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1. Inleiding 
 
Wij zien dat er gedurende de zomermaanden steeds vaker sprake is van hoge 
temperaturen gedurende schoolweken.  
Het schoolgebouw van cb De Hien heeft een plat dak, wat maakt dat de 
temperatuur in het gebouw snel oploopt. Het klimaat in het gebouw is dan zeer 
onaangenaam.  
 
 
2.  Maatregelen 

- Tijdens de schouw van het gebouw vanuit Trivium van oktober 2018 is er 
aangegeven dat er behoefte is aan airconditioning in de leslokalen.  
Het is nu nog onduidelijk of airconditioning tot de mogelijkheid behoort.  
- Er is een vraag uitgezet bij een aannemer uit Dodewaard voor een buitenkraantje/
fonteintje op het schoolplein. Bij warm weer kunnen de kinderen dan tijdens het 
buiten spelen beschikken over drinkwater.  

3. Aangepaste schooltijden 
 
De schooltijden worden aangepast als:  
Er sprake is van een aanhoudende temperatuur rond 30 graden, 3 dagen achter 
elkaar, inclusief weekend dagen.  
Hierna gaat dan het protocol tropische temperaturen in voor meerdere dagen 
achter elkaar zolang de warmte aanhoudt. 

Het protocol tropische temperaturen houdt in dat er les gegeven wordt van  8.00 
uur tot 12.30 uur,  zonder lunchpauze, met alleen een ochtendpauze.  
Om 12.30 uur zijn de kinderen vrij en lunchen zij thuis.  
Mocht het protocol tropische temperaturen op een woensdag gehanteerd worden, 
dan is groep 1/2 gewoon om 12.00 uur uit.   

Er wordt de mogelijkheid voor opvang voor de kinderen geboden vanaf 12.30 uur 
tot 14.00 uur.  
Ouders geven van tevoren aan bij de leerkracht van hun kind of zij hier gebruik van 
willen maken.  
Zij geven hun kind(eren) wel een lunch mee.  
Er zal geluncht worden buiten aan de achterzijde van de school op het grasveld in 
de schaduw.   
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Daarna is er de mogelijkheid voor het lezen van een boek, spelen van een spelletje, 
etc. 
Er wordt geen les gegeven.  
 
Als er besloten wordt tot het hanteren van het protocol tropische temperaturen, 
dan zal dit op de 2e dag dat het 30 graden of warmer is, gecommuniceerd worden 
met ouder(s)/verzorger(s).  

Voorbeeldbrief:  

Dodewaard,   dd/dd/ 2019  

Geachte ouder(s)/verzorger(s),   

Vandaag is het de 2e dag dat we te maken hebben met een temperatuur van 
boven de 30 graden.  
Dit betekent dat ons protocol ‘tropische temperaturen’ gehanteerd zal worden.  
 
Vanaf (dag), zullen we andere schooltijden hanteren voor alle groepen:  
Van 8.00 tot 12.30 uur. De inloop is vanaf 7.50 uur.  
We vragen u nadrukkelijk ervoor te zorgen dat uw kind op tijd op school is, zodat 
wij op tijd kunnen starten met de lessen.  
 
Tijdens deze schooltijden zal er alleen een ochtendpauze zijn voor de kinderen. 
Wilt u uw kinderen voldoende fruit/groente meegeven voor de ochtendpauze? 
Gedurende de dag mogen de kinderen een flesje met water in de klas hebben om 
te kunnen drinken.  
Om 13.00 uur zijn de kinderen vrij en lunchen zij thuis.  

Mocht het u niet lukken om uw kind op te vangen om 12.30 uur, dan wordt de 
mogelijkheid voor opvang voor uw kind(eren) geboden vanaf 12.30 uur tot 14.00 
uur.  
Wilt u uiterlijk morgen aangeven bij de leerkracht van uw kind of u gebruik van 
opvang wilt maken tot 14.00 uur?   
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Dit kan telefonisch, per mail of loop even bij ons binnen.  
Het is de bedoeling dat u uw kind dan wel een lunch mee geeft.  
Er zal geluncht worden buiten aan de achterzijde van de school op het grasveld in 
de schaduw.   
Daarna is er de mogelijkheid voor het lezen van een (strip)boek, spelen van een 
spelletje, etc. 
Er wordt geen les meer gegeven.  
 
Mocht u vragen hebben, dan horen wij dit graag.  

Met vriendelijke groet namens het team van De Hien,  

Evelien Buis 
Schoolleider cb De Hien  
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