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1. Inleiding  
 
Dit beleidsdocument bevat een uitgewerkt plan om in crisissituaties1 passend 
te reageren. Het is een aanvulling op het hoofdstuk fysieke veiligheid van het 
veiligheidsbeleid. 
 
Dit document is een eerste versie die aangevuld en indien nodig aangepast 
zal worden in 2009. De ouders zullen door het schoolbestuur (“bestuur”) 
gewezen worden op het bestaan van dit noodplan en zullen het op verzoek 
toegestuurd krijgen. Het noodplan wordt op de school bewaard. Het wordt één 
keer per jaar (in september) door het bestuur en de leerkracht besproken en 
indien nodig geactualiseerd. Hoofdpunten van het noodplan worden vanaf het 
schooljaar 2008/2009 opgenomen in de schoolgids. Noodplan en 
veiligheidsbeleid worden later verwerkt tot één document. 
 

2. Afbakening van verantwoordelijkheid 
 
Het principe is dat ouders verantwoordelijk zijn voor hun persoonlijke 
veiligheid en die van hun kinderen. Evenzo is de leerkracht verantwoordelijk 
voor zijn/haar persoonlijke veiligheid2.  
 
Het bestuur is verantwoordelijk voor de maatregelen ter bewaring van de 
school3 en voor het zorgen van een veilig kader waarin de leerkracht en de 
leerlingen kunnen functioneren. De leerlingen vallen onder 

                                                 
1 Dit document handelt niet over persoonlijke crisissituaties. 
2 De leerkracht kan, zonder raadpleging en overeenstemming van het bestuur, een beslissing nemen met 
betrekking tot een eventuele persoonlijke evacuatie uit het land. Het bestuur zal beslissen of een 
terugbetaling van de evacuatiekosten gerechtvaardigd is op basis van een inschatting van de 
noodsituatie.  
3 Geheel van maatregelen gericht op het handhaven van het leslokaal, lesmateriaal, documenten van de 
school en alle overige materiele en immateriele bezittingen van de stichting. 
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verantwoordelijkheid van de leerkracht of toezichthoudende personen 
wanneer ze zich op school bevinden of op een andere locatie tijdens een 
schoolse activiteit.  
 
In geval van een crisissituatie vallen Nederlanders en Vlamingen in Laos 
onder de zorg van de Franse ambassade. 
Het bestuur zal zich in zijn beslissingen laten leiden door de aanwijzingen van 
de Nederlandse Ambassade in Bangkok en Franse ambassade ter plekke. 
 
De voorzitter van het schoolbestuur is verantwoordelijk voor alle 
communicatie naar derden. 
 

3. Voorzorgsmaatregelen 
 
In het leslokaal zal er ten alle tijde aanwezig zijn: 
 

• 20 liter reserve drinkwater 
• EHBO doos die regelmatig wordt nagekeken. 
• paar zakjes ORS. 
• Telefoonoplader en een prepaid kaart4 
• lijstje met belangrijke telefoonnummers (artsen, brandweer, 

bestuursleden, ambassades, politie) 
• kaarsen en lucifers, zaklamp en batterijen 
• gevuld brandblusapparaat 
• emmer met zand 

 
Indien het bestuur oordeelt dat een dreigende situatie kan ontstaan zal er een 
extra voorraad water worden opgeslagen als ook droogvoeding en wat lekkers 
voor de kinderen. 
 
De voorraad wordt steeds gecontroleerd tijdens de veiligheidsinspectie die 
regelmatig wordt gehouden. 
 
In het gebouw is slechts één uitgang wat een verhoogd risico met zich 
meebrengt. Deze uitgang wordt steeds vrijgehouden en tijdens de lesuren 
wordt de deur nooit op slot gedaan. 
 

