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INLEIDING   
 

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 

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 veiligheidsprotocol is in februari 2015 vernieuwd met 

onder andere een stappenplan voor noodsituaties ‘ EHBO’ en ‘ Brand’, beschrijving van de 

vluchtroute en de opvang van de kinderen bij onlusten. 

 

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. 

 

VEREISTEN  
Schoollocate 

 

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.  

 

Aan de zijkant van de koelkast en in alle klassenmappen zitten twee stappenplannen: 

- Brand 

- Ongevallen 

Te allen tijde volgt het personeel deze stappenplannen op. Bij ingang van dit nieuwe 

veiligheidsprotocol zijn deze (nieuwe) stappenplannen ook van kracht.   

 

Bij het hek aan de achterzijde van de school hangt een veiligheidskastje met de sleutel tot 

het ambassadeterrein. 

 

Schoolorganisatie  

Het personeel houdt het volgende in acht:  

 Alle deuren / nooduitgangen zijn te allen tijde  vrij. 

 De leerkrachten hebben te allen tijde de klassenmap met telefoonummers van de 

ouders en de presentielijst bijgewerkt. 

 Het veiligheidsprotocol, het stappenplan Brand en stappenplan Noodsituaties zit in 

de klassenmap 
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 Te allen tijde zijn er twee leerkrachten op school aanwezig.  

 

In het volgende onderdeel volgt een uitleg over de acties die worden ondernomen bij 

gevallen als brand, medische noodsituaties en onlusten.  

 

WAT TE DOEN BIJ… 
 

Brand 

In geval van het uitbreken van brand in of om de school nemen de aanwezigen direct 

contact op met de Ambassade via het algemene nummer terwijl ze naar de verzamelplaats 

lopen.  

 Tijdens kantooruren: 011 31 70 360/09 11 513 658. De receptie licht de 

dienstdoende ambtenaar en eventuele andere personen in.  

 Buiten kantooruren – de dienstdoende duty ambtenaar: 09 11 202 542. 

De ambassade belt de security in de sluis en licht de brandweer in. De security gaat onder 

geen beding met de teamleden mee, maar bewaakt het schoolterrein en de ingang. Op het 

moment dat de brandweer en andere aanwezigen het schoolterrein opgaan, zien zij toe op 

het materiaal van de de school. 

 

Verzamelplaats en ouders inlichten 

De teamleden handelen op basis van het stappenplan ‘ Brand’ (zie bijlage 1) en nemen de 

klassenmap mee en de leerlingen rustig mee naar het grote terrein achter de ambassade. 

Daar wordt op basis van de presentielijst alle leerlingen geteld en gecontroleerd. Daarna 

lopen de leerkrachten met de leerlingen naar de ambassade waar ze in de vergaderzaal 

worden opgevangen. De leerkrachten bellen daar de ouders.  

 

Een uitleg van de procedure in de vorm van een stappenplan staat in bijlage 1.  

 

Medische noodsituaties 

De gedragsregel ‘wat te doen bij een noodgeval’ ligt vast in het contactformulier dat de 

ouders invullen en ondertekenen bij de intake.  

 

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 (zonder nood) zal eerst contact worden opgenomen met 

de ouders van de leerling. Mocht dat niet lukken dan zal geprobeerd worden de 

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: 
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 het algemene nummer van de ambassade waardoor een BHV’er wordt 

ingeroepen. 

 een direct verzoek richting externe hulpverleners: Dr. Allan van de Suisse 

Clinic in Kera.  

Een overzicht van de relevante telefoonnummers is aan dit veiligheidsprotocol 

toegevoegd.  

Hoe de procedure stapsgewijs verloopt staat in het stappenplan medische 

noodsituaties in bijlage 2.  

 

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 ambassade om zich te vergewissen van 

de actuele veiligheidssituatie of de ambassade (Miriam van Wees) neemt contact op 

met de Taaltoekel.  

- De Taaltoekel zal op aanwijzing 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. De ouders van de 

desbetreffende lessen worden telefonisch op de hoogte gebracht. Daarnaast komt 

er een bericht op de website van de Taaltoekel, dat via de mailinglist alle ouders 

bereikt. 

