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HITTEBELEIDSPLAN  EN  “CODE ROOD” 
In de afgelopen zomer hebben wij enkele dagen een tropenrooster moeten invoeren vanwege de 
extreme hitte. Dat kwam voor veel ouders nogal onverwacht en als je afhankelijk bent van oppas of 
BSO geeft dat problemen. Het is duidelijker als ouders weten welke procedure er gevolgd wordt zodat 
je dit min of meer kunt zien aankomen. Hiervoor is het onderstaande Hittebeleidsplan ontwikkeld. Dit 
is ook opgenomen in de Schoolgids, hieronder de tekst van dit plan. Oók is er een tekst opgenomen die 
op Stichtingsniveau is opgesteld indien weercode “rood” door het KNMI wordt afgegeven. 
 

HITTEBELEIDSPLAN BURGST 
We krijgen in Nederland, vooral door de klimaatverandering, steeds vaker te maken met extreem hoge 
temperaturen. Onze schoolgebouwen zijn hier niet op ingericht. In dit beleidsstuk geven we aan hoe 
de school in een voorkomend geval zal handelen zodat ouders, leerkrachten en leerlingen tijdig op de 
hoogte zijn van te nemen maatregelen bij een periode van extreme hitte. In dit beleidsstuk komen de 
volgende onderdelen verder aan de orde: 

 Organisatie 

 Huidige situatie 

 Doel 

 Maatregelen 

 Communicatie / tijdpad 

 Evaluatie 
 

Organisatie 

Burgst bestaat uit 2 locaties met groepen 1 t/m 8 (Groene Hil en Kroeten). 
De standaard schooltijden zijn op maandag, dinsdag en donderdag 8.25-12.00 u en 13.15-15.15 u. Op 
woensdag en vrijdag van 8.25-12.25 uur. Burgst werkt nauw samen met Kober kinderopvang voor de 
voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang. Op dinsdag en donderdag wordt het vaakst 
gebruik gemaakt van deze opvang. 
 

Huidige situatie 

Beide schoolgebouwen zijn niet voorzien van een airco-systeem. Er is vooralsnog geen aanzet om zo’n 
systeem aan te leggen. Bij hoge buitentemperaturen stijgt de temperatuur in de leslokalen, waar 
gemiddeld 28 personen aanwezig zijn. Deze temperaturen blijven hangen in het gebouw. In de 
middaguren zijn deze temperaturen op zijn hoogst. De hoge temperaturen en de luchtkwaliteit 
hebben een negatief effect op de concentratie van de aanwezige personen. Dit speelt vooral op de 
maandagen, dinsdagen en donderdagen. Op de locatie Groene Hil zal in schooljaar 2019-2020 een 
luchtbehandelingssysteem geïnstalleerd worden om de klimaatbeheersing te verbeteren. Deze 
maatregel is genomen door de gebouwenbeheerder Breedsaam. 
 



Doel 

Voorkomen dat er i.v.m. hitte in het schoolgebouw op onverantwoorde momenten in het school-
gebouw onderwijs gegeven moet worden en/of dat lessen niet langer effectief gevolgd kunnen 
worden. 
 

Maatregelen 

Om de gevolgen van hoge buitentemperaturen zo veel mogelijk te beperken zullen er passende 
maatregelen genomen worden. Te denken valt aan het tijdig inzetten van beschikbare 
zonneschermen, het uitschakelen van apparatuur welke niet beslist noodzakelijk is en –indien 
mogelijk- ’s nachts ventileren. Ook zullen intensieve bewegingsactiviteiten vermeden worden. 

