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Uitwerking Beleid bij extreem warm weer BS Kienehoef 
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Wanneer gaan we over tot een tropenrooster, d.w.z. eerder uit: 

Het bestuur houdt de volgende gedragslijn aan: 

Zodra het KNMI code rood afgeeft neemt het bestuur (na afstemming met de 

directeuren) een besluit, geldend voor de gehele organisatie.  

 

Bij code oranje beslist de school zelf, maar meldt deze beslissing aan het bestuur. Bij 

code oranje kunnen dus verschillen tussen scholen ontstaan, maar die verschillen zijn te 

beargumenteren vanuit de verschillen tussen de gebouwen, de ruimte in onderwijstijd en 

de ruimte die de directeur moet krijgen om deze vaak gevoelige kwestie af te stemmen 

met team en MR.  

Bij hoge temperaturen zullen wij maatregelen nemen. Bijvoorbeeld een tropenrooster 

instellen met kortere lesuren of lesdagen. De school zal de ouders informeren over een 
tropenrooster. Hebben de ouders geen opvang voor hun kinderen? Dan zal de school een 

alternatief programma (opvang) aanbieden tijdens de uren waarop de lessen vervallen. 

Andere maatregelen zijn: 

• zo kort mogelijk aaneengesloten werken; 

• pauzeren in koele ruimtes; 
• extra ventilatie; 

• veel drinken. 

 

BS Kienehoef keuze: voorspelling 3 dagen 35 graden of daarboven op knmi.nl 

 

Stemming oktober (team) en instemming november (MR) 2022: ingestemd 

 

Uitwerking 
We houden de huidige begintijd aan (8.30 uur) en de lesdag eindigt om 12.30 uur. 

Schooltijden: 8.00 uur – 12.30 uur (thuis lunchen)  
De lesgebonden tijd is dan op die dag 4,5 uur i.p.v. 5.25 uur. We verliezen 45 min per 

dag. Deze uren reserveren we in ons vakantierooster. Mocht het niet ingezet worden dan 

nemen we deze uren mee naar het jaar erna. 

 
Uitwerking BS Kienehoef: 

Ma t/m vrij  

8.30-12.30 uur Lestijd met 15 min speelkwartier inplannen 

  

 4.00 uur 
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Bij een tropenrooster gaan de lessen achter elkaar door. Tussendoor zijn er korte pauzes 

om te eten en te drinken. De kinderen gaan zo min mogelijk naar buiten en in de volle 

zon spelen. 

We creëren zoveel mogelijk rust en weinig bewegingsactiviteiten. Tijdens de lessen 

mogen de kinderen een flesje water op hun tafel hebben, om voldoende te kunnen 

drinken. Leerkrachten stimuleren het extra drinken bij kinderen.  

Tip; water op het dak spuiten. 

Ouders moeten op de hoogte gebracht worden. Daarom geldt het volgende 

meldingsoverzicht: 

● Het tropenrooster gaat in op maandag, dinsdag; de vrijdag ervoor te melden 

● Het tropenrooster gaat in op woensdag; de maandag ervoor melden 

● Het tropenrooster gaat in op donderdag; de dinsdag ervoor melden 

● Het tropenrooster gaat in op vrijdag; de woensdag ervoor melden. 

 

Overige maatregelen bij het invoeren van het tropenrooster: 

Alle belanghebbenden worden op de hoogte gebracht; ouders/verzorgers, naschoolse 

opvang, beheerder gymzaal, begeleiders van individuele kinderen etc. 

NB; deze maatregelen zijn afhankelijk van het gebouw en de aanwezige 

temperatuurbeheersing.  

 

Beleid bij extreem koud weer en andere extreme weersomstandigheden 

Bij zowel code rood als code oranje beslist de school zelf, maar meldt deze beslissing 

aan het bestuur. In deze gevallen kunnen dus verschillen tussen scholen ontstaan, maar 

die verschillen zijn te beargumenteren vanuit de verschillen tussen de reisafstand en 

locatie, de ruimte in onderwijstijd en de ruimte die de directeur moet krijgen om deze 

vaak gevoelige kwestie af te stemmen met team en MR.   

Er wordt geen ‘koude rooster’ ingevoerd vanwege de mogelijkheid om te kunnen 

schaatsen. Bij langdurig lage temperaturen kunnen kinderen na schooltijd en in de 

weekenden schaatsen.  

Mocht de school besluiten te gaan schaatsen wordt dit minstens 1 dag van tevoren door 

de leerkrachten aan de ouders/verzorgers gemeld.  

Het kan voorkomen dat de omstandigheden zo bar zijn dat het voor leerkrachten en 

kinderen onverstandig is om zich buiten te wagen. Denk hierbij aan extreem koude 

temperaturen, ijzel en sneeuwval. 

De directeur van de school neemt de uiteindelijke beslissing voor het vrijgeven aan 

leerlingen en leerkrachten.  

November 2022 

 


