Belangrijke veiligheidstips voor de kerstvakantie en jaarwisseling:
Uitgevoerd:
Tip 1

Afvalcontainers vormen de belangrijkste bron van brandstichting!
Daarom: geen containers plaatsen tegen of in de buurt van de gevel.
Oplossing: Plaats de container(s) liefst in een afgesloten ruimte, maar in ieder geval
minstens 10 meter vanaf de gevel gerekend, geborgd door een ketting met slot om
af te sluiten en verplaatsen te voorkomen. Gebruik stalen containers. Kunststof is veel
kwetsbaarder. Ook andere containers (bouwmaterialen, oud papier) en brandbare
materialen vóór de vakantie afvoeren.

Tip 2

Zorg voor een goede buitenverlichting!
Het zicht op het gebouw dient goed te blijven. Goede openbare verlichting is ook
buitenverlichting. Controleer dit regelmatig en geef storingen zo snel mogelijk
door.

Tip 3

Zorg dat het gebouw zichtbaar blijft!
De maximale zichtlijnhoogte is 50 cm, houd struiken kort.

Tip 4

Sluit deuren en ramen goed af Vergeet de bovenlichten niet.
Maak altijd een sluitronde.

Tip 5

Schakel de inbraakalarminstallatie en de brandmeldinstallatie in
(indien aanwezig). Sluit de branddeuren in het gebouw
(laat ze niet open staan)
Zorg voor snelle alarmopvolging. Een bewakingsdienst gaat niet met vakantie! Zorg
dat de buurtbewoners, de ouders en de leerlingen zich betrokken voelen bij het wel
en wee van de school. Maak afspraken met de wijkagent.

Tip 6

Hekwerk houdt ongewenst bezoek op afstand. Hekwerk afsluiten.
Maak duidelijk dat vuurwerk afsteken op het schoolplein verboden is

Tip 7

Houd het gebouw en het buitenterrein schoon, heel en veilig. Berg los
klimmaterieel op.
Verwijder graffiti, repareer kapotte ramen en gebouwdelen meteen en voorkom een
neerwaartse spiraal.

Tip 8

Bij leegstand, zorg voor (tijdelijke) bewoning. "Hotspots"krijgen fulltime
toezicht of intensieve surveilleren.

Tip 9

Zorg voor een veilige (metalen) brievenbus. Voorkom overmatige
belasting door drukwerk en poststukken. Sluit de klep af! Voorkom
inwerpen van vuurwerk!

Tip 10

Houd platte daken en afvoeren schoon. U voorkomt zo wateroverlast!

Tip 11

Computers, printers en elektrische apparaten uitzetten, niet op de
wachtstand laten staan!

Tip 12

Ondersteun plaatselijke initiatieven als centrale kerstboomverbranding
en professioneel vuurwerk op een veilige locatie!