4. Crisissituaties van korte duur 
 
Wanneer een crisissituatie van korte duur (manifestaties, rellen enz.) 
verwacht wordt, kan het bestuur beslissen de lessen tijdelijk op te schorten. 
Het bestuur zal hierbij ook rekening houden met wat de dagscholen van de 
kinderen doen. Via e-mail en telefoon worden de ouders hiervan op de hoogte 
gebracht.  
 

                                                 
4 Elk jaar wordt een nieuwe kaart aangeschaft 
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In een dergelijke situatie zal de leerkracht voor zover mogelijk lessen of 
huiswerk voortzetten via internet en e-mail. De leerkracht wordt gewoon 
verder betaald. 
 
Wanneer een crisissituatie uitbreekt tijdens de les, zal de leerkracht of het 
bestuur de ouders verwittigen5. In principe houdt de leerkracht de kinderen op 
school tot ze veilig afgehaald kunnen worden of brengt ze indien mogelijk 
naar de VIS. De leerkracht blijft in elk geval bij de kinderen. 
 
Wanneer de school ontoegankelijk blijkt, wordt in samenspraak met de Franse 
ambassade besloten welke actie moet ondernomen worden (dit gebeurt in 
principe door de secretaris van het bestuur die momenteel deelneemt aan de 
vergaderingen van het veiligheidscomité van de Franse ambassade). De 
contactpersonen6 nemen tevens contact op met de Nederlandse en - wanneer 
er ook kinderen van Belgische nationaliteit op de school zijn – met de 
Belgische ambassade. 
 
Het bestuur volgt de situatie dagelijks op. Wanneer de lessen hervat worden 
zal de leerkracht een plan voorleggen waarbij aangegeven wordt hoe de 
gemiste lesuren kunnen ingehaald worden. Het bestuur kan beslissen over 
een compensatie van de leerkracht voor extra inzet in geval van een crisis. 
 

5. Crisissituaties van lange duur 
 
Wanneer een crisissituatie van lange duur verwacht wordt (bijvoorbeeld 
uitbreken van een epidemie) kan het bestuur beslissen het schooljaar te 
onderbreken. 
 
In dit geval wordt het contract met de leerkracht ontbonden met inachtneming 
van de opzegtermijn van het arbeidscontract (momenteel twee maanden). Het 
bestuur zal in dit geval de eventuele evacuatiekosten van de leerkracht 
dekken voor een maximaal bedrag van 2000 Euro. 
 
Het bestuur neemt bewarende maatregelen voor de school. De huur wordt 
verder gezet, er wordt een wachter aangeduid en de leerlingmappen en het 
lesmateriaal worden indien mogelijk op een veiligere plaats ondergebracht. 
Meubels worden afgedekt, elektrische apparaten worden afgekoppeld. 
 
Het bestuur volgt regelmatig de situatie op. Indien er op termijn geen 
beterschap van de situatie wordt verwacht, kan het bestuur beslissen de 
stichting op te heffen. 
 

                                                 
5 In principe per telefoon en/of internet (die hopelijk blijven functioneren). 
6 Momenteel is dit Nicolette Matthijsen voor de Nederlandse ambassade en Dirk Overweg voor de 
Belgische ambassade. 
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Afhankelijk van de financiële mogelijkheden van de school en de bepalingen 
van de statuten van de stichting en het huishoudelijk reglement wordt een 
deel van het schoolgeld terugbetaald aan de ouders, nadat de benodigde 
betalingen (salaris, repatriëringkosten) aan de leerkracht zijn verricht. 
 

6. Bijlagen 
 
1. Wat te doen bij ongelukken? 
2. Wat te doen bij brand? 
3. What to do in case of accidents? 
4. What to do in case of fire? 
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BIJLAGE 1: Wat te doen bij ongelukken 
 

Wat te doen bij ongelukken?    
 
De leerkracht helpt het kind ingeval van ongeluk in of rond de school. In de keuken 
staat een EHBO kit.  
 
Voorzorgsmaatregelen: 

- EHBO kit wordt regelmatig nagekeken. 
- Ouders geven aan welke medische verzorger moet worden gecontacteerd. 