- 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 is, gaan alle leerkrachten met de leerlingen 

naar de ambassade waar zij in de  vergaderzaal worden opgevangen.  

- De Taaltoekel zal in overleg met de ambassade, de ouders van de leerlingen 

telefonisch informeren a.d.h.v. het 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 of halen van de kinderen geconfronteerd worden met 

onlusten dan is het advies om direct rechtsomkeer te maken naar de Taaltoekel of naar 

huis. U dient in dit geval de Taaltoekel te verwittigen van de situatie. 

 

Belangrijk: De ambassade van Nederland en België houdt de inwoners op de hoogte bij 

onlusten. Het is daarom uitermate belangrijk dat u zich aanmeldt. De Nederlandse 

ambassadeheeft daarvoor een website https://informatieservice.nederlandwereldwijd.nl..... 

De Belgische ambassade:.http://ethiopia.diplomatie.belgium.be/nl/consulaire-

diensten/inschrijving-op-een-belgisch-beroepsconsulaat....  
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VEILIGHEID OP SCHOOL 
Opbergen van chemische stoffen zoals schoonmaakmiddelen 

De schoonmaakmiddelen worden uit het zicht en buiten rijkhoogte van de kinderen 

opgeborgen. Elke leerkracht, assistent en de schoonmaakster zijn hier zeer alert op.  

 

Hychiene en voedsel 

De leerkrachten zien er op toe dat het schoolgebouw schoon en netjes is. Geen voedsel, 

kruimels of andere voedselwaren achterlaten. Elke leerkracht ziet er op toe dat de 

leerlingen ook op een hychienische manier met voedsel omgaan. Bijvoorbeeld dat het 

voedsel afgesloten in een tas is opgeborgen.  

 

Ongewenste situatie of onbekende personen 

De security in de sluis voorkomt dat ongewenst bezoek zomaar het terrein op komt. 

Daarnaast kan het voorkomen dat er ook onveilige of onprettige situaties onstaan bij het 

ophalen of wegbrengen van de leerlingen door de ouders, chauffeurs of nanny’s.  

De leerkrachten zijn hier alert op en lopen eventueel met de leerlingen mee tot aan de 

auto. De leerlingen mogen onder schooltijd niet alleen weggaan, ook niet om nog even iets 

uit de auto te halen.  

De leerkrachten blijven op school totdat alle leerlingen zijn opgehaald door een bekend 

persoon. Desgewenst sluiten er altijd twee leerkrachten de school af.  

 

Diefstal 

De school is niet aansprakelijk voor diefstal van eigendommen van de leerlingen.  
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RELEVANTE TELEFOONNUMMERS  

Ambassade 

- Algemene nummer ambassade: 011 3170 360 / 0911 513 658 

- Beveiligingscoördinator ambassade: Thijs Woudstra 0911234939  

- Plv. Beveiligingscoördinator ambassade: Peter Richtering 0944732358 

- Algemene nummer hoofdpoort ambassade (beveiliging): 011 86694153 

- Dienstdoend ambtenaar: 0911 202 542 

- Coördinator BHV ambassade: John Smit 0911 219215 

- Technische hulp: Tirukelem Addis – 0911 830 642 – toestel 116221 

- Contactpersoon ambassade: John Smit 0911219215  

 

Algemeen  

- Politie: 991 

- Brandweer: 939 

- Ambulance: 907 

- Suisse Clinic (Dr. Allan): + 251 114161649 / + 251 921787120  

 

BELPLAN  

Belplan bij onlusten die het komen naar of het terugkeren van school kunnen verhinderen: 

 

Leerkrachten verdelen de ouders op de bellijst per 10 en bellen op volgorde van de lijst. 

Indien de ouders van een leerling niet te bereiken zijn, zal contact worden opgenomen met 

de contactpersonen zoals die door de ouders zijn opgegeven. De directie stuurt ook een e-

mail aan alle ouders. 