 
Tropenrooster 
Een tropenrooster kan worden ingezet als de binnentemperatuur, vastgesteld volgens onderstaande 
procedure,  oploopt tot 31 graden Celsius. Het besluit om het afwijkende rooster in te zetten wordt 
genomen door de directeur na overleg met de locatieleiders, en zij kunnen daarbij afwijken van 
voorgenoemd criterium als de omstandigheden zich daarvoor lenen. 
De vaststelling hiervan gebeurt in de twee warmste lokalen door 2 personen met een betrouwbare 
thermometer. Het gemiddelde telt van de metingen in deze 2 lokalen. Deze temperaturen worden 
doorgaans bereikt als er in een week aanhoudend hoge temperaturen van 33 graden of méér verwacht 
worden. Inzake de weersverwachtingen hanteren wij de berichten die door het KNMI gegeven 
worden. Indien een tropenrooster van kracht wordt zijn de lestijden op maandag, dinsdag en 
donderdag van 8.25 – 12.25 uur. ’s Middags zijn de leerlingen vrij. De lestijden op woensdag en vrijdag 
blijven zoals ze zijn. Er worden extra drink- en eetmomenten ingelast en het lesaanbod wordt 
aangepast.  ‘s Middags kunnen kinderen op maandag, dinsdag en donderdag overblijven van 12.25 – 
13.25 uur tegen dezelfde voorwaarden als anders. Van 13.25 – 15.15 uur is er opvang voor de kinderen 
die geen andere opvangmogelijkheid hebben, steeds in samenspraak met Kober. Hierbij kunnen de 
onderwijsassistenten Burgst ook worden ingezet. Deze opvang zal de ouders geen geld kosten. 
 

Communicatie en tijdpad 

Dit beleidsplan wordt gecommuniceerd via de website, de schoolgids en in eerste instantie de 
Heksenketel (verwijzing naar nieuw plan).  Drie dagen voordat een tropenrooster ingezet wordt 
communiceren we dit met collega’s, unitmanagers Kober en via Parro met de ouders van Burgst. 
 

Evaluatie 

Dit beleidsplan zal uiterlijk geëvalueerd worden op de eerste MR-vergadering van het schooljaar 2020-
2021 
 
 

 
PROTOCOL WEERCODE ROOD 
 
Inleiding: 
Indien het KNMI extreme weersomstandigheden voorziet bestaat de mogelijkheid dat er een landelijke 
weerswaarschuwing wordt afgegeven die aankondigt dat er een grote kans bestaat op de komst van 
extreem weer dat het gevaarlijk maakt om buitenshuis te zijn.  
Daarbij maakt men gebruik van de termen ‘weer-code oranje’ en ‘weer-code rood’.  
 
Bij ‘weer-code oranje’ is er sprake van weersomstandigheden die vragen om voorzichtigheid in het 
verkeer en die risico’s voor schade aan natuur en gebouwen doen ontstaan. 
 
Bij ‘weer-code rood’ is er sprake van weersomstandigheden die  gevaar opleveren voor deelname aan 
het verkeer en die een grote kans op schade aan natuur en gebouwen veroorzaken. 
 



Voor scholen is met name de aankondiging van een weersalarm ‘weer-code rood’ van betekenis voor 
hun functioneren. Dit protocol beschrijft hoe scholen om zullen gaan met een ‘weer-code rood’ 
aankondiging. 
 
Een ‘weer-code rood’ aankondiging voordat de school begonnen is. 
Indien, voordat de school begonnen is, een ‘weer-code rood’ wordt aangekondigd dan is het, gezien de 
veiligheid van leerlingen en personeel, de bedoeling dat iedereen thuis blijft en niet op weg gaat naar 
school. De school blijft gesloten totdat de ‘weer-code rood’ aankondiging is opgeheven. 
 
De sluiting zal in ieder geval gelden voor een dag en zoveel langer als het weersalarm van kracht blijft. 
De school zal het gegeven dat de school gesloten blijft communiceren door middel van de ouderapp. 
 
Een ‘weer-code rood’ aankondiging nadat de school is begonnen. 
Indien de school met haar lessen is begonnen en de leerlingen en medewerkers reeds op school zijn 
heeft de aankondiging tot gevolg dat leerlingen en medewerkers in staat gesteld worden om tijdig 
veilig naar huis te gaan. Hierbij geldt dat degenen die verder weg wonen als eersten in staat moeten 
zijn om naar huis te vertrekken. 
 
