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1. Waarom een protocol extreem weer?  

De afgelopen jaren zijn er extreme weersomstandigheden geweest. Extreem harde 
wind, sneeuwval, ijzel enz. Het KNMI geeft codes af voor extreem weer. Op het 
moment dat het KNMI een bepaalde code afgeeft kan men daar op anticiperen. 
Gevaarlijke situaties kan men dan vermijden.  
De leidinggevende van OPO Ameland zal met de scholen en het kinderdagverblijf van 
het eiland overleg houden wat zij gaan doen, met extreem weer. Gaan de scholen dicht 
dan zullen de scholen van OPO Ameland ook sluiten. Dit voor zowel de veiligheid van 
de ouders en de kinderen, als voor het personeel.  
Als ouder is het belangrijk om te weten wat de school doet als er code oranje of rood 
wordt afgegeven.  
Dit protocol geeft u richtlijnen in wat u in de verschillende situaties van de scholen van 
OPO Ameland kan verwachten.  
De KNMI en zijn waarschuwingen zijn voor ons bepalend.  
 

2. Wat bedoelt het KNMI met extreem weer?  
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. De 
website Meteoalarm geeft alle uitstaande waarschuwingen van Europese landen weer. 

Code groen: geen bijzonderheden 
Het verwachte weertype geeft geen aanleiding voor het uitgeven van een waarschuwing 

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. 

 

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. 



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 24 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. 

 

3. KNMI en de waarschuwingen 

  Code geel Code oranje 
Regen Verkeershinder door aquaplaning, of ≥ 50 

mm in 24 uur 
≥ 75 mm in 24 uur 

Gladheid & 
sneeuw 

Minimaal één van de volgende criteria: 

• lokale gladheid door op-, aan- of 
bevriezing van natte weggedeelten, 
hagel, sneeuwresten of lokale ijzel 

• tot 5 cm sneeuw in 6 uur 
• tot 3 cm sneeuw in 1 uur 

Minimaal één van de volgende 
criteria: 

• op uitgebreide schaal 
gladheid door ijzel of 
bevriezing 

• ≥ 5 cm sneeuw in 6 uur 
• ≥ 3 cm sneeuw in 1 uur 
• sneeuwval en/of driftsneeuw 

(≥ 40 km per uur), leidend tot 
sneeuwduinen 

Onweersbuien Lokale onweersbuien met lokaal één of 
meer van de volgende verschijnselen:  

1. windstoten (≥ 60 km per uur) 
2. of lokaal veel neerslag (≥ 30 mm in 

1 uur) 
3. of hagel (tot 2 cm) 

Georganiseerde onweersbuien met 
lokaal één of meer van de volgende 
verschijnselen:  

• zware windstoten (≥ 75 km 
per uur) 

• of lokaal veel neerslag (≥ 50 
mm in 1 uur) 

• of grote hagel (≥ 2 cm) 

Windstoten ≥ 75 km per uur 
Kust, winterhalfjaar: 90 km per uur 

≥ 100 km per uur 
Kust, winterhalfjaar: 120 km per uur 

Temperatuur 
(hitte/koude) 

Minimaal één van de volgende criteria:  Minimaal één van de volgende 
criteria:  



 
4. Procedure van OPO Ameland  

Bij code oranje afgegeven door het KNMI:  
Stuurt de school een bericht via Parro naar alle ouders, om hen te informeren over wat 
de school gaat doen. In overleg met de leidinggevende van stichting sociaal cultureel 
werk en de scholen van Ameland houden wij de ouders op de hoogte van de 
situatie. Elke situatie kan verschillend zijn.  
 
Bij code rood afgegeven door het KNMI:  
Stuurt de school een bericht via Parro naar alle ouders om hen te informeren over wat 
de school gaat doen. In overleg met de leidinggevende van stichting sociaal cultureel 
werk en de scholen van Ameland houden wij de ouders op de hoogte van de 
situatie. Ook hier is elke situatie verschillend, de kans van sluiting of kinderen eerder 
ophalen is groot.  
 
Als de kinderen nog naar school moeten:  
Als er een avond/dag van tevoren, of ’s morgens vanaf 7.00 uur, via het KNMI een code 
oranje of rood wordt voorspeld kunt u een bericht via Parro verwachten. Het is dus 
belangrijk dat u dan Parro goed in de gaten houdt. In het bericht zal staan wat de 
scholen voor maatregelen nemen zoals eventueel later beginnen of sluiten.  
 
Als de kinderen al op school zijn:  
De directie houdt zich op de hoogte van de weersontwikkelingen en overlegt met de 
scholen en het kinderdagverblijf van Ameland.  
Zodra code oranje is afgegeven worden de kinderen binnen gehouden. Als er 
gewaarschuwd wordt voor code rood kan de directie besluiten om eerder te sluiten.  
Leerlingen mogen dan alleen onder begeleiding naar huis. Er blijft personeel op de 

  Code geel Code oranje 
• Aanhoudende hitte, Nationaal 

Hitteplan actief, na consultatie 
RIVM 

• 1 dag met maximum temperatuur 
≥ 35 °C 

Windchill  < -15 °C 

• 3 dagen op rij met maximum 
temperatuur van ≥ 34 °C  

• 2 dagen op rij met maximum 
temperatuur van ≥ 36 °C 

•  1 dag met maximum 
temperatuur van ≥ 38 °C 

Windchill < -20 °C 

Zicht < 200 m < 10 m 

Hozen Bij waarneming (geen standaard tijdsduur)   



scholen zolang er leerlingen zijn. U ontvangt in beide gevallen bericht van de school via 
Parro.  
 
Wat kunt u zelf doen als ouders/verzorgers  
1. Houdt de weersverwachting goed in de gaten  
 
2. Bij waarschuwing code oranje of rood van het KNMI, houdt dan Parro in de gaten, u 
kunt dan al vroeg een bericht krijgen over eventuele sluiting van de school. 
 
3. Omstandigheden waardoor u uw kind(eren) niet naar de school kan brengen vanwege 
het weer graag tijdig doorgegeven aan de school.  
 
4. U kunt dit doorgeven via telefoonnummer 0653393504 (G. Diever)/ 0519 554361  
(OBS de Schakel) / of 0519-554292 (OBS 't Ienster) / 0657209169 (E. de Jong) 
 
	


