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Aanleiding
Feit is dat met enige regelmaat nieuws met naderende weerextremen voorbij komt. Met name in de
winter wil het gebeuren dat gewaarschuwd wordt voor veel sneeuw en ijzel. Of dat uiteindelijk ook
gaat komen, is altijd maar weer afwachten. Om duidelijk te maken hoe HSL de verantwoordelijkheid
voor de veiligheid van leerlingen en medewerkers vormgeeft, is dit protocol opgesteld.

Vooropgesteld moet worden dat iedereen -medewerker, leerling of ouder- als eerste verantwoordelijk
is voor de keuzes rondom (de eigen) veiligheid.  HSL werkt met regels, maar als deze op gespannen
voet staan met het eigen gevoel, doe wat verstandig en verantwoordelijk is bij extreme weerssituaties.

Uitgangspunt
Bij HSL geldt als het uitgangspunt de berichtgeving vanuit het officiële weersinstituut KNMI. Het KMNI
werkt met kleurcodes om de impact van de verwachte situatie aan te geven. Er zijn vier kleuren (Bron:
www.knmi.nl).
Belangrijk bij het waarschuwingssysteem van het KNMI is het tijdstip waarop de kleurcode geldt en
dus het moment waarop de code daadwerkelijk actief is. Voor HSL geldt dat hierbij gekeken moet
worden naar de het moment dat de code actief wordt voor de gemeente Enschede, provincie
Overijssel.

Kleurcode Betekenis Verwachte impact volgens KNMI Betekenis

Groen Geen bijzonderheden -- --

Geel Wees alert Er is mogelijk kans op gevaarlijk
weer.

Alert zijn. De school is
begripvol bij laatkomers in
verband met het weer.

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.

Alert zijn. De school is
begripvol bij laatkomers in
verband met het weer.
Bij ontstaan in de loop van
de dag, treedt het CMT met
elkaar in overleg omtrent de
situatie en de mogelijk te
nemen maatregelen.

Rood 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.

Alle leerlingen en
medewerkers blijven thuis.
Bij ontstaan in de loop
van de dag, wordt de
school gesloten en
iedereen gecontroleerd
naar huis gestuurd.

Communicatie
Als weersverwachtingen tijdig worden aangekondigd door het KNMI, wordt dit tijdig gecommuniceerd.
Als de weerssituatie onverwacht is (bijvoorbeeld ’s morgens vroeg), communiceren we via de
gebruikelijke route. Onze website is geen formeel informatiekanaal, maar kan wel aanvullend worden
ingezet.
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