De informatie wordt op school bijgehouden en moet gemakkelijk te 
raadplegen zijn. 

- Lijst met geldige telefoonnummers (ouders, bestuur, brandweer, hospitalen, 
ambulances enz.). 

- EHBO training voor de leerkracht. 
- Deze tekst hangt op een zichtbare plaats in de school. 
- Vermijd gevaarlijke plekken in de school (scherpe hoeken enz.). 

 
Bij ongeluk: 
 

 Pas EHBO toe (leerkracht). 
 Kijk wie de gewenste medische verzorger is. 
 Raadpleeg de VIS verpleger, Dr. Hospied (spreekt Nederlands) of Dr. Pons 

(spreekt Frans en Nederlands) indien de gewenste verzorger van de ouders 
niet bekend is of onbereikbaar is. 

 Bel (of laat bellen) een ambulance in Laos. 
 Laat internationale evacuatie bij voorkeur regelen door Dr. Hospied. 
 Leerkracht belt Nicolette M. of ander bestuurslid op die dan de ouders 

contacteert. Nicolette M of bestuurslid regelt de opvang van de andere 
kinderen. 

 Indien de leerkracht onmiddellijk weg moet, worden de buren gevraagd een 
oogje in het zeil te houden tot opvang geregeld is. 

 Leerkracht bespreekt nadien de gebeurtenissen met het bestuur en het 
bestuur bespreekt ze met de ouders. 

 
Nuttige zinnen in lao: 

 Help me. Een kind is gewond: ó́À©ñ¡− Éº¨Ä©É»ñ®®¾©À¥ñ®¡½ì÷−¾§È¸¨Á©È (mee-
dek-noy-dai-hub-bard-jeb-ka-lou-na-suay-dea) 

 Kan je op de kinderen letten. De ouders komen dadelijk. 
À¥í¾¦¾´¾©«É¾μ øÈê†− š¡ñ®À©ñ¡− Éº¨¥ö−¡¸È¾²ÒÁ È́ì¾¸´¾»º©Ä©É®Ò? 
²¸¡À¢ö¾À¥í¾¥½´¾»º©Ä¸Å− š. (jao-sa-mard-ta-u-tee-nee-kub-dek-noy-jon-por-
méa-lao-mar-hord-dai-bor? pouk-kao-jao-kum-lung-mar. 

 Kan je een ambulance bellen?: ¡½ì÷−¾Âê»Éº¤ìö©¦÷¡À¦ó−´¾ê†− š©È¸−. (ka-lou-na-
tô-horng-lod-souk-sern-mar-tee-nee-douan) 
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Nuttige nummers 
 
EHBO doos In de keuken van de school 
Telephone Bestuur en ouders: zie lijst bij telefoon 
Arts kinderen Wensen ouders: zie lijst bij telefoon 
EHBO Verpleegster: Mevr. Moe Moc 020-2071 237, 021 486 001 

Centre médical de l’ambassade de France: 
Dr. Jean-Marie Hospied / Dr. Reynald Pons: 
021 – 214150 or 020 – 5584617 en 020 – 655 47 94 

Lao Ambulance - Mahosot hospitaal: (021-214018 / overdag); (021-214024 / ‘s 
nachts) 

- Setthathirath Hospitaal: 021-351156 or 020-5679330 
- Friendship (150 Beds) Hospitaal: 021-71 0006; 021-71 

1051;021-71 1002 
Ambulance AEK Udon Tel: + 662-42 34 2555 

Mobiel: + 662-81 471 1111 
Mobiel + 662-81 471 3333 

Ambulance Wattana 
Nong Kai 

Tel: + 662-42 46 5205 
Mobiel: + 662-89 498 5841 

Contact Bestuur Nicolette M. 020-5526771 
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BIJLAGE 2: Wat te doen bij brand? 
 

Wat te doen bij brand?    
 
