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Notitie extreme weersomstandigheden 

We krijgen in Nederland naar verwachting steeds vaker te maken met extreme 

weersomstandigheden, veroorzaakt door de wereldwijde klimaatveranderingen/opwarming van de 

aarde¹. 

In deze notitie willen we aangeven hoe wij als SKOLO in een voorkomend geval gaan handelen zodat 

ouders, medewerkers en leerlingen tijdig op de hoogte zijn van te nemen maatregelen. In deze 

notitie beschrijven wat we gaan doen als er een code rood door het KNMI wordt afgegeven en indien 

er een periode van extreme hitte is. 

Code rood  

Indien het KNMI extreme weersomstandigheden voorziet bestaat de mogelijkheid dat er een 

landelijke weerswaarschuwing (weeralarm) wordt afgegeven die aankondigt dat er een grote kans 

bestaat op de komst van extreem weer dat het gevaarlijk maakt om buitenshuis te zijn. Daarbij 

maakt men onder andere gebruik van de termen code oranje en code rood. Deze worden lokaal, 

regionaal of landelijk afgegeven.  

Bij code oranje is er sprake van gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op 

schade, letsel of veel overlast. Samenvattend: ‘Wees voorbereid’. ² 

Code rood is een weeralarm waarbij extreem weer een grote impact heeft op de samenleving. De 

weersituatie kan voor zoveel schade, letsel en overlast zorgen dat het maatschappij ontwrichtend 

kan zijn en de veiligheidsrisico’s groot. Samenvattend: ‘Onderneem actie’. ² 

Voor onze scholen is met name de aankondiging van een weeralarm code rood van betekenis. 

• Een code rood aankondiging voordat de school begonnen is.  

Indien, voordat de school begonnen is, code rood wordt aangekondigd dan is het, gezien de 

veiligheid van leerlingen en medewerkers, de bedoeling dat iedereen thuisblijft en niet op weg 

gaat naar school. De school blijft gesloten totdat de code rood is opgeheven. De sluiting zal in 

ieder geval gelden voor een dag en zoveel langer als het weersalarm van kracht blijft. De school 

zullen ouders door middel van de ouderapp SocialSchools hierover zo spoedig mogelijk 

informeren. Ook zal hierin worden aangegeven of en op welke wijze thuisonderwijs gegeven 

wordt. De communicatie tussen school en ouders verloopt via de ouderapp SocialSchools. 

• Een code rood aankondiging nadat de school is begonnen.  

Indien de leerlingen en medewerkers op school zijn, heeft de code rood aankondiging tot gevolg 

dat leerlingen en medewerkers in staat gesteld worden om tijdig veilig naar huis te gaan. Het 

contact met de ouders geschiedt in overleg met de schoolleiding met behulp van de ouderapp 

SocialSchools. De leerkracht neemt altijd eerst contact op met de ouders, omdat geen enkele 

leerling de school mag verlaten zonder medeweten van de eigen ouder(s).  
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Medewerkers maken individueel met de schooldirecteur afspraken over wanneer zij zelf naar 

huis kunnen gaan.  

Indien er leerlingen zijn die niet opgehaald kunnen worden of die niet naar huis kunnen, zorgt de 

school voor opvang in het eigen gebouw, dat kan eventueel in samenspraak met de 

kinderopvangorganisatie waarmee de school samenwerkt. 

 

Een periode van extreme hitte.  

Als extreme hitte leidt tot situaties waarbij het niet mee verantwoord is om in het schoolgebouw 

onderwijs te geven en/of dat lessen niet langer effectief gevolgd kunnen worden, zullen scholen 

passende maatregelen nemen. 

Om de gevolgen van hoge buitentemperaturen zo veel mogelijk te beperken zullen er proactief 

passende maatregelen genomen worden. Dit is onder andere afhankelijk van de school, het 

schoolgebouw, de voorzieningen in het gebouw en de buitenruimte. Ook zullen intensieve 

bewegingsactiviteiten vermeden worden. Het is aan de directeur i.s.m. het team om hier de 

passende maatregelen in te nemen. 

Het besluit om een aangepast rooster (zgn. tropenrooster) in te zetten wordt genomen door de 

directeur na overleg met het team en met instemming van de MR en directeur-bestuurder. Indien 

een tropenrooster van kracht wordt, worden de lestijden van 8.30– 12.30 uur of van 08.00-12.00 uur. 

De school beslist zelf hierover. ’s Middags zijn de leerlingen vrij. Er worden extra drinkmomenten 

ingelast en het lesaanbod wordt aangepast.  

Omdat de leerlingen in deze dagen te weinig lestijd krijgen zullen de gemiste uren gecompenseerd 

worden of scholen maken gebruik van de marge-uren. De onderwijsinspectie wordt hiervan op de 

hoogte gebracht.  

De school zal in overleg met de kinderopvangorganisaties afspraken maken over de voortgang van de 

BSO.  

Ouders worden minimaal twee dagen voor aanvang van het aangepaste rooster via de ouderapp 

SocialSchools geïnformeerd. Evenzo over de afspraken met kinderopvangorganisaties over de BSO. 

Het inzetten van een aangepast rooster wordt per school genomen en het kan dus zijn dat andere 

SKOLO-scholen of buurtscholen het rooster niet aanpassen.  

Deze notitie wordt gecommuniceerd via de schoolwebsite en in de schoolgids.  

 

 

 

 

 

 

¹Bron: IPCC-klimaatpanel van de Verenigde Naties  
²Bron: KNMI - KNMI waarschuwingen 

https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/uitleg/knmi-waarschuwingen
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