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Inleiding 
 
Stichting Katholiek Onderwijs Ginneken is een schoolbestuur met onder haar bevoegd gezag één 
school t.w. basisschool Laurentius te Breda. KBS Laurentius is gehuisvest in twee gebouwen. De 
groepen 1 tot en met 3 zijn gevestigd aan de Viandenlaan; de groepen 4 tot en met 8 aan de Van 
Gaverenlaan. De school wordt bezocht door ruim 800 leerlingen.  
 

 
 
Het bestuur van Stichting Katholiek Onderwijs Ginneken heeft, vanuit haar verantwoordelijkheid voor 
goede (werk)omstandigheden een hitteprotocol opgesteld.  
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Hitteprotocol 

1.1 Inleiding 

De afgelopen jaren zijn er meerdere hittegolven geweest. Om beter in te kunnen spelen 
op de veranderende klimatologische omstandigheden is dit hitteplan opgesteld.  
 
De optimale temperatuur voor hersenactiviteit is 20°C. De ideale binnentemperatuur ligt 
tussen de 18°C en 22°C. In de zomer mag de binnentemperatuur tot ongeveer 26°C 
stijgen. Bij hogere temperaturen neemt de behaaglijkheid af en wordt het 
prestatievermogen verminderd. Temperaturen kunnen per ruimte echter verschillen. Het 
is dan ook verstandig in iedere verblijfsruimte een thermometer te plaatsen. 
 
Kinderen zijn met name kwetsbaar voor hitte, daar zij niet altijd zelf in staat zijn om 
maatregelen te nemen om gezondheidsklachten te voorkomen. Eén daarvan is warmte-
uitputting, dat kan ontstaan door vochtverlies, zoutverlies of beide tegelijk. Om dergelijke 
situaties te voorkomen is dit protocol opgesteld. 
 
Het hitteprotocol van KBS Laurentius treedt in werking zodra het Nationaal Hitteplan 
intreedt. Dit gebeurt als de weermodellen een warme periode van meer dan vier dagen 
met 27 °C of meer voorspellen.  

1.2  Doel 

Het hitteprotocol heeft tot doel het personeel van KBS Laurentius te instrueren hoe zij 
gezondheidsrisico’s door aanhoudende warmte bij kinderen en personeel kunnen 
voorkomen en/of verminderen.   

1.3 Werkwijze 

De unitleiders en de directeur houden gedurende het schooljaar de weersvoorspellingen 
goed in de gaten. Bij een dagtemperatuur van 27 °C of hoger voert de school onderstaande 
afspraken en activiteiten uit: 
 
Om de binnentemperatuur te beperken: 

 Doe de zonwering tijdig omlaag (Dit kan een warmtereductie van 20% 
opleveren); 

 Doe overdag zo min mogelijk verlichting aan; 
 Gebruik monitors van computers en andere warmtebronnen zo min mogelijk;  
 Ventileer en lucht ’s ochtends en eventueel ‘s avonds het gebouw (Let wel op 

inbraakpreventie); 
 Zorg voor dwarsventilatie als er geventileerd wordt (Het openen van ramen en 

ventilatieroosters in tegenover elkaar liggende gevels); 
Let op: het wijd openen van ramen helpt alleen als het buiten minder warm is dan 
binnen. Als de wind op de ramen staat kan het wijd openen van ramen wel 
helpen.  

Om warmte-overlast te beperken: 
 De leerlingen mogen een flesje of een bekertje water op de tafel zetten. Het is 

belangrijk om te drinken, voordat de leerlingen dorst krijgen. 
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 Er worden geen intensieve bewegingsactiviteiten gepland. Sportdagen en 
dergelijke worden verplaatst naar de ochtend, ingekort of afgelast. Deze 
beslissing wordt genomen door de directeur. 

 Dagelijks wordt gekeken of het verantwoord is om met de jongste leerlingen ‘s 
middags buiten te spelen. Er kan gekozen worden om binnen te blijven. 