 

Het belplan is als Excell document te vinden op het centrale netwerk van de school (Nas) 

en ligt samen met het veiligheidsprotocol in de keukenkast van de hal.  
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BIJLAGE 1: BRAND 
 

Stappenplan 

Nood Geen nood 

Grote brandhaard, niet te blussen 
 

Blijf rustig 
 

1. Licht collega’s in dmv. Noodsignaal.  

 

2. Verzamel de leerlingen van (alleen) je eigen 

groep bij het hek in de tuin en neem de 

klassenmap mee. Tel op basis van de 

presentielijst de leerlingen. Geef het teken aan 

de andere leerkracht dat alle leerlingen er zijn. 

Zo niet: eigen leerkracht gaat terug, indien 

mogelijk en haalt leerling.   

 

3. De leerkracht van de eerste groep belt z.s.m. 

het algemeen nummer van de ambassade en 

geeft inlichtingen.  

 Tijdens kantooruren:  

011 31 70 360 / 09 11 513 658  

 Buiten kantooruren:  

 

4. Loop gezamenlijk, maar bij je eigen groep naar 

de verzamelplaats (voetbalveld boven de 

ambassade). 09 11 202 542(dienstdoende 

ambtenaar) 

 

5. Kruis op de verzamelplaats op volgorde van je 

presentielijst of contactenlijst je leerlingen af!  

 

6. Blijf met de leerlingen op het veld tot nader 

order van de ambassade. Licht ondertussen de 

directeur in +251 929006002 (of Sophie 

Odink: voorzitter bestuur( +251944067650).  

Je wordt gezamenlijk naar de vergaderzaal van 

de ambassade gebracht.  

 

7. Start met het inlichten van de ouders en 

noteer welke ouders hun kind hebben 

opgehaald. Geef de leerling alleen aan de 

ouders of een bekend contactpersoon mee. 

8.   

Kleine brandhaard, wel te blussen 
 

Blijf rustig 
 

1. Bepaal welke leerkracht de leerlingen mee 

neemt naar de Toekel. 

 

De andere leerkracht: 

1. Als je het zelf aan kan (bv. prullenbak), 

maar doe het nooit alleen:  

Blus eerst zelf de brand met behulp van 

blusser/ blusdeken, bel daarna de BHV’er.  

2. Als het groter wordt of je twijfelt:  

Bel de dienstdoende BHV’er 09 11 202 542  

 

Als gevaar geweken is en de BHV’er teken 

‘brandmeester’ geeft, is het weer toegestaan 

de school te betreden.  

  

De BHV’er van de Ambassade meld je zo snel 

mogelijk wat de situatie is. Hij heeft de taak de 

tijd te overbruggen voordat professionele 

hulpdiensten aanwezig zijn.  
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BIJLAGE 2: MEDISCHE (NOOD)SITUATIES 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stappenplan 

Nood Geen nood 

Maak de situatie veilig en blijf rustig! 

1. Maak ruimte om het kind 

2. Ga na wat er is gebeurd 

3. Ga na wat er mankeert 

Help het kind op de plaats waar hij is! 

 

Maak de situatie veilig en blijf rustig! 

1. Maak ruimte om het kind 

2. Ga na wat er is gebeurd 

3. Ga na wat er mankeert 

Help het kind op de plaats waar hij is! 

Haal professionele hulp 

 

1. Leerkracht bij slachtoffer: 

 Bel Suisse clinic en vraag naar  

Dr. Alan Karibian 

+251(0)114161649 

+2519 21 787120  

Dr Alan geeft je advies. Als je 

direct naar Suisse Clinic moet, 

overleg je met collega’s wie op 

school blijft. 

 

2. Collega:  

Bel BHV’ er van de ambassade 

(John Smit 0911 219215). 

Bel de ouders en indien niet 

aanwezig de directeur (+251 

929006002) of bij afwezigheid 

Sophie Odink (voorzitter bestuur, 

+251 944067650). 

Win advies in als je twijfelt 

 

1. Leerkracht bij slachtoffer: 

 Bel BHV’er van ambassade () 

(Thijs Woudstra 0911234939) 

En indien nodig: 

 

 Bel Suisse clinic of Dr. Alan 

Karibian 

+251(0)114161649 

+2519 21 787120 

Dr Alan geeft je advies. 

 

2. Collega:  

Belt ouders om de situatie mede te 

delen. Als het kind op school kan 

blijven en de situatie veilig is, is het 

aan de ouders om te bepalen of ze 

het kind ophalen. 

 

 


