
Gedragslijn extreem weer Candea College 

1. Aanleiding 

In de hele wereld, ook in Nederland, is sprake van opwarming, in een meetbaar toenemend tempo. 

Algemeen bestaat de verwachting dat zich vaker extreme weersomstandigheden zullen voordoen. 

Deze gedragslijn beschrijft wat de school doet ten behoeve van de veiligheid, goede leer- en 

werkomstandigheden en gezondheid van leerlingen en werknemers bij extreme 

weersomstandigheden. 

2. Wanneer is er sprake van `extreem weer`? 

In de praktijk merken we dat ouders, personeelsleden en leerlingen hun eigen mening hebben over 

wanneer er sprake is van een extreme, of gevaarlijke weerssituatie. Met de internationale 

waarschuwingskleuren, die ook het KNMI hanteert, beschikken we echter over een deskundig en 

objectief extern oordeel voor alle gevaarlijke weersituaties (neerslag, temperatuur, wind, onweer). 

Het KNMI gebruikt hiervoor code groen, oranje en rood. Wij richten ons op deze kleurcodes, zoals die 

dagelijks worden gepubliceerd door het KNMI. Opgemerkt moet worden dat de 

weerswaarschuwingen heel lokaal kunnen zijn. Tenslotte is het goed om te realiseren, dat een 

bepaalde temperatuur, of een bepaald aantal dagen geen criterium is. Zoals het KNMI stelt: `op dit 

moment gelden geen harde criteria voor de temperatuur. Per situatie wordt afgewogen of we 

opschalen […].` 

3. Wanneer welke maatregelen? 

Bij code groen: Geen bijzonderheden. De school neemt geen maatregelen. 

Bij code geel: Wees alert. Het KNMI geeft aan dat dit weerssituaties zijn die in Nederland vaak 

voorkomen. School neemt geen maatregelen. Het is aan ouders en leerlingen zelf om desgewenst 

wel maatregelen te nemen. Het is voor leerlingen als altijd verplicht om tijdig op school te zijn. 

Bij code oranje: wees voorbereid. Het KNMI geeft aan: `We kunnen vooralsnog geen 

handelingsperspectief meegeven bij code oranje, die (sic) anders is dan bij code geel`. Het is daarmee 

aan ouders en leerlingen zelf om desgewenst maatregelen te nemen. Het is voor leerlingen als altijd 

verplicht om tijdig op school te zijn. De vakgroep BO kan bij code oranje aanpassingen maken in het 

programma. De school neemt in geval van code oranje maatregelen als de veiligheid en gezondheid 

van leerlingen gevaar kan lopen. De warmte kan uit het gebouw gehouden, of verdreven worden 

door het (waar mogelijk) open zetten van ramen en het gebruiken van de zonwering. Voorts wordt 

afgestemd met de scholen in de regio, om tot een zorgvuldig intersubjectief oordeel te komen. De CD 

beslist en de beslissingen gelden voor de hele school.  

Bij code rood (weeralarm): onderneem actie. Hierbij zijn er mogelijk grote veiligheidsrisico’s. Dat 

betekent dat de school maatregelen zal overwegen. Deze maatregelen kunnen bestaan uit het 

toepassen van een verkort lesrooster, het later beginnen, het eerder stoppen van de lessen, of een 

combinatie van deze. Het laten uitvallen van alle lessen is ook een mogelijke maatregel. Er wordt 

afgestemd met de scholen in de regio. De CD beslist en de beslissingen gelden voor de hele school. 

Meer specifiek zorgt de vakgroep BO voor een programma dat passend is bij de 

weersomstandigheden. 

4. Andere maatregelen 

De school kan preventief maatregelen nemen door zo min mogelijk lessen in te roosteren aan de 

zonkant (met name wanneer de examenklassen geen lessen meer hebben). Ouders, leerlingen en 



personeelsleden kunnen zorgen voor bij de weersomstandigheden passende kleding. Zeker bij slecht 

zicht is goede fietsverlichting belangrijk. 

De website van het RIVM geeft ook nog aanwijzingen, voornamelijk gericht op zeer warme 

weersomstandigheden: 

a. Drink voldoende. School kan bij code oranje of rood toestaan, of aanbevelen dat leerlingen 

een waterfles meenemen om tijdens de lessen te kunnen drinken. De schoolleiding kan dit 

toestaan. Het is de verantwoordelijkheid van allen. De vakgroep BO zorgt voor een aan de 

weersomstandigheden aangepast programma en voldoende drinkmogelijkheden. 

b. Zorg voor koelte. Draag dunne kleding en zet de ramen open, zonwering gebruiken. 

Docenten zijn voor dit laatste verantwoordelijk. 

c. Koele ruimtes. Bij extreme hitte kunnen de ramen gedurende de nacht op sommige plekken 

open gezet worden. De schoolleiding is hiervoor verantwoordelijk. 

d. Zorg voor elkaar: let op signalen dat anderen misschien hulp kunnen gebruiken. 

 

 

 


