
Hitteprotocol en tropenrooster                                          
 
Hitteprotocol 
 
 Het hitteprotocol heeft tot doel om op basisschool Klavertje Vier gezondheidsrisico’s door 
aanhoudende warmte bij kinderen en personeel te voorkomen en/of verminderen. 
 
Werkwijze: 
 
De schoolleiding houdt gedurende het schooljaar de weersvoorspellingen goed in de gaten. Bij een 
dagtemperatuur van 27 ⁰C of hoger voert de school onderstaande afspraken en activiteiten uit:  
 
-Overdag zo min mogelijk licht aan  
-Monitors van computers en andere warmtebronnen zo min mogelijk gebruiken.  
-De zonneschermen gaan bij zonsopgang naar beneden en bij zonsondergang omhoog.  
-Ventilatieroosters worden gedurende de nacht allemaal opengezet.  
-’s Morgens zo vroeg mogelijk de ramen en deuren tegenover elkaar openzetten.  
Zodra het buiten warmer wordt dan binnen, ramen en buitendeuren sluiten.  
-Er worden geen intensieve bewegingsactiviteiten gepland. 
 
 
Verder zorgen we ervoor: 
 
-Dat de kinderen voldoende kunnen drinken gedurende de dag.  
-We laten de kinderen niet te lang in de zon spelen. 
-De jonge kinderen smeren we in met zonnecrème voor we naar buiten gaan. 
 De oudere kinderen kunnen zelf zonnecrème mee naar school nemen om zich in te smeren voor het 
naar buiten gaan 
-Bij sportdagen korten we het programma in en zorgen we voor extra drinkwater en voldoende 
zonnecrème. 
 
Tropenrooster 
 
Bij temperaturen van 31⁰C of hoger( meer dan twee aaneengesloten dagen) is het mogelijk dat de 
school het tropenrooster in werking stelt.  
 
Dat betekent het volgende: 
-Schooltijden zijn van 8.00 uur tot 13.00 uur met 2x een korte pauze.  
-De kinderen blijven niet op school eten, maar gaan om 13.00 uur naar huis.  
-Een dag voordat het tropenrooster ingaat, gaat een bericht via ISY uit en een bericht met de    
kinderen mee naar huis.  
-Een dag voordat het tropenrooster wordt stopgezet gaat wederom een bericht via ISY uit en een 
bericht met de kinderen mee naar huis.  
-Het is belangrijk dat de ouders /verzorgers deze berichtgeving goed in de gaten houden, zodat de 
kinderen niet te laat of onnodig veel te vroeg op school komen.  
 
N.B: Mochten ouders geen mogelijkheid hebben tot opvang van hun kind(eren), dan biedt de school 
een alternatief programma (opvang) aan tijdens de uren waarop de lessen vervallen.  