Voor leerlingen die gehaald en gebracht worden door hun ouders betekent dit dat de leerkracht van 
hun kind als eerste contact met die ouders opneemt.  Daarna neemt de leerkracht contact op met de 
andere ouders omdat geen enkele leerling de school mag verlaten zonder medeweten van de eigen 
ouder(s). Het contact met de ouders geschiedt in overleg met de schoolleiding met behulp van de 
ouderapp. 
Voor kinderen die buiten de naaste omgeving van de school wonen zal dat als eerste geschieden. Pas 
nadat zeker is dat het kind is opgehaald mag het de school verlaten. Voor oudere kinderen die al 
zelfstandig naar school komen kunnen ouders aangeven dat hun kind zelfstandig naar huis mag gaan. 
Alleen wanneer dit eenduidig en rechtstreeks is afgesproken met de leerkracht mag de leerling de 
school verlaten. 
 
De leerkrachten die zelf kinderen hebben die opgehaald moeten worden of die verder weg wonen 
mogen in overleg met hun leidinggevende als eerste de school verlaten nadat ze de ouders van hun 
eigen leerlingen hebben verwittigd. De leerkrachten die vlakbij de school wonen verlaten als laatste de 
school.  
Indien er kinderen zijn die niet opgehaald kunnen worden of die niet naar huis kunnen zorgt de school 
voor opvang in het eigen gebouw, dat kan mogelijk in samenspraak met de kinderopvangorganisatie 
waarmee de school samenwerkt. 
 
 
 

DE  LOPER 
 
Leskist helpt kinderen om te praten over verdriet 
Iedereen krijgt ermee te maken, verdriet over een afscheid, een verhuizing van iemand , een scheiding, 
de dood of andere vormen van verlies. De pijn is vaak onzichtbaar, maar zit er wel.  
Op onze school hebben alle groepen de afgelopen weken of krijgen ze de komende weken een les uit 
leskist “De Loper”.  
In iedere groep een andere les over verdriet met als doel: “Leer kinderen te communiceren over 
verlies en wat het met je doet. Niet alleen als het al gebeurd is, maar vooral ook preventief!" 
Stichting Zereen heeft onze school, dankzij sponsors, een leskist gegeven om de lessen in de groepen 
te doen en er feedback op te geven.  
 
De stichting Zereen heeft een duidelijke missie: “In alle lagen van de samenleving, van jong tot oud, 
zou het wenselijk zijn dat het afscheid van een dierbare beter bespreekbaar wordt." 



Iedereen krijgt er uiteindelijk met verliessituaties  te maken. Het is 
een pijnlijk onderwerp, een onzichtbaar verborgen iets. Maar als je 
er niet over praat, leert praten weet niemand dat het bij je 
leeft.  Een moeilijk onderwerp, soms ook voor de leerkrachten. 
Door er over te praten met de leerlingen worden ze ook met hun 
eigen verlies geconfronteerd en dat is niet altijd makkelijk. We gaan 
niet peuteren of diep graven; met behulp van een mooi 
prentenboek ‘Ik had je nog zoveel willen zeggen’, een hart, een 
vrolijke kaart, een pluche beest of een gedicht, maken we het 
onderwerp op een creatieve, leeftijdseigen manier bespreekbaar. 
Via de leerkracht van uw kind heeft u een bericht gehad wat er 
precies in de klas van uw kind is verteld en gemaakt. Het is mooi om 
te zien hoe open veel kinderen praten over hun verdriet groot of 
klein en hoe goed ze naar elkaar luisteren, hoe ze zichzelf en elkaar 
kunnen troosten  en elkaar zo weer beter leren kennen! 
 
