
 
Dit borgingsdocument is bedoeld om helderheid te geven in de opeenvolgende stadia van 

weerwaarschuwingen. De adviezen van KNMI en Rijkswaterstaat worden overgenomen. Dit 

borgingsdocument wordt jaarlijks gecommuniceerd met ouders in de eerste Tillegraaf na de 2de MR-

bijeenkomst. 

 

KNMI: Code groen: geen bijzonderheden.  

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

Besluit Adenium: Alle scholen en SB zijn open. 

 

KNMI: 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.  

Besluit Adenium: Alle scholen en SB zijn open. 

Communicatie 

niet noodzakelijk 

Acties Partoer 

niet noodzakelijk 

 

KNMI: 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.  

Besluit Adenium: Alle scholen en SB zijn open tenzij de lokale situatie gevaarlijk is. Dit ter beoordeling 

van de directie van de school.  

Communicatie 

• Directie Partoer overlegt indien nodig met CvB, directies T-diel, Arke en Reinboge.  

• MR eventueel consulteren. 

Acties Partoer 

Lichte voorbereidingen voor eventueel Chromebook of ander werk mee naar huis.  
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Weeralarm 
 

 



KNMI: Code rood (weeralarm): onderneem actie 

Dit is een 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.  Code rood kan ook uitgegeven worden als er een kleine kans is op een 

extreme weersituatie, maar de veiligheidsrisico’s groot zijn.  

Besluit Adenium: Alle scholen en SB zijn dicht als voor het gebied code rood geldt.  

 

Wie besluit:  

College van Bestuur Adenium.  

Communicatie:  

• Bij voorkeur avond tevoren tussen 20.00 en 21.00 uur of eerder indien mogelijk 

• Indien ’s ochtends besloten moet worden neemt directie contact op met personeel/ouders om 

de lokale situatie te schetsen. Daarna besluit en communicatie.  

• Directie verstuurt rond 07.00 uur Parro en Parnassys-mail naar alle ouders. Rond 07.30 uur 

check via Parro of iedereen het bericht ook gelezen heeft. De niet-lezers worden gebeld door 

de leerkracht.  

• Indien code rood lang aan houdt (zie ijzel in januari 2016) wordt er elke dag op het eind van de 

middag met ouders en verzorgers gecommuniceerd. 

• Indien code rood voorbij is worden ouders toch ingelicht dat school de volgende dag weer 

begint.  

• Indien code rood in de loop van de ochtend verandert in oranje is het aan de schooldirecteur 

in overleg met de omringende scholen om te kijken of de school die dag toch nog open kan.  

• Indien overdag oranje verandert in rood overleggen de schooldirecties met CvB en 

omringende scholen over de te nemen acties.  

Acties school in het kader van afstandsonderwijs 

De leerkracht geeft via Parro door wat er eventueel wel digitaal gedaan kan worden. Waarbij 

rekening moet worden gehouden dat veel ouders ook thuis zitten te werken en er wellicht ook 

meerdere kinderen thuis zijn. Niet iedereen heeft dus de beschikking over een device. Hierdoor 

kan er ook geen instructie worden gegeven. 

 

 

 

 


