Protocol Weer-Code Rood
Inleiding:
Indien het KNMI extreme weersomstandigheden voorziet bestaat de mogelijkheid dat er een
landelijke weerswaarschuwing 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 gebruik van de termen ‘weer-code oranje’ en ‘weer-code rood’.
Bij ‘weer-code oranje’ is er sprake van weersomstandigheden die vragen om voorzichtigheid in het
verkeer en die risico’s voor schade aan natuur en gebouwen doen ontstaan.
Bij ‘weer-code rood’ is er sprake van weersomstandigheden die gevaar opleveren voor deelname
aan het verkeer en die een grote kans op schade aan natuur en gebouwen veroorzaken.
Voor scholen is met name de aankondiging van een weersalarm ‘weer-code rood’ van betekenis voor
hun functioneren. Dit protocol beschrijft hoe scholen om zullen gaan met een ‘weer-code rood’
aankondiging.
1. Een ‘weer-code rood’ aankondiging voordat de school begonnen is.
Indien, voordat de school begonnen is, een ‘weer-code rood’ wordt aangekondigd dan is het, gezien
de veiligheid van leerlingen en personeel, de bedoeling dat iedereen thuis blijft en niet op weg gaat
naar school. De school blijft gesloten totdat de ‘weer-code rood’ aankondiging is opgeheven.
De sluiting zal in ieder geval gelden voor een dag en zoveel langer als het weersalarm van kracht
blijft.
De school zal het gegeven dat de school gesloten blijft communiceren door middel van de ouderapp.
2. Een ‘weer-code rood’ aankondiging nadat de school is begonnen.
Indien de school met haar lessen is begonnen en de leerlingen en medewerkers reeds op school zijn
heeft de aankondiging tot gevolg dat leerlingen en medewerkers in staat gesteld worden om tijdig
veilig naar huis te gaan. Hierbij geldt dat degenen die verder weg wonen als eersten in staat moeten
zijn om naar huis te vertrekken.
Voor leerlingen die gehaald en gebracht worden door hun ouders betekent dit dat de leerkracht van
hun kind als eerste contact met die ouders opneemt. Daarna neemt de leerkracht contact op met de
andere ouders omdat geen enkele leerling de school mag verlaten zonder medeweten van de eigen
ouder(s). Het contact met de ouders geschiedt in overleg met de schoolleiding met behulp van de
ouderapp.
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Voor kinderen die buiten de naaste omgeving van de school wonen zal dat als eerste geschieden. Pas
nadat zeker is dat het kind is opgehaald mag het de school verlaten. Voor oudere kinderen die al
zelfstandig naar school komen kunnen ouders aangeven dat hun kind zelfstandig naar huis mag gaan.
Alleen wanneer dit eenduidig en rechtstreeks is afgesproken met de leerkracht mag de leerling de
school verlaten.
De leerkrachten die zelf kinderen hebben die opgehaald moeten worden of die verder weg wonen
mogen in overleg met hun leidinggevende als eerste de school verlaten nadat ze de ouders van hun
eigen leerlingen hebben verwittigd. De leerkrachten die vlakbij de school wonen verlaten als laatste
de school.
Indien er kinderen zijn die niet opgehaald kunnen worden of die niet naar huis kunnen zorgt de
school voor opvang in het eigen gebouw, dat kan mogelijk in samenspraak met de
kinderopvangorganisatie waarmee de school samenwerkt.
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