
 
 
 

Protocol extreme weersomstandigheden Valuascollege 
 
In de wet is geregeld dat scholen het lesrooster mogen aanpassen bij extreme 
weersomstandigheden (bijvoorbeeld tropische warmte of aanhoudende vorst). 
Dit protocol voorziet in een regeling voor leerlingen. 
 
Tropenrooster 
Bij (aanhoudende) hoge temperaturen die zorgen voor onveiligheid van leerlingen en 
medewerkers kan een school maatregelen nemen. De school bepaalt zelf wanneer en welke 
maatregelen. Mogelijkheden zijn om kinderen te laten pauzeren in een koele ruimte, het 
lokaal extra te ventileren, kinderen veel te laten drinken of kinderen kort aaneengesloten te 
laten werken. Indien deze maatregelen onvoldoende zijn kan de directie van de school 
besluiten een tropenrooster in te stellen. Dit betekent dat de lessen 1 tot en met 7 gegeven 
worden, waarbij les 1 start om 07:50 uur en de lessen 40 minuten duren. 
Les 1 07:50-08:30 uur 
Les 2 08:30-09:10 uur 
Les 3 09:10-09:50 uur 
Pauze 09:50-10:10 uur 
Les 4 10:10-10:50 uur 
Les 5 10:50-11:30 uur 
Les 6 11:30-12:10 uur 
Les 7 12:10-12:50 uur 
 
Indien een tropenrooster wordt ingesteld wordt dit kenbaar gemaakt via de website van onze 
school en middels een digitaal bericht aan de ouders/verzorgers. Indien mogelijk blijft het 
gebouw open en toegankelijk. 
Mocht blijken dat voor een individuele leerling het eerste uur in het tropenrooster niet 
haalbaar is dan vindt vooraf overleg met de teamleider plaats en wordt daar waar mogelijk 
gezocht naar een passende oplossing 
 
Extreme weersomstandigheden 
Ook bij extreme weersomstandigheden (bijvoorbeeld vorst) kan een school maatregelen 
nemen. De school bepaalt zelf wanneer en welke maatregelen. Als de school niet bereikbaar 
is kunnen de lessen bijvoorbeeld later beginnen. Bij extreme weersomstandigheden kan het 
voorkomen dat de directie van de school besluit vrij te geven, dit betekent dat er 
(gedeeltelijk) geen lessen plaatsvinden. De directie behoudt zich het recht voor om deze 
lessen op een ander moment in het schooljaar in te halen. 
Indien lesvrij wordt ingesteld wordt dit kenbaar gemaakt via de website van onze school en 
middels een digitaal bericht aan de ouders/verzorgers.  
Indien mogelijk blijft het gebouw open en toegankelijk. 
 
In beginsel werkt het personeel door, tenzij anders wordt besloten door de directie. 
Informatie Rijksoverheid 
Wij verwijzen voor meer informatie naar de website www.rijksoverheid.nl. 


