
Gezamenlijke afspraak over sluiten van scholen bij extreme weersomstandigheden. 
 
Tekst voor in de schoolgidsen: 
 
Code Rood. 
 
De veiligheid voor onze leerlingen en medewerkers vinden we belangrijk. Die veiligheid kan in het 
gedrang komen bij extreme weersomstandigheden en daarvoor hebben we een procedure 
opgesteld:  

• Bij een voor onze regio (Noord) geldend weeralarm CODE ROOD blijven onze scholen die dag 
gesloten en wordt er geen les gegeven. Deze sluiting geldt voor de hele dag. Zodra  een 
dergelijk alarm wordt afgegeven door het KNMI, wordt deze regel van kracht.  

• Bij een CODE ROOD tijdens de schooldag zijn wij als school verantwoordelijk voor uw kind. 
Uw kind mag alleen naar huis (of met een andere volwassene mee) als u daarvoor 
toestemming hebt gegeven. Zolang de school niet zeker weet of uw kind veilig naar huis kan, 
blijft uw kind onder toezicht op school totdat dit helder is. Het protocol bij CODE ROOD staat 
vermeld op onze website. 

• Ouders/verzorgers worden in de bovenstaande situaties door de school hierover persoonlijk 
(via Social School, Whatsapp of een andere manier)  zo snel als redelijkerwijs mogelijk is 
geïnformeerd.  

• CODE ORANJE betekent dat er ook sprake kan zijn van extreem weer, maar deze code geeft 
geen aanleiding om de school te sluiten. 

 
De in onze school gevestigde kinderopvang die wordt verzorgd door KaKa of SKZ neemt bij CODE 
ROOD zelf een besluit over het al dan niet sluiten van de kinderopvang. 
De school biedt in de bovenstaande situatie geen noodopvang (zoals bijvoorbeeld tijdens de 
coronapandemie).   
 
Tekst protocol bestuur: 
 
Code Rood. 
 In geval van weeralarm CODE ROOD gaan de scholen die onder het bestuur van stichting Op Kop 
vallen niet open ten tijde van deze situatie in ons gebied. De sluiting geldt voor de hele dag.  
Als CODE ROOD wordt afgegeven tijdens een lopende schooldag, blijft de school verantwoordelijk 
voor alle leerlingen. Daarom mag zij alleen die leerlingen naar huis laten gaan waarvan zeker is dat ze 
door hun ouders of door andere volwassenen met toestemming van de ouders kunnen worden 
opgevangen.  
 
Als een school niet zeker is of een kind veilig naar huis kan, moet het kind onder het toezicht van één 
of meer leerkrachten op school worden gehouden tot daarover helderheid is. De bestuurder heeft als 
eindverantwoordelijke voor dit soort beleidszaken deze richtlijn opgesteld. De procedure is bedoeld 
om de veiligheid van onze leerlingen en het personeel zo goed mogelijk te waarborgen. De scholen 
hebben de plicht om de ouders van dit beleid op de hoogte te stellen via de eigen website of de 
schoolgids. 
 
Dit protocol is voor instemming voorgelegd aan de GMR op grond van art 21 onder e van het GMR-
reglement (veiligheidsbeleid). De GMR heeft ingestemd met de bovenstaande tekst (11 mei 2021) 
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