
 

 

EVACUATIE VAN DE GEBOUWEN 
 
 
 
 

 
Waarschuwing bij brand: 
 

 De leerkracht verwittigt het dichtstbijzijnde secretariaat (eventueel per GSM :  
03 312 98 98) en verwittigt de klas naast het brandende lokaal.  De leerkracht van 
de naastliggende klas ontfermt zich over de leerlingen van beide klassen en die 
begeven zich naar het sportveld. De leerkracht die de brand opmerkt, bedient de 
waarschuwingsdrukknop op weg naar het secretariaat of op weg naar buiten. 
(behalve in Warande en Toon). 

 De leerkracht zegt waar het precies brandt en of er gewonden zijn. 
 
 

Het alarmsignaal: 
 
Via de alarmcentrale wordt een algemeen signaal gegeven.  Dit is een sirene met felle, op- 
en neergaande toon.  Elke eerste donderdag van de maand om 13.00 uur wordt de 
alarminstallatie getest. 
 
 
De ontruiming: 
 
Bij het horen van het alarmsignaal worden onmiddellijk alle gebouwen verlaten.  
Ramen en deuren worden dicht gedaan maar niet op slot; als het licht brandt, moet het  
blijven branden om de zichtbaarheid te bevorderen.  
Vooraleer men het lokaal verlaat worden de leerlingen geteld.  Het ontruimen gebeurt rustig, 
zonder lopen.  Zorg dat er geen achterblijvers zijn.  Het evacueren gebeurt het best samen 
met de klas naast je zodat er een leerkracht vooraan kan lopen en één achteraan.  
De aangegeven vluchtweg mag alleen gewijzigd worden indien de gewone weg onbruikbaar 
geworden is.  Alle materiaal blijft in de klassen (boeken, boekentassen, …).   
Leerlingen die niet in een klas zitten (naar toilet, uit de klas …) gaan uit eigen beweging naar 
de verzamelplaats en melden zich zo snel mogelijk bij de leraar van wie zij normaal les hadden. 
 
 
De verzamelplaats: 
 
Er wordt op het sportveld verzameld.  De leraar brengt de leerlingen naar de aangeduide 
plaatsen (er hangen groene bordjes per jaar). Het aantal leerlingen wordt opnieuw geteld. 
De leraar meldt zich bij de heer R. Vandebosch of mevrouw. K. Swaans en doet zijn / haar 
briefing.   

• Voorbeeld : klasgroep 6MTWI-6GRWI-6ECWI  
Melding : 6MTWI: 0 vermisten, 6GRWI: 0 vermisten, 6ECWI: 2 vermisten in V35 

De leerlingen verlaten deze plaats niet en wachten op nadere instructies.   
 
 
Einde van de evacuatie: 
 
Iedereen blijft op de verzamelplaats tot de verantwoordelijke instructies geeft om terug naar 
de klassen te gaan.  


