Protocol ‘Weer-code’
Als het KNMI extreme weersomstandigheden voorspelt 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 naar buiten te gaan. Het KNMI maakt dan
gebruik van ‘weercodes’. Het KNMI heeft Nederland onderverdeeld in regio’s. Per regio kan een
waarschuwing worden afgegeven. Daarnaast kan er een algemene waarschuwing gegeven
worden die bedoeld is voor de hele samenleving. Het KNMI hanteert hierbij 4 fases:

Geen waarschuwing:

het verwachte weertype geeft geen aanleiding voor het uitgeven van een
waarschuwing.

Waarschuwing voor
gevaarlijk weer:

deze waarschuwing verschijnt op zijn vroegst 48 uur voordat het
weerverschijnsel met een zekerheid van minstens 60 % kan optreden.

Waarschuwing voor
extreem weer:

deze waarschuwing verschijnt op zijn vroegst 24 uur voordat het
weerverschijnsel met een zekerheid van minstens 60% kan optreden.

Weeralarm:

dit weeralarm verschijnt op zijn vroegst 12 uur voordat het verschijnsel met
een zekerheid van minstens 90% kan optreden.

Bij elke fase hoort een kleurencode.
‘Weer-code geel’

Er is mogelijk kans op gevaarlijk weer. Dit zijn weersituaties die in
Nederland vaak voorkomen.

‘Weer-code oranje’

Er is er sprake van weersomstandigheden die vragen om voorzichtigheid in
het verkeer en die risico’s voor schade aan natuur en gebouwen doen
ontstaan.

‘Weer-code rood’

Er is sprake van weersomstandigheden die gevaar opleveren voor
deelname aan het verkeer en die een grote kans op schade aan natuur en
gebouwen veroorzaken.

De weercodes worden gebruikt bij ‘gladheid’, ‘winterse neerslag’, ‘onweer’, ‘windhozen’, ‘mist’ en
‘temperatuursextremen’. Voor scholen is met name de aankondiging van een weeralarm ‘weer-code
rood’ van betekenis.
Een ‘weer-code rood’ aankondiging voordat de school begonnen is.
Indien, voordat onze 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 weeralarm
van kracht blijft. De school zal het gegeven dat de school gesloten blijft zo spoedig mogelijk
communiceren met ouders door middel van de mail en door middel van de Parro app.
Een ‘weer-code rood’ aankondiging nadat de school is begonnen.
Als de lessen al zijn begonnen, en kinderen en medewerkers op school zijn, heeft de aankondiging tot
gevolg dat kinderen en medewerkers in staat gesteld worden om tijdig veilig naar huis te gaan. Als dit
niet meer mogelijk is dan blijven de kinderen op school totdat ze opgehaald worden door hun ouders.
Kinderen (de leerkrachten) nemen voordat ze naar huis gaan contact op met de ouder(s).

