Taken medewerkers crèche bovenzaal
Kinderen zijn tijdens een noodsituatie niet zelfredzaam. Medewerkers van de crèche in de bovenzaal
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 de
crèche tijdens een calamiteit.




Spreek in het intake gesprek af dat een kind alleen aan de ouders meegegeven wordt, tenzij
de ouders laten weten dat het anders is;
Geef in principe nooit een kind aan een ander mee, als je daarvan niet tevoren op de hoogte
bent gesteld;
Leg betreffende persoon tijdens het plaatsingsgesprek de regels uit die wij hanteren m.b.t. het
ophalen van kinderen;

Hoe te handelen bij ontdekken van brand
 Bel direct de koster/ hoofd BHV.
 Ontdekt u zelf de brand en gaat het om een klein brandje, probeer het dan te blussen met de
aanwezige blusmiddelen. Neem geen risico!
 Indien u het alarmsignaal/ontruimingssignaal hoort: Stel de peuters gerust.
 Sluit alle ramen van de betreffende ruimte.
 Zet alle elektrische apparaten uit.
 Laat de kinderen zich opstellen in een rij, ga in een rij de dichtstbijzijnde trap af. Eenmaal
buiten gekomen, geef elkaar een hand en evacueer naar de verzamelplaats. Zing eventueel
een liedje die de kinderen kennen.
 Er zullen BHV’ers komen om ondersteuning te geven.
 Neem alleen de (presentie)lijst mee! Vertel ook tegen de kinderen dat zij niks mee mogen
nemen.
 Enkele ouderlingen zullen zorg dragen voor de baby’s uit de benedenzaal en zullen zich ook
naar de verzamelplaats begeven.
 Loop rustig (NIET rennen, dit vergroot de kans op struikelen).
 Blijf bij rookontwikkeling zo laag mogelijk bij de grond.
 Maak gebruik van de dichtstbijzijnde (nood)uitgang.
 Controleer of de groep nog compleet is en meld u af bij het hoofd BHV/ koster op de
verzamelplaats.
 Verlaat nooit zonder toestemming de verzamelplaats. Met toestemming van het hoofd BHV
kan wel bijstand verleend worden aan andere groepen, indien dit nodig mocht zijn.

Om bij een calamiteit goed voorbereid te zijn, is het goed om elke zondag na de dienst, bijv. onder het
zingen van de laatste psalm, met de kinderen te oefenen om in een rij naar beneden te lopen en er zo
voor te zorgen dat in geval van een calamiteit het voor de kinderen het gewoon is om met elkaar de
trap af te gaan. Bijkomend voordeel is dat op deze manier er een betere doorstroming is van mensen
die de kerk uit komen én ouders die hun kinderen uit de creche moeten halen.
De ouders kunnen na afloop van de dienst de kinderen dan in de kleine benedenzaal ophalen. Er
zullen enkele zondagen zijn dat het niet kan bijvoorbeeld met een doopdienst of andere
gelegenheden. Dan worden de kinderen gewoon in de bovenzaal opgehaald.
Spreek elke zondag af wie de leiding heeft, zodat in het geval van een calamiteit daar geen
onduidelijkheid is. Verdeel eventueel taken met elkaar.
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