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Protocol extreem weer
De afgelopen jaren zijn er extreme weersomstandigheden geweest. Extreem harde wind,
sneeuwval, ijzel enz. Het KNMI heeft als overheidsinstituut de veiligheidstaak om
weerwaarschuwingen uit te geven. Het KNMI waarschuwt als het weer een risico is, om bij te
dragen aan een veilig en bereikbaar Nederland. Door tijdig te waarschuwen kunnen mensen
zich voorbereiden op gevaarlijk weer waardoor de kans op schade en letsel beperkt wordt. De
impact van gevaarlijk weer is het uitgangspunt voor de waarschuwingen. Met algemene
adviezen wil het KNMI de impact van gevaarlijk weer beperken.
Als ouder en/of verzorger is het belangrijk om te weten wat de school doet als er een code
oranje of code rood wordt afgegeven. Dit protocol geeft u richtlijnen in wat u in de
verschillende situaties van de school kan verwachten.

Het KNMI geeft waarschuwingen uit voor:
•
•
•
•
•
•
•

Neerslag
Gladheid & sneeuw
Onweersbuien
Windstoten
Temperatuur (hitte/koude)
Zicht
Hozen

Regionaal waarschuwen
Om gericht te kunnen waarschuwen, geeft het KNMI weerwaarschuwingen per provincie,
voor het IJsselmeergebied, de Waddenzee en de Waddeneilanden uit. In veel gevallen zijn
gevaarlijke weersituaties lokaal, zoals extreme neerslag, onweersbuien of gladheid. Elke
provincie wordt afzonderlijk bekeken. Het kan dus zijn dat voor de ene provincie code oranje
geldt terwijl in een andere provincie niets aan de hand is.

Wat betekenen de kleurcodes?
Het KNMI gebruikt internationale waarschuwingskleuren om de impact van gevaarlijk weer
aan te geven. Het waarschuwen door middel van kleuren geeft het KNMI de mogelijkheid om
waarschuwingen voor gevaarlijke weersituaties op te schalen. Er kunnen voor alle weertypen
- neerslag, temperatuur, wind, onweersbuien - code geel, oranje en rood worden uitgegeven.
Hierbij staat met name de impact van het weer centraal. De KNMI kleurcoderingen sluiten aan
bij de internationale standaarden.

Code groen:

geen bijzonderheden

Code geel:
wees alert

Code oranje:
wees voorbereid

Code rood
(weeralarm):
onderneem actie

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

•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.

•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.

•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.

Wat doet de school/IKC:
Bij code oranje afgegeven door het KNMI:
De school/IKC een stuurt een bericht via hun eigen communicatiemiddel naar alle ouders, om
hen te informeren over wat de school/IKC gaat doen.
Bij code rood afgegeven door het KNMI:
De school/IKC stuurt een bericht via hun eigen communicatiemiddel naar alle ouders om hen
te informeren over wat de school/IKC gaat doen.
Als de veiligheid van kinderen, ouders en/of personeel in het geding komt sluit de school bij
een code rood altijd. Code rood wordt op zijn vroegst 12 uur uitgegeven voordat het
weerfenomeen zich voordoet, de communicatie vanuit de school/IKC zal dan ook last-minute
zijn.
Wat kunt u zelf doen als ouders/verzorgers:
1. Houdt de weersverwachting goed in de gaten.
2. Bij waarschuwing code oranje of code rood van het KNMI, houdt dan uw mail / social media
/ Parro / Concapps in de gaten, u kunt dan al vroeg een bericht krijgen of de school/IKC
eventueel sluit.
3. Omstandigheden waardoor u uw kind(eren) niet naar de school kan brengen vanwege het
weer graag tijdig doorgegeven aan de school.

