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INFO NOODPROCEDURES TBV. SCHOLEN 

OVERZICHT PROCEDURES EN HUN AANKONDIGING 

NOODSIGNAAL : 2 SITUATIES 

Noodprocedure verdrinkingsrisico 
In het gebouw weerklinkt een ALARMSIGNAAL : een ONDERBROKEN geluid. 
Hierna wordt een procedure opgestart waarbij het personeel van S&R Rozebroeken een aantal 
veiligheidstaken uitvoert. U kan ze nalezen in de noodprocedures in bijlage. 
 
Dit signaal wordt gegeven bij NP1, de noodprocedure bij verdrinkingsrisico. 

Evacuatie bij brand 
Nu geven alle brandsirenes een ALARMSIGNAAL = CONTINU geluid. 
Dit signaal wordt gegeven bij NP2, de noodprocedure bij brand. 

OVERIGE NOODPROCEDURES 
S&R Rozebroeken kent ook volgende noodprocedures : 
 
 NP3 : algemene elektriciteitspanne 
 NP 4 : dringende evacuatie van het gebouw, ontploffing 
 NP5 : chloorgasalarm of luchtverontreinigingsalarm 
 NP6 : gasalarm 
 NP7 : contact of aanraking met chemicaliën 
 NP 8 : externe rampen 
 NP9 : brand in het chemicaliënlokaal 
 NP10 : alarm waterkwaliteit baden 
 NP11 : hartinfarct of ernstig ongeval 
 
In deze gevallen hoort u geen alarmsignaal, maar zal het personeel van S&R Rozebroeken u 
begeleiden. 

GOUDEN REGELS EN TE NEMEN MAATREGELEN 
 Blijf steeds rustig en kalm. 
 Oefen je taak in zodat je deze beheerst (dit voorkomt paniek). 
 Bij alle beschreven acties moet iedereen er zich voor behoeden zijn eigen veiligheid in gevaar te 

brengen. Geen heldendaden !  
 Zorg dat je vooraf de nooduitgangen en vluchtwegen kent. 
 Volg de richtlijnen van het personeel of hulpdiensten. 
 Alle beschreven handelingen moeten uitgevoerd worden met de nodige omzichtigheid en 

afhankelijk van het specifieke voorval met gezond verstand toegepast worden.  
 Alle personen (personeel en toezichters) die de noodprocedures dienen toe te passen, moeten 

hiervan op de hoogte zijn. Dit geldt ook voor nieuwe of tijdelijke toezichters. De 
noodprocedures dienen gevalideerd te worden door ze uit te testen.  

 Geef suggesties om de procedures te verbeteren. 
 Registreer alle incidenten en bespreek deze met de verantwoordelijke van het zwembad. 
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NP1 NOODPROCEDURE VERDRINKINGSRISICO 

Schoolovereenkomst: Toezichter 
De school verklaart volledig conform de bepalingen van Vlarem II bis alle nodige 
veiligheidsmaatregelen te treffen. Dit houdt onder meer in het aanstellen van één of meerdere 
toezichters bovenop de redders van S&R Rozebroeken. Deze toezichters zullen de veiligheid 
bewaken van alle personen die door de school toegelaten worden tot het bad. Zij beschikken over 
een fluitje om een noodsignaal te kunnen geven waarbij ze de aandacht vragen van de redder van 
S&R Rozebroeken. 
 
Het aantal toezichters van de school zal aan volgende eisen voldoen : 
aantal baders onder 
verantwoordelijkheid van de school 

aantal aanwezige toezichters in 
opdracht van de school 

1 – 30 
31 – 60 
61 – 90 
91 – 120 
121 – 150 

1 
2 
3 
4 
5 

De toezichters mogen hun toezichtsactiviteit combineren met lesactiviteit voor zover ze zich 
permanent op het perron bevinden en zich zodanig opstellen dat ze alle baders van de groep goed 
in de gaten kunnen houden. 
In een noodsituatie in het bad, ook in het niet door betrokken school gebruikte deel van hetzelfde 
bad, zullen de toezichters samen met de redders van S&R Rozebroeken optreden. 
Alle toezichters dienen zich te schikken naar de eventuele richtlijnen die de verantwoordelijke 
redders van S&R Rozebroeken hen meedelen. 
De verantwoordelijke verklaart eveneens alle specifieke veiligheidsvoorschriften van S&R 
Rozebroeken te kennen. 

Noodsituatie 
Indien de toezichter een ongeval opmerkt geeft hij/zij een luid fluitsignaal zodat de aanwezige 
redders gealarmeerd wordt. 
Bij alle potentiële ongevallen wordt het alarm aangezet (via de nooddrukknoppen) zodat iedereen 
in het gebouw geïnformeerd wordt. Indien de toezichter kort bij de nooddrukknop staat kan hij/zij 
deze indrukken (grote afgeronde drukknop). 
 
1st fase = GEEL ALARM = het Alarm wordt dadelijk afgezet. 
De toezichter springt nooit zelf in het water en laat de actie door de geoefende redders uitvoeren. 
 
2de fase = ROOD ALARM =  Ernstige situatie = het alarm wordt door het personeel van S&R 
Rozebroeken opnieuw aangezet. 
Het personeel roept de hulpdiensten op. 

Taak van de toezichters van de scholen 

Eerst fase = onderzoeksfase = Geel alarm 
HOU TOEZICHT en hou de redder in de gaten. 

Tweede fase = ernstige situatie = Rood alarm 
 ROEP al uw leerlingen uit volle borst en met fluitsignaal uit het water en zorg ervoor dat 

niemand in het water gaat. Veiligheid gaat boven snelheid. 
 VERZAMEL EN TEL uw leerlingen. 
 GA RUSTIG naar tribune. 
 STEL uw leerlingen gerust. 
 GA OP ZOEK naar getuigen van het ongeval binnen uw groep. 
 BLIJF in het zwemcomplex tot het gevaar geweken is en tot de toestand is genormaliseerd. 
 PRAAT MET UW LEERLINGEN OVER het ongeval. Schakel, indien gewenst, de slachtofferhulp van 

de dienst 112 in. Verzamel gegevens van getuigen en neem nadien contact op met de 
centrummanager. 
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NP2 EVACUATIE (bij brand) EN ANDERE EVACUATIES 

Opstart procedure 
Alarmsignaal = continu luid signaal 
Het brandalarm wordt geregistreerd door de brandcentrale aan het onthaal. Indien geconstateerd 
wordt dat het om een ernstige situatie gaat, worden de evacuatiesirenes ingeschakeld en dienen 
we het gebouw te evacueren. 

Taken toezichters scholen 
 ROEP alle baders uit volle borst en met fluitsignaal uit het water. 
 VERZAMEL uw leerlingen. 
 VOLG DE INSTRUCTIES VAN HET PERSONEEL. 
 TEL uw leerlingen en STEL uw leerlingen gerust. 
 VERLAAT ZO SNEL MOGELIJK HET GEBOUW. 
 PRAAT MET UW LEERLINGEN OVER het ongeval. Schakel slachtofferhulp van de dienst 112 in 

indien nodig. 
 Neem indien nodig contact op met centrummanager om dit voorval en verdere bijstand te 

bespreken. 

Zeer snelle evacuatie naar het park rond de chalet en in de chalet 
(voor licht geklede personen) 
VOLG DE INSTRUCTIES VAN HET PERSONEEL. 