Bij brand brengt de leerkracht eerst zichzelf en de kinderen in veiligheid (bij 
Viripaseuth of andere plaats). Veiligheid eerste!!! 
 
1. Probeer het vuur te doven door gebruik van brandblusser of zand. 
 
2. Bel de brandweer: 
    Telefoon:  190; 020-562 9108 or 020-550 5492 

Gebruik mobiel of telefoon buren (Viripaseuth School). 
Contacteer het bestuur 
 
Locatie school: is bij “Wat Sapphanthong tay” en “kai kab hong hian nanasaad 
kao (VIS)”. 
 

3. Leg de brandweer uit waar/hoe de brand begonnen is. 
    Vraag buren de weg vrij te houden.  
 
5. Zorg voor verslag brandweer / politie voor verzekering (bestuur).  

 
6. Schoonmaak school. 
 
Nuttige nummers 
 
Brandweer 190; 020-562 9108 or 020-550 5492 
Politie 191 
Brandblusser Naast de ingang 
Emmer zand Naast de ingang 
EHBO doos In keueken 
EHBO hulp Verpleegster VIS: Verpleegster: Mevr. Moe Moc 020-2071 

237, 021 486 001 
 
Centre medical de l’ambassade de France, Dr. Jean-Marie 
Hospied, Dr. Reynald Pons:  021 – 214150 of 020 – 
5584617 of 020 – 655 47 94 

Ambulance Lao - Mahosot hospital: (021-214018 / overdag); (021-214024 
/ ‘s nachts) 

- Setthathirath Hospitaal: 021-351156 or 020-5679330 
- Friendship (150 Bedden) Hospitaal: 021-71 0006; 021-

71 1051; 021-71 1002 
Ambulance AEK 
Udon 

Tel: + 662-42 34 2555 
Mobiel: + 662-81 471 1111 
Mobiel: + 662-81 471 3333 

Ambulance Wattana 
Nong Kai 

Tel: + 662-42 46 5205 
Mobiel: + 662-89 498 5841 

VIS School  020-2071 237, 021 486 001 
Telephone lijst  Zijn lijst naast de telefoon 
Contact Bestuur Nicolette M. 020-5526771 
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BIJLAGE 3: What to do? Accidents! 
 

What to do? ACCIDENTS!    
 
If there has been an accident in or around school, the teacher will help the child 
immediately. For small/little accidents there is the First Aid-kit in the school kitchen.  
 
Measures to take beforehand: 

- Keep a complete and up-to-date first aid kit. 
- Keep up-to-date file per child with contact addresses and emergency 

numbers including name of medical practitioners and hospitals to contact. 
- Provide first-aid training to teacher 
- Post this note on information board of school. 
- Avoid dangerous spots in the school. 

 
In case of accident: 
 

 Provide first aid to the child (by Ginny) 
 Consult child’s file on parent’s wishes 
 Consult VIS nurse, Dr. Hospied (speaks Dutch) or Dr. Pons (speaks French 

and English) if wishers parents are unknown of their preferred practitioner 
cannot be contacted. 

 Call (or have called) an ambulance. 
 For evacuation to international hospitals: Dr. Hospied to phone. 
 Ginny to phone Nicolette M. or other board member who will contact parents. 

Nicolette M or other board member will also organize for care-taker to go 
immediately to the school to take care of / comfort the other children. 

 Neighbors will be asked to look after the children remaining in school if Ginny 
goes with child that is hurt. 

 Debriefing to board (Ginny) and parents(board) 
 
Some useful phrases in Lao: 

 Please help me. A child is hurt: ó́À©ñ¡− Éº¨Ä©É»ñ®®¾©À¥ñ®¡½ì÷−¾§È¸¨Á©È (mee-
dek-noy-dai-hub-bard-jeb-ka-lou-na-suay-dea) 

 Can you wait here with the children until the parents arrive? They will come 
soon. À¥í¾¦¾´¾©«É¾μ øÈê†− š¡ñ®À©ñ¡− Éº¨¥ö−¡¸È¾²ÒÁ È́ì¾¸´¾»º©Ä©É®Ò? 
²¸¡À¢ö¾À¥í¾¥½´¾»º©Ä¸Å− š. (jao-sa-mard-ta-u-tee-nee-kub-dek-noy-jon-por-
méa-lao-mar-hord-dai-bor? pouk-kao-jao-kum-lung-mar. 

