
                                 

Wat te doen bij brand of bommelding:  

Bij een brandalarm hoort u een ontruimingssignaal (slow-whoop). 

1. sluit deuren en ramen. 

2. verzamel uw leerlingen/gasten. 

3. laat tassen etc. achter. 

4. sluit de deur van uw lokaal/werkplek. 

5. ga z.s.m. met uw klas/collega mee naar de verzamelplaats. Meld bij de BHV-

er als u nog leerlingen/collega’s/bezoekers mist. 

 

Bij een bommelding of andere calamiteit wordt u via de 

omroepinstallatie geïnformeerd. 

1. open ramen. 

2. verzamel uw leerlingen/gasten. 

3. laat iedereen zijn persoonlijke spullen meenemen. 

4. laat de deur bij het verlaten van deze ruimte open. 

5. ga z.s.m. met u klas/collega mee naar de verzamelplaats. Meld bij de BHV-er 

als u nog leerlingen/collega’s/bezoekers mist. 

 

Grasveld bij (of in) Petrakerk/Dennenlaan 
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Gymzaal 3-4 
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Grasveld naast de Mispel 
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