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Waarom een protocol extreem weer?
Uitzonderlijk harde wind, sneeuwval en ijzel en andere extreme weersomstandigheden kunnen tot
gevaarlijke situaties leiden. Het KNMI geeft codes af om te waarschuwen voor extreem weer.
Als ouder/ verzorger is het belangrijk om te weten wat de school van uw kind doet als er code oranje
of rood wordt afgegeven. Wij vinden het belangrijk om daarover met u te communiceren. Daarom
hebben wij het Protocol extreem weer opgesteld. Dit bevat richtlijnen voor wat u in de verschillende
situaties van de school kunt verwachten. Veiligheid voor eenieder en de uitvoerbaarheid staan
daarbij voor ons voorop.
De KNMI en zijn waarschuwingen zijn voor ons leidend.
Wat bedoelt het KNMI met extreem weer?
Het KNMI geeft voor vijftien regio’s een algemene waarschuwing uit, bedoeld voor de hele
samenleving. Het KNMI hanteert hierbij 4 fases:
1. Geen waarschuwing: het verwachte weertype geeft geen aanleiding voor het uitgeven van een
waarschuwing.
2. Waarschuwing voor gevaarlijk weer: deze waarschuwing verschijnt op zijn vroegst 48 uur
voordat het weerverschijnsel met een zekerheid van minstens 60 procent kan optreden.
3. Waarschuwing voor extreem weer: deze waarschuwing verschijnt op zijn vroegst 24 uur voordat
het weerverschijnsel met een zekerheid van minstens 60 procent kan optreden.
4. Weeralarm: dit weeralarm verschijnt op zijn vroegst 12 uur voordat het verschijnsel met een
zekerheid van minstens 90 procent kan optreden
Fenomeen

Criterium waarschuwing gevaarlijk weer
Mededeling naar ouders

Gladheid en
winterse neerslag

Gladheid door op of aanvriezingen van
natte weggedeelten of sneeuwresten
Bij winterse neerslag van meer dan 3 cm
per uur

Regen
Temperatuur
Onweer
Windstoten
Zicht

Hinder voor het wegverkeer met neerslag
meer als 30 mm per uur
Hoge temperatuur bij 28 graden of meer
Bericht naar ouders bij 1 ontlading in de
5 minuten, al dan niet met hagel.
Meer dan 75 km per uur
Als het zicht door weeromstandigheden
minder is dan 200 meter

Criterium waarschuwing extreem weer
en weeralarm
Melding naar ouders toe, kans groot op
calamiteit
Bericht naar ouders als er meer dan 3 tot
10 cm neerslag valt binnen 6 uur.
Bericht naar ouders bij sneeuwval of
driftsneeuw / sneeuwjacht met
windstoten van 40 km per uur of meer.
Bericht naar ouders bij gladheid door ijzel
of ijsregen
Hinder voor het wegverkeer met neerslag
meer als 75 mm in 24 uur.
Extreem hoge temperatuur bij 35 graden
of meer
500 ontladingen in 5 minuten, al dan niet
met hagel
Meer dan 100 km per uur aan het vaste
land
Als het zicht minder is dan 50 meter

