Kinderdagverblijf De Dolfijntjes

Inleiding
Kinderen zijn tijdens een noodsituatie niet zelfredzaam. Medewerkers van het
kinderdagverblijf
De Dolfijntjes zijn dus niet alleen verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid tijdens een
calamiteit , maar ook voor die van de kinderen. Dit creëert extra druk op het
organisatievermogen van de medewerkers van een kinderdagverblijf tijdens een
calamiteit. Daarom organiseert het Kinderdagverblijf jaarlijks een ontruimingsoefening
met de leidsters en kinderen.
Ontruimingsplan
Om in geval van nood tijdig en snel te kunnen ontruimen, is het noodzakelijk om een
goed doordacht plan op te stellen over de manier waarop dit kan worden georganiseerd.
Om dit goed te kunnen vast stellen gaat de kinderdagverblijf een
``ontruimingsoefening`` oefenen binnen in de groep. In het ontruimingsplan staat
beschreven hoe een gebouw op een veilig en snelle wijze kan worden ontruimen.
Doel ontruimingsplan
Het doel van een ontruimingsplan is om een bedrijfsverleningsorganisatie te creëren die
in geval van noodsituatie of dreigende noodsituatie tijdig en snel kan worden
geactiveerd en doelmatig kan optreden om, voor zover mogelijk, de oorzaak van de
noodsituatie geheel of gedeeltelijk te elimineren en de gevolgen ervan zover mogelijk te
bespreken. Het is tevens van belang dat binnen de praktijk wordt geoefend. De
oefeningen zijn essentieel belang om een ontruiming goed te laten verlopen en om
eventueel het ontruimingsplan aan te passen. Vanuit de Arbo-wet is het verplicht
minimaal 1 keer per jaar te oefenen.
Ontruimingsplattegrond De dolfijntjes
Er is een plattegrond waarop aangegeven is
●
●
●

De vluchtroute vanuit elke ruimte
De plaats van de nooduitgangen
De plaats van de blusmiddelen.

Vluchtroutes
Kinderdagverblijf de Dolfijntjes beschikt over twee vluchtroutes.
Blusmiddelen
De blusmiddel keuken

Ontruimingsoefening
Tijdens de ontruimingsoefening gaan de pedagogische medewerkers en de kinderen
oefenen ( dit kan eerst met poppen worden geoefend). Dit kan in de volgende drie
fasen.
●
●
●

Datum en tijdstip ruim van tevoren aangekondigd
Wel de datum maar niet het tijdstip aangekondigd
Oefening geheel onaangekondigd.

Voor dat de oefenontruiming begint krijgen alle pedagogisch medewerkers absentielijst.
Daarin staan welke kinderen er aanwezig zijn op de dag. Tijdens de ontruiming worden
alle kinderen door de pedagogisch medewerker naar de verzamelplaats gebracht. Het is
belangrijk dat elke pedagogisch medewerker zijn/ haar presentielijst van de groep
meeneemt naar de verzamelplaats. Op deze plaats wordt gecheckt of alle medewerkers
en alle kinderen uit het pand zijn. Ofwel: of iedereen in veiligheid is gebracht. Het is dan
ook van essentieel belang iedere dag de presentielijst bij te houden en deze in geval van
een ontruiming mee naar buiten te nemen. Ook is erg van belang dat de map met kind
gegevens (groepsmap) op een makkelijke bereikbare vaste plaats ligt en dat de deuren
gemakkelijk te openen zijn ( niet op slot).

Stappen die ondernomen moeten worden tijdens de ontruiming is als volgt:
1. Kind map makkelijk bereikbaar
2. Bel onmiddellijk 112
Naam en adres van KDV is bij leidsters bekend en is terug te vinden in de map
3. Voorkom paniek onder de kinderen, door kalm en zelfverzekerd optreden. Door
regelmatig oefenen lukt dat beter
4. Probeer bij kleine brand, indien mogelijk, de brand te blussen, maar voer geen
heldendaden uit
-door afdekken met natte doeken of met een deksel
-door het afsluiten van gastoevoer of elektriciteit
-door brandende objecten niet te verplaatsen
5. De leidster die de brand ontdekt, verlaat met de groep het gebouw via de normale
voordeur van het KDV.
6. Jassen en tassen worden niet meegenomen.
7. De leidster die de brand ontdekt, geeft het afgesproken ontruimingssignaal: voor
de kinderen ``rode vlag`` op rustige toon . voor volwassenen onderling ``we gaan
ontruimen``.
8. De kinderen en leidsters gaan op 1 vaste plek verzamelen. Vervolgens naar plein (
davinciplein) daarna richting de basisschool ``Erasmus`. Waar de kinderen en
leidsters veilig blijven.
9. Elke leidster controleert of alle kinderen buiten zijn