 Please call an ambulance to come here: ¡½ì÷−¾Âê»Éº¤ìö©¦÷¡À¦ó−´¾ê†− š©È¸−. 
(ka-lou-na-tô-horng-lod-souk-sern-mar-tee-nee-douan) 
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Useful numbers (accident) 
 
First Aid-kit In kitchen of school 
Telephone Board and parents: see list on notice board 
Child’s file Containing parents’ choices and wishes: near telephone 
First Aid- Medical 
assistance 

Nurse VIS: Ms. Moe Moc 020-2071 237, 021 486 001 
Centre médical de l’ambassade de France: 
Dr. Jean-Marie Hospied or Dr. Reynald Pons: 
021 – 214150 or 020 – 5584617 or 020 – 655 47 94 

Lao Ambulance - Mahosot hospital: (021-214018 / daytime); (021-214024 / 
nighttime) 

- Setthathirath Hospitel: 021-351156 or 020-5679330 
- Friendship (150 Beds) Hospital: 021-71 0006; 021-71 1051; 

021-71 1002 
Ambulance AEK Udon Tel: + 662-42 34 2555 

Mobile: + 662-81 471 1111 
Mobile: + 662-81 471 3333 

Ambulance Wattana 
Nong Kai 

Tel: + 662-42 46 5205 
Mobile: + 662-89 498 5841 

Contact Board Nicolette M. 020-5526771 
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BIJLAGE 4: What to do? Fire! 
 

What to do? FIRE !    
 
If there is fire in school the teacher will bring the children to Viripaseuth or another 
safe place.  First thing: Safety first!! 
 
1. Try to extinguish the fire. 
    Use fire-extinguisher or sand. 
   
2. Phone fire brigade: 
    Telephone numbers:  190; 020-562 9108 or 020-550 5492 

Use mobile phone, neighbors’ phone, Viripaseuth School if possible. 
Contact school board 
 
Location school: indicate it is near “Wat Sapphanthong tay” and “kai kab hong 
hian nanasaad kao (VIS)” 
 

3. Assist fireman to locate fire and dangerous items. 
    Help them to reach the school as quickly as possible. 
 
5. If needed make report with police/fireman for insurances.  

 
6. Start cleaning school.  
 
Useful numbers (Fire) 
 
Fire brigade 190; 020-562 9108 or 020-550 5492 
Police 191 
Fire-extinguisher Red cylinder near entrance. 
Basket, sand Near entrance. 
First Aid-kit In school kitchen 
First Aid- Medical 
assistance 

Nurse VIS: 
Centre medical de l’ambassade de France, Dr. Jean-Marie 
Hospied, Dr. Reynald Pons:  021 – 214150 of 020 – 
5584617 of 020 – 655 47 94 

Ambulance Lao - Mahosot hospital: (021-214018 / daytime); (021-214024 
/ nighttime) 

- Setthathirath Hospital: 021-351156 or 020-5679330 
- Friendship (150 Beds) Hospital: 021-71 0006; 021-71 

1051; 021-71 1002 
Ambulance AEK 
Udon 

Tel: + 662-42 34 2555 
Mobile: + 662-81 471 1111 
Mobile: + 662-81 471 3333 

Ambulance Wattana 
Nong Kai 

Tel: + 662-42 46 5205 
Mobile: + 662-89 498 5841 

VIS School  020-2071 237, 021 486 001 
Telephone list  Complete list (board + parents) on notice board and near 

school-telephone. 
Contact Board Nicolette M. 020-5526771 
 