 
 
 
 
 

SINTERKLAAS en 6 DECEMBER 
Op donderdag 5 december vieren we natuurlijk Sinterklaas op school!  U ontvangt 
via Parro meer informatie hierover. Info over festiviteiten geven wij niet via de 
Heksenketel omdat het programma op beide locaties niet altijd hetzelfde is en er 
dan verwarring kan ontstaan. Omdat het mogelijk op donderdagavond 5 
december wat later wordt voor veel kinderen mogen ze op vrijdag 6 december 
uitslapen.  Wij starten dan om 10.30 uur. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

NIEUW  JASJE  HEKSENKETEL 
We werken aan een nieuwe opzet voor ons ouderblad “De Heksenketel”!  In 30 jaar zijn we gegroeid 
van een zwart-wit kopietje op papier naar een digitale versie in PDF. Maar er is inmiddels méér 
mogelijk en van die opties willen we graag gebruik gaan maken. We werken aan een mailversie waarbij 
je bijvoorbeeld via links kunt dóórklikken naar meer informatie. Niet iedereen hoeft altijd alles te lezen 
en dat zou op deze manier prima kunnen. We testen op dit moment uit of we via het pakket 
MailChimp deze extra mogelijkheden kunnen aanbieden! We houden u op de hoogte. 
 
Natuurlijk attenderen we u graag nog op onze nieuwe website!  Kijkt u eens op www.nbsburgst.nl 
voor meer informatie over onze school! 
 
 
 
 
 

http://www.nbsburgst.nl/


BIJDRAGE  SCHOOLBESTUUR 
 
Beste ouders via de mail ontving u eerder onderstaande brief. Deze werd gevolgd door een 
betaalverzoek maar… als u onderstaande brief wellicht gemist heeft kan het betaalverzoek wat 
vreemd over komen. Hieronder staat nogmaals de brief van ons schoolbestuur: 

 
 

Donderdag, 24 oktober 2019. 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
 
Dit jaar gaan we voor het innen van de vrijwillige ouderbijdrage (lidmaatschap vereniging van ’t nut) 
gebruik maken van “Schoolkassa”. Dit is een nieuwe module binnen ParnasSys.  
Hier wordt voor gekozen, omdat we vanwege milieuoverwegingen geen brieven per post meer willen 
sturen. Daarnaast zorgt het voor een stuk betaalgemak. Deze nieuwe manier van innen gebeurt online, 
middels ParnasSys.  
 
Het bedrag per leerling voor de ouderbijdrage bedraagt €56,00 
We gebruiken ParnasSys en Parro om de inningen uit te voeren, je kunt per iDeal of SEPA betalen. Het 
betaalverzoek zal binnen enkele dagen verstuurd gaan worden.  
 
We besteden het geld, in samenspraak met de ouders en het personeel van de Medezeggenschapsraad, 
aan de volgende zaken: 
 
 
- Extra culturele activiteiten zoals dans en cultureel erfgoed, 
beeldende vorming, de Uitvindfabriek, theater en danslessen en  
voorstellingen; 45 % 
 
 
- ICT middelen ; onder andere programmeren; middelen 10 % 
 
 
- Extra materialen voor op het speelplein  
Spaargeld voor buitenspeeltoestellen; 25 % 
 
- Onderwijsontwikkelingen:  
leermaterialen voor ontdekkend en ontwerpend leren in Burgst 
ateliers 20 % 
 
Hartelijk dank voor de medewerking en de bijdrage. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens team Burgst, 
 
Joost Matthee 
  



- - - - - - - - - -     ingezonden   - - - - - - - - - - 

 
Kober kinderopvang zoekt enthousiaste overblijfvrijwilligers!  
In samenwerking met Nutsbasisschool Burgst organiseren wij het overblijven. Op beide locaties van 
Burgst staat een vast overblijfteam dat bestaat uit overblijfvrijwilligers en/of pedagogisch 
medewerkers en een overblijfcoördinator.  
Werken als overblijfvrijwilliger voor Kober is niet alleen bijzonder leuk om te doen, je kunt ook rekenen 
op een deskundige aanpak, scholing en begeleiding. En achter je staat dé grootste organisatie voor 
professionele kinderopvang in West-Brabant.  
 
