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Volgnummer 303 

Datum behandeling DO  7 december 2022 

Datum naar MR 17 januari 2023 ter informatie 

Communicatie naar ouders/leerlingen site. Door: communicatie 

Communicatie naar personeel SP Door: Joke  

Datum ingang heden 



 

 

 

 

 

Aanleiding 

Vele vragen die gesteld worden door leerlingen bij slecht weer en extreme temperaturen. 

 

 

Doelstelling 

duidelijkheid geven aan ouders en leerlingen en de afstemming in de regio 

 

Communicatie 

Zie voorblad 

Wijziging ten opzicht van vorig jaar 

Nieuw protocol 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Weerprotocol Elzendaalcollege, Merletcollege en Metameer 

 

Inleiding 

Met regelmaat worden we geconfronteerd met extreme weersomstandigheden. Dit protocol verschaft 

duidelijkheid over de te nemen stappen bij extreem weer en geeft richtlijnen voor het moment waarop wordt 

over gegaan op een aangepast rooster of sluiting van de school. 

 

KNMI weerwaarschuwingen 

Wanneer het weer om extra oplettendheid vraagt door gladheid, mist, storm of hitte dan kan het KNMI een 

weeralarm afgeven. 

Het weeralarm is de hoogste trap van waarschuwingen. Het KNMI is in ons land de officiële instantie om 

weerwaarschuwingen uit te geven. Info is de vinden op www.knmi.nl. 

Er worden verschillende fasen onderscheiden: waarschuwing voor gevaarlijk weer (code geel), een 

waarschuwing voor extreem weer (code oranje) of een weeralarm (code rood). 

Het weeralarm geldt alleen voor bepaalde weersomstandigheden als die op grote schaal optreden. De 

criteria gelden voor: storm, zeer zware windstoten, zware sneeuwval, sneeuwjacht of sneeuwstorm, 

gladheid door ijzel, zwaar onweer en overvloedige regen en extreme temperatuur. 

Afgesproken is dat bij een weeralarm (code rood), geldend voor onze school/regio, er geen school zal zijn 

voor leerlingen. De school is of wordt gesloten, ook voor het personeel. Indien code rood in de loop van de 

dag voor schooltijden afgegeven wordt sluit de directie de school. De leerlingen gaan in overleg met 

ouders/verzorgers naar huis of worden opgehaald. De ouders/verzorgers worden d.m.v. pushbericht via de 

app en de website op de hoogte gesteld.  

Bij code oranje is de school open. Ouders/verzorgers maken een veiligheidsafweging. Personeel wordt in 

principe op school verwacht. In overleg met de schoolleiding kan hier in individuele situaties van afgeweken 

worden.  

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

 

Periodes van langdurige hitte 

Wanneer krijgen onze scholen een tropenrooster? 

Bij langdurige periodes van hitte kan de school maatregelen nemen. Bijvoorbeeld een tropenrooster instellen 

met kortere lesuren of lesdagen. De school moet ouders informeren over een tropenrooster. Hebben 

ouders geen opvang voor hun kinderen dan moet de school een alternatief programma (opvang) aanbieden 

tijdens de uren die vervallen. 

Het besluit tot een tropenrooster wordt door de rector in overleg met de rectoren van de scholen in de regio 

genomen.  
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