Uitgangspunten bij bijzondere weersomstandigheden
De afgelopen jaren hebben we in toenemende mate te maken gehad met
bijzondere weersomstandigheden. Voor ons reden om onderstaand een aantal
afspraken op papier te zetten. Deze worden vanzelfsprekend afgestemd met de
directeuren van de scholen en gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.
Code geel
Er is mogelijk kans op gevaarlijk weer. Dit zijn weersituaties die in Nederland vaak
voorkomen waarbij het raadzaam is op te letten, met name als men onderweg is.
Het KNMI zegt in dit soort omstandigheden ‘wees alert’. Bij de codes wordt
aangegeven voor welke weersomstandigheid de waarschuwing geldt.
Code oranje
Bij code oranje is er kans op gevaarlijk weer. Bij afkondiging van code oranje door
het KNMI is het aan de ouders om een inschatting te doen of zij het verantwoord
achten om hun kind(eren) naar school te laten gaan. Hetzelfde geldt voor de
medewerkers. In de praktijk betekent dit dat degenen die dichtbij de school wonen
doorgaans gewoon, eventueel onder begeleiding van de ouder, naar de school toe
kunnen gaan. Leerlingen die uit een buitengebied komen of medewerkers die van
buiten de plaats komen, zullen zelf eerst een inschatting moeten maken op basis
van de weersomstandigheid waar de waarschuwing voor gaat gelden. In alle
gevallen prevaleert de veiligheid. Het is nooit de organisatie SCOPE die mensen
dwingt om code oranje te negeren.
Het KNMI zegt in dit soort omstandigheden ‘wees voorbereid’.
Code rood
Het KNMI heeft als onderdeel van haar taak en daarmee namens de overheid de
opdracht om een inschatting te doen over risicovolle weersomstandigheden. Bij
code rood zegt het KNMI : ‘onderneem actie’. Er wordt door deskundigen een
inschatting gemaakt en daarna een maatregel afgekondigd die in hoge mate
ontwrichtend kan zijn voor de gehele samenleving. In geval van een code rood die
geldt voor hitte zal de directie een besluit nemen of er maatregelen noodzakelijk
zijn voor de gehele school.
Voor de overige weerswaarschuwingen is het niet aan ons om de inschatting te
maken dat het voor het reizen van en naar onze scholen ‘wel mee zal vallen’.
Wanneer veiligheid in het geding is, kunnen en willen wij het niet ‘op een
akkoordje gooien’. Met andere woorden; code rood kan voor ons in die gevallen
niet anders dan sluiting van scholen betekenen, hoezeer wij die schoolsluiting ook
betreuren!

Van rood naar oranje of geel
Op de centrale website van SCOPE scholengroep, www.scopescholen.nl wordt bij
bijzondere weersomstandigheden de actuele situatie vermeld. Bij code rood in
de avond. De scholen zijn vooralsnog de volgende dag gesloten, tenzij de code
de volgende morgen uiterlijk om 8.00 uur wijzigt.
● Indien code rood de volgende morgen uiterlijk om 8.00 uur wordt omgezet
naar een andere code, dan starten de scholen om 10.30 uur (inloop vanaf
10.00 uur). In geval van afwijking heeft tijdig overleg met team en
medezeggenschapsraad plaats.
● Wanneer code geel/oranje overdag verandert naar code rood zal in nauwe
afstemming met team en ouders worden bezien hoe kinderen, en vervolgens
medewerkers, hun thuisbasis veilig kunnen bereiken. De directeur neemt te
allen tijde regie op de veiligheid in zijn/haar school.