Op www.knmi.nl is te zien of er waarschuwingen van kracht zijn. Waarschuwingen voor code oranje
en code rood worden getwitterd (@knmi) en verschijnen op NOS-teletekst (pagina 713).
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Protocol extreem weer Promes
Er is sprake van extreem slecht weer als er een weeralarm door het KNMI wordt afgegeven. Dan
wordt het volgende protocol gevolgd:
Bij voorspellingen over extreem slecht weer houden de directeuren en de bestuurder van Promes
zich op de hoogte van de situatie wat betreft het weer en het verkeer/openbaar vervoer, via radio, tv
of internet, netwerk van bestuurders en de gemeenten. Een directeur besluit tot sluiting van een
school na overleg met het college van bestuur.
Medewerkers die op de hoogte zijn van situaties die óf gevaar opleveren óf die het terugreizen naar
huis bemoeilijken of onmogelijk dreigen te maken geven dit door aan hun directeur.
Bij code groen afgegeven door het KNMI:
In het algemeen geen aanpassingen nodig.
Bij code geel afgegeven door het KNMI:
In het algemeen geen aanpassingen nodig. Mogelijk alleen bij buitenactiviteiten. Bijvoorbeeld
verschuiven naar een later tijdstip of programma/activiteit aanpassen. Afspraken en communicatie
op locatie en/of groepsniveau.
Bij code oranje afgegeven door het KNMI:
Stuurt de school een bericht naar alle ouders, om hen te informeren over wat de school gaat doen.
Elke situatie kan verschillend zijn. Het bestuur stemt eventueel af met Prisma Drenthe en omliggende
besturen. Directeuren van de speciale scholen hebben contact met vervoerders en koppelen dit
terug aan het bestuur. Directeurenteam overlegt en besluiten met het bestuur tot passende
maatregelen.
Bij code rood afgegeven door het KNMI:
Stuurt de school een bericht naar alle ouders om hen te informeren over wat de school gaat doen.
Ook hier is elke situatie verschillend, de kans van sluiting of kinderen eerder ophalen is zeer groot.
Het bestuur stemt af met Prisma Drenthe en omliggende besturen. Directeuren van de speciale
scholen hebben contact met vervoerders en koppelen dit terug aan het bestuur. Directeurenteam
overlegt en besluiten met het bestuur tot passende maatregelen.
Als de leerlingen nog naar school moeten:
Als er een avond/dag van te voren, of ’s morgens vanaf 7.00 uur, via het KNMI een code oranje of
rood wordt voorspeld kunt u een bericht van de directeur van uw school verwachten. Het is dus
belangrijk dat u dan uw mail goed in de gaten houdt. In het bericht zal staan wat de scholen voor
maatregelen nemen zoals eventueel later beginnen, of sluiten, wijziging in het lesrooster.
Leerlingen die met de taxi of openbaar vervoer naar school komen, worden geacht op school te
verschijnen zolang de taxi of het openbaar vervoer niet heeft besloten niet meer te rijden vanwege
het extreme weer.
Als de leerlingen al op school zitten:
De directeuren houden zich op de hoogte van de weersontwikkelingen. Als er gewaarschuwd wordt
voor code rood kan de directeur bijvoorbeeld besluiten om de school eerder te sluiten. Er blijven
medewerkers op school zolang er kinderen zijn. Ouders/ verzorgers worden in dat geval per telefoon
op de hoogte gebracht door de school.
Als de vooruitzichten zo zijn dat de terugkeer naar huis van leerlingen mogelijk bemoeilijkt wordt of
onmogelijk dreigt te worden, zal door de directeur worden vastgesteld welke
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voorzieningen/medewerkers nodig zijn om leerlingen naar huis te brengen of elders onder dak te
brengen. Leerlingen mogen in beginsel alleen onder begeleiding naar huis.
Afspraken voor het personeel:
Bij extreem weer worden medewerkers in beginsel geacht op school of bestuurskantoor te
verschijnen dan wel te blijven zolang het openbaar vervoer dit nog mogelijk maakt. Eveneens
moeten medewerkers aanwezig zijn op school zolang er nog leerlingen op school verblijven.
De medewerker(s) spreekt (spreken) in goed overleg met zijn leidinggevende af of het reizen nog
verantwoord is. Daarbij wordt van medewerkers dat relatief dichtbij school of kantoor woont een
grotere inspanning verwacht dan van collega’s die verder weg wonen. Echter, van de werknemer kan
en/of mag geen onverantwoord gedrag verwacht worden.

Richtlijnen voor ouders/verzorgers
1. Houd de weersverwachting goed in de gaten.
2. Bij waarschuwing code oranje of rood van het KNMI: houd het oudercommunicatiekanaal in
de gaten.
3. Meld tijdig bij de locatie omstandigheden waardoor u de kind(eren) vanwege het weer niet
naar de locatie kunt brengen.
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Aanvullend beslisboom Mackayschool / (deels) Reestoeverschool
(afspraak met vervoerders)

Situatie in beeld brengen door
vervoerder en school. Tussen
06.00-07.00 uur.

Als de school beslist niet open
te gaan of toch te sluiten,

School meet de beslissing in
overleg met vervoerder welke
ritten wel/niet

belt school eerst met
ouders/verzorgers of
leerlingen thuis gebracht
kunnen worden.

Contact met
ouders/verzorgers, dan zorgt
de school voor een overzicht
van leerlingen die vervoerd
worden.

Geen contact
ouders/verzorgers

Niet vervoeren

Wel vervoeren

School belt vervoerder

Leerling blijft op school, de
ouders/verzorgers halen dan
zelf de leerlingen van school

Vervoerder wordt gebeld door
school

Vervoerder belt chauffeur

Chauffeur belt
ouders/verzorgers

Chauffeur haalt leerling op en
brengt naar school

Vervoerder regelt vervoer
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