 
Wie zoeken wij?  
Kober kinderopvang is voor de locatie Burgst Kroeten op zoek naar enthousiaste mensen die graag als 
overblijfvrijwilliger willen werken op Nutsbasisschool Burgst. Wij zoeken mensen die tussen de middag 
een paar uurtjes vrij hebben en samen met de kinderen een boterham willen eten, willen spelen of 
lekker kletsen. Samen met het overblijfteam draag je zorg voor een gezellige en ontspannen sfeer.  
Tijdens het overblijven gaat het om capaciteiten als spelleider, scheidsrechter, schoonmaker en 
gespreksmaatje. Jouw capaciteiten zijn voor ons belangrijker dan een specifieke opleiding. Het is 
belangrijk dat je een groep kinderen een leuke, ontspannen en verantwoorde lunchpauze kunt 
bezorgen.  
Het is een uitdagende klus waar je een belastingvrije vrijwilligersvergoeding voor krijgt. Een ander 
leuk voordeel is dat eigen kind(eren) gratis overblijven op de dagen dat jij werkt! Wij willen graag 
uitkeringsgerechtigden erop wijzen dat ook zij vrijwilligerswerk kunnen doen (zie 
www.belastingdienst.nl). Vraag hiervoor van te voren toestemming aan bij de uitkeringsinstantie.  
 
 
Wil je aan de slag als vrijwilliger of wil je meer informatie over de mogelijkheden bij jou in de buurt?  
Neem dan contact op met unitmanager Miranda van Gool via telefoon 06-30049855 of stuur een e-
mail naar mgool@kober.nl. Ook kun je een e-mail sturen naar overblijvenburgstkroeten@kober.nl . 
 
 
 

  

mailto:mgool@kober.nl


MONKEY MOVES 
 

 
 
Sporten voor kinderen, dat is Monkey Moves. Niet zomaar één sport... nee, 11 sporten bij één club! 
Monkey Moves is er ook dit seizoen weer in gymzaal De Kroeten (Moeraszegge 69 in Breda). Elke 
maandagmiddag, behalve in de schoolvakanties. Om 16.00 beginnen de lessen voor kinderen van 4 tot 
6 jaar. En bij voldoende aanmeldingen zullen er ook lessen ingepland worden voor kinderen van 6 tot 9 
jaar. 
 
Tijdens de lessen gaan kinderen spelenderwijs op een jungle-reis langs 11 van de populairste sporten 
in Nederland. De lessen worden gegeven door een vaste trainer met ervaring. De kinderen krijgen veel 
individuele aandacht waardoor er goed kan worden gewerkt aan de optimale ontwikkeling van jouw 
kind! De lessen van Monkey Moves zijn met zorg samengesteld door een groep enthousiaste 
bewegingswetenschappers, fysiotherapeuten, bewegingsagogen en sporttrainers. De kinderen leren 
niet alleen goed bewegen, er is ook veel aandacht voor sociale vaardigheden. 
Tijdens álle sportlessen is er leuke muziek en een uitdagend parcours, waardoor het leren van nieuwe 
sportvaardigheden steeds weer een feestje is. 
 
Voor een GRATIS PROEFLES meldt je je aan via www.monkeymoves.nl/breda.  
Daar vindt je ook meer informatie over alle groepen, locaties, tijden en tarieven in Breda. 
 
O ja, lid worden bij de Monkey Moves club kan eventueel ook met hulp van het Jeugdfonds Sport 
(https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/breda-sport/) 
 
Heb je vragen of ideeën? Neem dan contact op met Dirk-Wouter Smits.  
Email: dirk-wouter@monkeymoves.nl Of bel/app: 06-46686652 
 
 
 
n.b. Het bovenstaande aanbod is uiteraard van toepassing op alle kinderen van Burgst, dus ook de Groene Hil.  

 

http://www.monkeymoves.nl/breda
https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/breda-sport/
mailto:dirk-wouter@monkeymoves.nl

