
Protocol extreem weer

De afgelopen jaren zijn er extreme weersomstandigheden geweest. Extreem harde wind, sneeuwval,
ijzel enz. Het KNMI geeft codes af voor extreem weer. Op het moment dat het KNMI een bepaalde
code afgeeft kan men daarop anticiperen. Gevaarlijke situaties kan men dan vermijden.

Als ouder is het belangrijk om te weten wat de school doet als er code oranje of rood wordt
afgegeven. Dit protocol geeft u richtlijnen in wat u in de verschillende situaties van de school kan
verwachten.

Het KNMI en zijn waarschuwingen zijn voor ons bepalend. Het KNMI geeft voor vijftien regio’s een
algemene waarschuwing uit, bedoeld voor de hele samenleving. Het KNMI hanteert hierbij 4 fases:

Geen waarschuwing: het verwachte weertype geeft geen aanleiding voor het uitgeven van een
waarschuwing.

Waarschuwing voor gevaarlijk weer: deze waarschuwing verschijnt op zijn vroegst 48 uur voordat het
weerverschijnsel met een zekerheid van minstens 60 % kan optreden.

Waarschuwing voor extreem weer: deze waarschuwing verschijnt op zijn vroegst 24 uur voordat het
weerverschijnsel met een zekerheid van minstens 60% kan optreden.

Weeralarm: dit weeralarm verschijnt op zijn vroegst 12 uur voordat het verschijnsel met een
zekerheid van minstens 90% kan optreden.

Bij code oranje afgegeven door het KNMI:
Stuurt de school een bericht via Parnassys naar alle ouders, om hen te informeren over wat de school
gaat doen. De app/telefoonboom wordt ingezet om de ouders te informeren over deze mail. Elke
situatie kan verschillend zijn.

Bij code rood afgegeven door het KNMI: 
Stuurt de school een bericht via Parnassys naar alle ouders om hen te informeren over wat de school
gaat doen. De app/telefoonboom wordt ingezet om de ouders te informeren over deze mail. Ook hier
is elke situatie verschillend, de school sluit echter bij code rood altijd.

Wat kunt u zelf doen als ouders/verzorgers:

1. Houdt de weersverwachting goed in de gaten.
1. Bij waarschuwing code oranje of rood van het KNMI, houdt dan uw mail / Facebook in de

gaten, u kunt dan al vroeg een bericht krijgen of wij eventueel sluiten.
2. Omstandigheden waardoor u uw kind(eren) niet naar de school kan brengen vanwege het

weer graag tijdig doorgegeven aan de school.


