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Brandveilige feestdagen 

Het einde van het jaar nadert en daarmee komen de kerstdagen en Oud & Nieuw weer in zicht. 

Graag willen wij jullie attenderen  op een aantal verhoogde brandrisico’s die deze periode met zich 

mee kan brengen. 

 

Feestversiering 

Veel (feest)versieringsmateriaal is snel brandbaar, denk hierbij aan kerstslingers, spinrag en andere 

decoratieve materialen. De (feest)versiering die wordt toegepast in schoolgebouwen en klaslokalen 

moet, vanwege wettelijke brandveiligheidseisen brandvertragend zijn. Moeilijk brandbaar 

versieringsmateriaal is in de reguliere handel verkrijgbaar. Hang de versiering hoog op en zorg ervoor 

dat deze niet in aanraking komt met verlichting of apparaten die warm worden. Vanwege de 

brandbaarheid van natuurlijk dennengroen is het niet toegestaan dit product als versieringsmateriaal 

te gebruiken. 

 

Verlichting 

Lampjes zijn gezellig, maar vormen ook een risico. Gebruik daarom alleen goedgekeurde elektrische 

verlichting. Een goed en betrouwbaar keurmerk is het KEMA-keurmerk. Controleer of de kabel niet 

beschadigd is en rol het snoer helemaal af om warmteontwikkeling te voorkomen. Zorg er ook voor 

dat niet teveel snoeren op eenzelfde stopcontact worden aangesloten, voorkom het gebruik van 

verlengsnoeren.  Bij het verlaten van het klaslokaal of de ruimte waarin de verlichting is geïnstalleerd 

moet deze worden uitgeschakeld (ook tijdens pauzemomenten). 

Gebruik alleen 24 Volt sfeerverlichting als deze in het bereik van kinderen wordt opgehangen. 

 

Lichtslangen 

De laatste jaren zien we een toename van het gebruik van lichtslangen. Een lichtslang verbruikt 

minimaal 100 watt aan stroom! Indien meerdere lichtslangen op een stopcontact worden 

aangesloten, is de kans op overbelasting van het elektriciteitsnet in het schoolgebouw groot. 

Daardoor kan brand ontstaan. 

 

Open vuur  

Brandende kaarsen, - waxinelichtjes en vuurwerk zijn in of om het schoolgebouw niet toegestaan. 

Dit geldt ook voor de kerststerretjes die veelal als kindervuurwerk worden gezien. 

 

Fonduen en gourmetten 

Gebruik van fondue- of gourmetstellen is niet toegestaan in een schoolgebouw. 

  

Kerstbomen 

Het plaatsen van een natuurlijke kerstboom is, vanwege de brandbaarheid van dennengroen , in 

geen enkele ruimte van het schoolgebouw toegestaan. Een natuurlijke kerstboom kan voor een 

enorm snelle brand zorgen (zie preventiefilm ). Een brandvertragende kunstkerstboom is een veilig 

alternatief. Een kunstkerstboom wordt zodanig opgesteld dat deze geen belemmering vormt bij een 

eventuele calamiteit. Zet de boom nooit bij toegangsdeuren of vluchtdeuren, zorg ervoor dat de 

kunstboom stevig vaststaat. 

 

Vluchtwegen en nooduitgangen 

Helaas zien wij nog te vaak dat in onze scholen vluchtwegen geheel of gedeeltelijk worden 

geblokkeerd en noodverlichtingen door aangebrachte versiering onvoldoende zichtbaar zijn. Dit 

brengt onnodige risico’s met zich mee en kan bij calamiteiten dramatische gevolgen hebben. De 

wettelijke eisen die gesteld zijn aan de inrichting van vluchtwegen met de noodzakelijke technische 

voorzieningen kunnen jullie terugvinden in de gebruiksvergunning van jullie school. Alle 

vergunningen zijn uniek en afgestemd op het gebruik van het gebouw in relatie tot de inrichting van 

dat gebouw.  

Voor alle gebouwen geldt dat: 

 De nooduitgangen altijd over de gehele breedte vrij moeten blijven en voor direct gebruik 

gereed te zijn; 
 De nooduitgangsdeuren mogen niet op slot zijn; 

http://www.consuwijzer.nl/keurmerken/kema-keur
https://www.youtube.com/watch?v=tOvfGj_jB68


  

   
                  pagina 3 van 3 

 

 

 In gangen en trappenhuizen die leiden naar een nooduitgang mogen geen losse goederen 

worden opgeslagen en geen horizontale of verticale textiel als versiering worden gebruikt; 
 De brandslanghaspels en draagbare blustoestellen moeten altijd direct bereikbaar en voor 

direct gebruik gereed staan; 
 Versieringen mogen nooit het zicht op de aanwezige nood- en transparantverlichting 

belemmeren; 
 De transparantverlichting moet permanent branden. 

 

Voor de kerstvakantie 

De afgelopen jaren is gebleken dat schoolgebouwen, in de kerstvakantie en tijdens de jaarwisseling, 

doelwit zijn van vandalisme en brandstichting. Voordat de school wordt afgesloten voor de 

kerstvakantie, adviseren wij jullie (brand)preventieve maatregelen te nemen om kwaadwillende geen 

gelegenheid te geven vernielingen aan te richten en brand te stichten:  

 Indien om het schoolplein een hekwerk aanwezig is, sluit het hek voor de periode van de 

kerstvakantie af; 

 Zorg ervoor dat de afvalcontainers de dag voor de kerstvakantie worden geleegd zodat deze 
binnen gezet kunnen worden. Indien het niet mogelijk is om de container binnen te stallen, 
dient deze op ruime afstand van het gebouw met een slot te worden vastgezet aan een paal 
of hek.  

 Controleer of de gegevens van personen die gewaarschuwd moeten worden bij een 

alarmmelding nog correct zijn. De alarmopvolging is zoals bekend centraal geregeld. 

 Controleer of alle ramen en deuren goed gesloten en op slot zijn; 

 De bewegingsmelders van de inbraakalarminstallatie moeten in een ruimte “vrij zicht” 

hebben. Controleer regelmatig of de melders voldoende zicht hebben en dat er geen 

versieringen voor de melder hangen; 

 Waardevolle goederen die tijdens de kerstvakantie in de school blijven moeten in een 

afsluitbare kast of ruimte worden opgeborgen. Bij voorkeur dient de ruimte voorzien te zijn 

van een bewegingsmelder van de inbraakalarminstallatie; 

 Van apparatuur, computers, TV’s, digitale schoolborden, koffiezetapparaten, koelkasten, 

wasmachines, wasdrogers, e.d. die in de kerstvakantie niet gebruikt worden, de stekker uit 

de wandcontactdoos  halen; 

 Van apparatuur die op de waterleiding is aangesloten, de kraan dichtdraaien;  

 Tijdens de vakantieperiode is de brievenbus een kwetsbare opening in het schoolgebouw. 

Wij adviseren de brievenbus te barricaderen of af te plakken. Met het postbedrijf kunnen 

afspraken worden gemaakt over het tijdelijk ‘vasthouden’ of ‘doorsturen’ van de post; 

 

Indien jullie naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen of opmerkingen hebben, neem dan 

contact op met de afdeling Facility Management. 

Voor het overige wensen wij jullie fijne feestdagen en een voorspoedig nieuwjaar. 

 

 


