Veiligheidsprotocol de Taaltoekel (procedure)

Veiligheidsprotocol
De Taaltoekel is zich bewust van het feit dat er zich onvoorspelbare situaties kunnen
voordoen, die een speciale opvang van de kinderen noodzakelijk maken. In overleg met de
beveiligingsambtenaar van de Nederlandse Ambassade heeft de Taaltoekel een
veiligheidsprotocol opgesteld, dat richting zal geven aan het handelen van de dienstdoende
leerkrachten en de ouders van onze leerlingen.
Dit veiligheidsprotocol betreft vooralsnog brandsituaties, medische noodsituaties en
onlusten/rellen. Het veiligheidsprotocol is opgenomen in de procedurele bundel van zowel
het schoolteam als het bestuur. Ouders krijgen het protocol doorgemaild en een exemplaar
ligt ter inzage op de school.
Het schoolteam bespreekt aan het begin van het schooljaar het veiligheidsprotocol en
loopt daarbij (jaarlijks) een noodoefening door, waarbij het op een geordende en veilige
aftocht van het schoolterrein naar het ambassadeterrein hoofddoel zal zijn.
Op de school hangt in de gang op de tussenmuur een duidelijk zichtbare plattegrond met
daarop aangegeven:
- waar de EHBO kisten staan;
- waar de brandblusser en de branddeken hangt; en
- langs welke weg het terrein van de ambassade bereikt kan worden.
Bij het hek aan de achterzijde van de school hangt een veiligheidskastje met de sleutel tot
het ambassadeterrein.

Brand
In geval van het uitbreken van brand in of om de school zullen de aanwezigen direct
contact opnemen met de Ambassade via de telefoon of de dichtst bijzijnde dienstdoende
bewaker.
Deze bewaker volgt de regels die hem opgedragen zijn door de Ambassade. Op het
schoolterrein hangt een brandblusapparaat en een blusdeken.
De aanwezige leerlingen zullen onder begeleiding van de leerkracht zo snel mogelijk naar
het terrein van de Ambassade worden gebracht, waarna de ouders zullen worden gebeld.

Medische noodsituaties
De gedragsregel wat te doen bij een noodgeval ligt vast in het contactformulier dat de
ouders ieder jaar opnieuw invullen en ondertekenen. De veiligheidsprotocollijst zit
bijgesloten bij de schoolkopie van het veiligheidsprotocol op de kast in de gang. Daarop
staan ook de belangrijke telefoonnummers van de ambassade en externe hulpdiensten.
Het bestuur heeft een gedragsregeling opgesteld over hoe te handelen als een leerling het
slachtoffer is van een (ernstig) ongeval op school:
In geval van een ongeval zal eerst contact worden opgenomen met de ouders van
de leerling. Mocht dat niet lukken dan zal geprobeerd worden de
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contactpersoon te bereiken. Dit kan een goede vriend of kennis zijn, die
eventueel beslissingen zou kunnen nemen uit naam van de ouders. De ouders
wordt verzocht om op het contactformulier aan te geven wie de
contactpersonen zijn met diens telefoonnummers.
Mocht acute medische hulp noodzakelijk zijn, dan zal eerste hulp ingeroepen worden
via:
- het algemene nummer van de ambassade, de coordinator BHV van de
ambassade of de dienstdoende ambtenaar.
- een direct verzoek richting externe hulpverleners als Swedish Clinic, Korean
Hospital.
Een overzicht van de relevante telefoonnummers is aan dit veiligheidsprotocol
toegevoegd.
De Taaltoekel is niet aansprakelijk voor kosten die voortvloeien uit medische
behandelingen van een leerling.

Onlusten
Mochten er zich onlusten voordoen op de dagen dat er les wordt gegeven, dan zal de school
de volgende stappen ondernemen:
- De Taaltoekel zal in contact treden met de beveiligingsambtenaar van de ambassade
om zich te vergewissen van de actuele veiligheidssituatie.
- De Taaltoekel zal op aanwijzing van de beveiligingsambtenaar van de ambassade de
noodzakelijke vervolgstappen ondernemen.
- In geval lessen nog niet zijn begonnen zullen de ouders door de Taaltoekel op de
hoogte worden gesteld van het eventueel afzeggen van lessen.
- In geval lessen zijn begonnen dan worden de leerlingen bij (merkbare) onlusten in
eerste instantie in de klaslokalen opgevangen door de leerkrachten van de
Taaltoekel.
- Indien hiertoe aanleiding bestaat dan kan de beveiligingsambtenaar van de
ambassade besluiten de leerlingen en leerkrachten op te vangen op het primaire
terrein van de ambassade.
- De Taaltoekel zal in overleg met de beveiligingsambtenaar van de ambassade, de
ouders van de leerlingen telefonisch informeren a.d.h.v. het actuele belplan zoals
toegevoegd aan het veiligheidsprotocol.
- Het is de verantwoordelijkheid van de beveiligingsambtenaar van de ambassade om
te beoordelen of de veiligheidssituatie het toelaat dat de leerlingen het
ambassadeterrein kunnen verlaten, waarna ouders door de leerkrachten op de
hoogte worden gesteld.
Mocht men bij het wegbrengen van de kinderen geconfronteerd worden met onlusten dan is
het advies om direct rechtsomkeer te maken en de Taaltoekel te verwittigen van de
situatie.
De lijsten met telefoonnummers van de ambassadecontactpersonen, het team en de
ouders (contactpersonen), zijn op school aanwezig.