 Via de nieuwsbrief wordt ouders geadviseerd om de leerlingen thuis in te smeren 
met zonnebrandcrème. De leerlingen mogen ook zonnebrandcrème meenemen, 
maar moeten zich dan zelf insmeren.  

Om schoolreizen en activiteiten goed te laten verlopen (indien deze niet 
afgelast kunnen worden): 

 Zorg voor voldoende begeleiding. 
 Er worden duidelijke afspraken met de begeleiding gemaakt over regelmatig 

gezamenlijk de schaduw opzoeken, rustig aan doen en (water) drinken. 
 Beperk tussen 12 en 16 uur lichamelijke inspanning in de zon. 
 Zorg voor voldoende water. 
 Ga flexibel om met ouders die hun kind(eren) niet mee willen laten gaan (ouders 

kennen hun kinderen immers het beste en weten hoe de kinderen tegen de 
warmte bestand zijn). 
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Tropenrooster 

2.1 Inleiding 

Het uitvoerend bestuur (directeur) kan een tropenrooster instellen bij extreem warm weer. 
Het minimum aantal lesuren per schooljaar moet de school dan echter wel halen (verplichte 
onderwijstijd).  
Scholen kunnen dus een tropenrooster instellen met verkorte lesdagen. De school is 
verplicht ouders tijdig te informeren over een tropenrooster. Daarnaast is de school 
verplicht een alternatief programma (opvang) aan te bieden tijdens de uren waarop de 
lessen vervallen, wanneer ouders geen opvang voor hun kinderen hebben. 
 
Het tropenrooster van KBS Laurentius zal in werking treden als de voorspelde 
buitentemperatuur gedurende een viertal schooldagen boven de 30 °C komt en de 
binnentemperatuur in één van de gebouwen in meer dan de helft van de in gebruik zijnde 
lokalen boven de 26 °C is. De unitleiders controleren dit en geven het door aan het 
uitvoerend bestuur. 
 
Indien mogelijk, worden ouders hierover uiterlijk drie dagen voor de betreffende 
datum/dag op de hoogte gesteld (Schoolapp, e-mail, website).  
Wanneer de weersomstandigheden zodanig omslaan en de school niet uiterlijk drie dagen 
voor de betreffende datum wat kan laten weten, zullen ouders hierover zo spoedig mogelijk 
op de hoogte worden gebracht. De directeur licht het toezichthoudend bestuur en de 
onderwijsinspectie in. 

2.2 Werkwijze 

Het tropenrooster van KBS Laurentius houdt in dat:  
 De schooldagen starten om 8.00 uur en eindigen om 13.00 uur. 
 Er geen lunchpauze zal plaatsvinden (gezien de eindtijd van 13.00 uur).  
 Ouders worden geïnformeerd over de wijze van opvang (tot 15.30 uur) wanneer 

een kind niet kan worden opgehaald door de ouder(s).  
 Kinderen die opgevangen worden op school dienen zelf een lunch mee te nemen. 

Zij worden na de lestijd van 13.00 uur in de gelegenheid gesteld te lunchen.  
 Alle collega’s tot 15.30 uur aanwezig zullen zijn (opvang en/of taken in de klas).  
 Na 15.30 uur de school dicht gaat.  
 Het hitteprotocol zoals hierboven nog steeds van toepassing is, alleen in 

combinatie met aangepaste schooltijden. 

2.3 Gerelateerde documenten/ websites 

https://www.ggdwestbrabant.nl/milieu-en-veiligheid/zomerhitte/hittetips-voor-school-
en-kinderdagverblijf 

https://www.knmi.nl/producten-en-diensten/verhalen/Nationaal-Hitteplan-als-warm-
weer-een-risico-is 

https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/wat-te-doen-bij-extreme-warmte-op-
school 

www.rijksoverheid.nl 


