgerei,  

woordenboek, rekenmachine of geo-driehoek.

 Wij blijven stil tot iedereen klaar is.

 Wij hebben altijd iets te lezen bij ons.



LOB



- Drie keer per jaar een gesprek met je 

mentor of coach (LOB-gesprekken, tijdens 

SE/ Proefwerkweken)

- Opdrachten maken

- Snuffelstage leerjaar 2

- Praktische Profiel Oriëntatie (leerjaar 2)

- Stages leerjaar 3 



Les-

verwijdering



Acties leerling
 Vakdocent geeft witte kaart aan leerling

 Leerling meldt zich in OLC(of CVD indien OLC 
gesloten is)

 Leerling vult WK in

 Leerling meldt zich aan het einde van de les 
bij vakdocent

 Vakdocent bepaalt strafmaatregel en neemt 
altijd contact op met ouders/ (via 
mail/telefonisch)

 Indien leerling meer dan 2x verwijderd is, 
wordt de mentor ingeschakeld



Te laat in de 

les



Acties

 Vakdocent noteert in Som dat leerling 

afwezig is

 Drie keer te laat zonder reden, mentor 

onderneemt actie (nablijven OLC)

 Zes keer te laat, mentor heeft gesprek met 

ouders (nablijven OLC vrijdag 15.15u-16.30u)

 Tien keer te laat, VSV wordt ingeschakeld

 Verzuim per 4 weken, meer dan 16 uur, actie 

VSV



Geoorloofd 

verzuim



 Aanvraag buitengewoon verlof via 

teamleider

 Ziek, ELKE DAG telefonisch afmelden en 

betermeldingsbriefje inleveren als je weer 

beter bent bij receptie



Toetsweken
Leerjaar 1 t/m 3; 3x

Leerjaar 4: 2x, 1x Centraal  

Schriftelijk



18 nov t/m 22 nov

09 mrt t/m 13 mrt

24 juni t/m 1 juli



Voorlopige 

Ingang POORT FIETSENKELDER


