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1. Weeralarm
Het weeralarm is een waarschuwing die het KNMI, na overleg met Rijkswaterstaat en
vervoersorganisaties, uitgeeft wanneer in Nederland een extreme weersituatie dreigt te
ontstaan. Van een 'extreme situatie' is sprake als weersomstandigheden het openbare leven
dreigen te ontwrichten of wanneer er levensgevaarlijke omstandigheden dreigen. Het
weeralarm wordt per provincie afgekondigd. Een weeralarm wordt voorafgegaan door een
waarschuwing voor extreem weer (code oranje). Pas als het 90% zeker is dat het weer
gevaarlijk wordt, geeft het KNMI een weeralarm af (code rood).

2. Sluiting van scholen
2.1. Algemeen
Als er een weeralarm met code rood afgekondigd wordt geldend voor de regio zijn scholen
gesloten.
Indien code rood in de loop van de dag voor schooltijden afgegeven wordt, sluit de directie
de school. Als de kinderen alleen naar huis gaan, zal de school de inschatting maken of dit
redelijkerwijs kan. De school zal altijd (eventueel in samenspraak met ouders) voor een
veilige oplossing zorgen.
Tijdens een weeralarm gaan we niet met (groepen) kinderen de straat op. Natuurlijk is de
gymzaal naast de school wel een optie.
Scholen kunnen pas (eerder) sluiten als er voor alle kinderen een passende oplossing is
gevonden. De school draagt er zorg voor dat de verantwoordelijkheid voor de kinderen
overgedragen wordt naar de ouders alvorens de kinderen naar huis gestuurd worden. Dit
betekent dat de school van de ouders heeft gehoord door wie de kinderen thuis opgevangen
worden.
2.2. Gevolgen leerlingen
Binnen het jaarrooster zijn marge-uren opgenomen. Marge-uren zijn uren waarop de school
vanwege calamiteiten e.d. besluit om geen les te geven en de leerlingen dus vrij geeft. Over
de inzet van marge-uren moet verantwoording afgelegd worden aan de onderwijsinspectie.
Wanneer door extreme omstandigheden te veel marge wordt verbruikt, zullen de gemiste
uren op een ander moment moeten worden ingehaald.
Scholen kunnen er daarnaast voor kiezen om de kinderen online les te geven.
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2.3. Gevolgen personeel
Een besluit om de school te sluiten betekent niet dat de personeelsleden vrij zijn. Uiteraard
is ook de veiligheid van onze medewerkers onze verantwoordelijkheid. Maar ook de
medewerkers hebben verantwoordelijkheden. Het besluit om niet naar het werk te reizen, is
de eigen verantwoordelijkheid. Wanneer het personeelslid van mening is dat het niet
verantwoord is, gaan wij ervan uit dat hij/zij, na overleg met de leidinggevende, thuis
werkzaamheden voor school verricht. Hierbij valt te denken aan online lesgeven of andere
werkzaamheden die vanuit huis verricht kunnen worden.
Mocht dit niet mogelijk zijn, dan zal in overleg met de leidinggevende afspraken worden
gemaakt op welke wijze de niet gewerkte uren worden ingehaald. Wanneer óók dit niet
mogelijk blijkt, zal het salaris over de niet gewerkte dag worden ingehouden.
NB: Marge-uren zijn niet van toepassing op personeelsleden. Tijdens marge-uren worden
personeelsleden gewoon geacht om conform rooster werkzaamheden te verrichten.
2.4. Kindcentra
Binnen onze stichting zijn er meerdere kindcentra die niet alleen onderwijs bieden, maar ook
opvang. Ouders betalen voor de uren waarin hun kinderen opvang genieten. De opvang sluit
in tegenstelling tot het onderwijs niet bij een code rood! Uiteraard is het hierbij ook van
belang dat de medewerkers de opvang veilig bereiken. De opvang voor 0-4 jarigen, de
peuteropvang, de buitenschoolse en voorschoolse opvang zullen dus geopend blijven tijdens
een code rood.
In het geval van kindcentra zal er dus maatwerk geboden worden ten tijde van een code
rood. Dit wordt afgestemd met de MR.
2.5. Noodopvang
Tijdens een code rood zullen sommige ouders de kinderen thuis op kunnen vangen, thuis
kunnen werken of een andere oplossing kunnen vinden. Voor sommige ouders is dat een
stuk lastiger, omdat zij een cruciaal beroep hebben. Denk hierbij aan de zorg, handhaving,
maar ook de gemeente in verband met het strooien van de wegen. Dit vraagt maatwerk en
afstemming. Waar mogelijk zal de school hierin ondersteunen. Dit wordt afgestemd met de
MR.
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3. Communicatie
Wanneer wordt besloten om de school (eerder) te sluiten, worden de volgende afspraken
rond communicatie in acht genomen:

Communicatie met College van Bestuur

Het College van Bestuur wordt door de betreffende schoolleider voorafgaand aan de sluiting
van de school geïnformeerd.

Communicatie met ouders

De ouders worden tijdig geïnformeerd over de schoolsluiting. Deze melding wordt gedaan via
een spoedbericht op de MijnSchoolapp.
(In de schoolgids wordt opgenomen op welke wijze ouders worden geïnformeerd).

MijnSchool/website

Scholen zorgen ervoor dat via digitale wegen (MijnSchool, website e.d.) wordt gemeld dat de
school (eerder) sluit.
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