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Opmerkingen

Protocol bij extreme weersomstandigheden
De rector/directeur beslist over lesuitval m.b.t. extreme weersomstandigheden.
Hij/zij is de regiehouder.
1. Extreme weersomstandigheden:
Een Weeralarm wordt zo mogelijk vanaf 48 uur van tevoren voorafgegaan
door een waarschuwing. In de periode vanaf 24 uur voorafgaand aan een
eventueel Weeralarm wordt een waarschuwing voor extreem weer
uitgegeven. Dit gebeurt alleen als het zestig procent zeker is dat de
verwachte weersituatie optreedt. Het Weeralarm wordt op zijn vroegst 12 uur
van tevoren uitgegeven en alleen wanneer het vrijwel zeker is (kans van 90
procent) dat de verwachte weersituatie optreedt.
In de tekst van het Weeralarm wordt naast de gedetailleerde beschrijving van
het weer en de verwachte ontwikkeling aangegeven wat de mogelijke
gevolgen of effecten van het extreme weer zijn. Zoals kans op ontwortelde en
omgevallen bomen, wateroverlast en gevaarlijke situaties op de weg.
Code rood:

voor gladheid door ijzel, ijsregen of sneeuwval;

driftsneeuw;

onweer;

regen(minstens 75 millimeter in 24 uur);

windstoten.
2. Andere zaken:
Extreme hitte of luchtverontreiniging.
Bij aankondiging van code rood voor extreme weersomstandigheden door de
KNMI of andere zaken zoals extreme hitte, volgt de school de volgende
procedure:

Directeuren hebben contact met centraalpunt (directeur OBC Huissen)
over de voorgenomen lesuitval vanwege de weersomstandigheden.

De directeur OBC Huissen zal de coördinatie op zich nemen en de andere
directeuren informeren over de te nemen stappen. Belangrijk is dat we
gelijk optrekken en dezelfde lesafspraken of uitval hanteren.
O mogelijkheid voor verkorte lesroosters;
O mogelijkheid voor tropenrooster;
O brief opstellen voor informeren van ouders en leerlingen.

