Werkwijze bij weerswaarschuwingen
In de laatste jaren hebben we te maken met adviezen vanuit het KNMI in
verband met het weer. Men geeft met waarschuwingscodes de impact van
gevaar door weersomstandigheden aan. In onderstaande tekst staat hoe wij
daar in OT-Noord mee om gaan.
Het KNMI geeft adviezen. Weersomstandigheden kunnen zeer plaatselijk zijn. Onder alle omstandigheden
(en codes) is het de inschatting en de verantwoordelijkheid van leerkrachten en andere collega’s van het OT
om zelf te bepalen hoe-, wanneer- en of- zij naar het werk kunnen komen. Wij gaan er van uit dat iedereen
zijn uiterste best doet om op school te zijn.
Ben je later, of mocht het zelfs ook in de loop van de dag echt niet lukken naar school te komen, dan is de
LoCo (ook op ‘niet werkdagen’ van de LoCo, of hoe je dat maar binnen het team afgesproken hebt) het
aanspreekpunt. Bij hem / haar kun je (het liefst zo vroeg mogelijk) melden of je later komt, of dat het zelfs
helemaal niet lukt te komen. De LoCo maakt dan op basis van de meldingen van de collega’s een inschatting
of de school die dag:
- Gewoon open is (met eventueel organisatorische maatregelen)
- Gedeeltelijk gesloten is
- Gesloten is maar wel opvang biedt voor kinderen die nergens anders heen kunnen
- Geheel gesloten is
De LoCo heeft hierover kort contact met de directeur (Arnold) en communiceert het besluit ook zo snel
mogelijk (via mail / website) naar de ouders. Uitgangspunt is dat we kinderen altijd wel eerst proberen op te
vangen.
Mogelijkheden voor de LoCo’s zijn ook om ouders nadrukkelijk te vragen kinderen thuis te houden, de lessen
later te laten beginnen of de school eerder te sluiten. Elke situatie is anders en vraagt om eigen oplossingen.
Belangrijk is dus dat we op tijd met elkaar communiceren. In eerste instantie bellen / appen leerkrachten de
LoCo over zijn / haar situatie tijdens code oranje of code rood, daarna wordt besloten wat er (per school)
mogelijkheden zijn. Op deze manier kunnen scholen snel, soepel en op gepaste eigen wijze reageren op
calamiteiten door weersomstandigheden.

Codes weeralarm:
Code groen = geen bijzonderheden
Bij code groen is er geen bijzonder weer waarbij kans is op gevaarlijke weersituaties.
Code geel = wees alert
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. Code geel kan 48 uur voordat het weerfenomeen
optreedt, worden uitgegeven. De zekerheid is minstens 60 procent.
Code oranje = wees voorbereid
Er is grote kans op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel
overlast. Dit kan heel lokaal zijn. Code oranje kan 24 uur van tevoren worden afgegeven als de kans op
extreem weer 60 procent of meer is.
Code rood = onderneem actie
Dit is een echt weeralarm waarbij extreem weer een grote impact op de samenleving heeft. De weersituatie
kan voor zoveel schade, letsel en overlast zorgen dat het maatschappij ontwrichtend kan zijn. Dit kan heel
lokaal zijn. Code rood wordt op zijn vroegst 12 uur uitgegeven voordat het weerfenomeen zich voordoet.

