
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. 


