
SWS De Frissel oktober 2022 

 

Stappenplan  bij calamiteiten zoals slechte weersomstandigheden 

vóór schooltijd: 

 
Om te voorkomen dat bij afwezigheid van (een deel van) het personeel als gevolg van 

bijvoorbeeld slechte weersomstandigheden dat er op school geen opvang is of onvoldoende 

toezicht is voor de kinderen die wel op school komen, nemen we de volgende stappen: 

 

• Het actuele nieuws komt direct op de website: www.swsdefrissel.nl 

  

1. De leerkrachten bellen bij dreigend te laat komen zo vroeg mogelijk de directeur. 

2. De directeur belt de voorzitter van de schoolcommissie en stuurt een parrobericht naar 

de ouders. 

3. Elk lid van de schoolcommissie zoekt z.s.m. een ouder die dicht bij school woont en 

direct op school kan assisteren bij de opvang van de kinderen of doet dit indien 

mogelijk zelf. 

4. De voorzitter van de schoolcommissie heeft een sleutel en kent ook de alarmcode. 

5. Ouders houden in school en op het plein toezicht op de kinderen die op school komen. 

Eenmaal op school blijven de kinderen op het plein of gaan ze in de klas! 

6. Eén ouder blijft bij de telefoon en noteert wie heeft gebeld en met welke boodschap.  

Er zijn toestellen in de kamer van de directeur, de kamer van de ib’er en in de 

teamkamer. De teamkamer is nooit afgesloten. 

7. In de teamkamer ligt een actuele leerlingenlijst met telefoongegevens op de kast. 

8. Zodra er voldoende personeel aanwezig is worden in overleg taken aan hen 

overgedragen 

9. Voor alle ouders: Als uw kind niet kan komen, geeft u dat dan door per telefoon (0512 

- 341274) en niet per mail of Parro. Het kan zijn dat de school telefonisch in gesprek 

is, probeer het dan even later weer.  

10. De directeur neemt uiteindelijk de beslissing of de school open blijft.  Op  de website  

wordt dit besluit kenbaar gemaakt. Hij hoeft hiervoor niet noodzakelijkerwijs voor op 

school te zijn. 

11. Als de school dicht gaat kunnen reeds aanwezige kinderen pas naar huis na overleg 

met het thuisfront of andere verzorgers. 

 

Voor de volledigheid geef ik u ook de stappen die we zetten bij calamiteiten, zoals 

bijvoorbeeld brand, die zich onder schooltijd zouden kunnen voordoen. 

 

stappen bij calamiteiten onder schooltijd: 

 
1. de school wordt ontruimd volgens het ontruimingsplan 

2. de eerste opvang is op het plein. 

3. controle met de leerlingenlijst of alle leerlingen buiten de school zijn. 

4. evacuatie naar de opvanglocatie: de kerk  

5. ouders worden gebeld.  

6. kinderen kunnen pas naar huis na overleg met de ouders. 

ook nu geldt: 

• Het actuele nieuws komt z.s.m. op de website www.swsdefrissel.nl 

http://www.sws-defrissel.nl/
http://www.sws-defrissel.nl/

