Weerprotocol Taxivervoer
De Centrale verwacht vanuit school actie om busjes wel (of niet) te laten rijden. De beslissing ligt bij
ons.
Bij weercode oranje en rood:
•

Weercode Oranje : Overleg met MT: wel of niet leerlingen eerder op laten halen/niet laten
komen. MT beslist. (Afhankelijk van de weersverwachtingen de beslissing nemen).
(Gemeentelijke vervoerscentrale blijft rijden met code oranje)
Beslist het MT dat het ‘gewoon’ school is; dan versturen schoolleiders een parro-bericht naar
alle ouders en personeelsleden dat we school hebben én dat het taxivervoer op de normale
tijden is. Als leerkrachten telefoontjes en parro-berichtjes van ouders krijgen met vragen,
verwijzen ze naar de parro-app van de schoolleider.
Standaard tekst parrobericht:
Beste (pleeg)ouder(s)/verzorger(s),
Wellicht heeft u ook uit het nieuws begrepen dat er morgen extreme weersomstandigheden
worden verwacht. Wij krijgen vragen of de school (eerder) zal sluiten.
Hierover kunnen wij u nu nog niet informeren. Morgenochtend om 7 uur heeft het
management contact met groepsvervoer om te overleggen of de routes al dan niet opgestart
kunnen worden. In principe is het landelijke protocol dat bij code oranje de taxi's gewoon
blijven rijden. Bij code rood zullen de routes niet opgestart worden. Het één en ander is echter
ook afhankelijk van de situatie zoals later op de dag wordt verwacht. In het geval dat de
school zal sluiten is er geen noodopvang op school. U dient er dus rekening mee te houden
dat u in dat geval zelf voor opvang van uw zoon/dochter moet zorgen. Morgenochtend hopen
u nader te informeren. Houdt Parro dus goed in de gaten!
Beste (pleeg)ouder(s)/verzorger(s),
Zojuist is er contact geweest met groepsvervoer i.v.m. de weersomstandigheden. Volgens de
landelijke protocollen blijven de taxi's bij code oranje rijden. De school is vandaag daarom
ook gewoon open. De reden dat treinen niet meer rijden (waardoor veel scholen eerder dicht
gaan omdat leerlingen anders geen vervoer meer hebben) heeft slechts te maken met het feit
dat er bij code oranje vaak bovenleidingen kapotgaan waardoor er landelijk een chaos
ontstaat. Omdat onze leerlingen geen gebruik maken van het treinverkeer sluiten onze
scholen dus ook niet eerder.
Wij hopen dat de weersomstandigheden snel zullen verbeteren of in ieder geval niet slechter
worden. Op het moment dat het echter alsnog code rood zal worden is het organisatorisch
gezien voor groepsvervoer niet mogelijk om alle leerlingen eerder op te laten halen. Alle
leerlingen zullen daarom bij code rood op de normale tijd op school opgehaald worden. Wel
kunt u er eventueel voor kiezen om in het geval van code rood uw zoon/dochter ZELF (dus niet
aan de chauffeur vragen) eerder op te komen halen. U hoeft ons daarover niet van tevoren te
informeren. LET OP: indien u uw kind zelf ophaalt dient u per omgaande de taxi af te melden!

•

Weercode rood: Leerlingen gaan naar huis/ of komen niet op school
Standaard tekst parrobericht:

Geachte (pleeg) ouder(s)/verzorger(s),
Zojuist is er contact geweest met groepsvervoer i.v.m. de weersomstandigheden. Momenteel
is het code rood/ ….. wordt code rood verwacht.
Bij code rood worden de routes van de taxi uit veiligheidsoverwegingen niet opgestart. De
school blijft daarom vandaag gesloten. Er zullen vandaag geen online lessen worden
aangeboden. Ook bieden wij geen noodopvang aan. Uw zoon/dochter heeft een dag vrij. Wij
hopen u vanzelfsprekend weer te informeren op het moment dat de school weer geopend zal
worden.
Geachte (pleeg)ouder(s)/verzorger(s),
Er wordt …....op de dag code rood afgegeven i.v.m. de huidige weersomstandigheden.
Organisatorisch gezien is het niet mogelijk om alle leerlingen eerder op te laten halen. De
leerlingen zullen daarom op de normale tijd op school opgehaald worden. Wel kunt u er
eventueel voor kiezen om in het geval van code rood uw zoon/dochter ZELF (dus niet vragen
aan de chauffeur of hij/zij dit doet) eerder op te komen halen. U hoeft ons daarover niet van
tevoren te informeren. LET OP: indien u uw kind zelf ophaalt dient u per omgaande de taxi af
te melden!

Niet naar school:
1. Vervoer-coördinator belt Gemeentelijke Vervoerscentrale dat het geen school is. VOOR 6:45
uur bellen.
2. Vervoers-coördinator belt Schoolleiders en managementassistente.
3. Managementassistente zet bericht op de website dat de school die dag gesloten is
4. Schoolleiders sturen via parro alle ouders én collega’s bericht dat het geen school is.
5. Verantwoordelijke leerkracht checkt op parro welke ouders het bericht gelezen hebben en
zorgt dat ouders die het niet gelezen hebben worden gebeld. Desnoods in overleg met de
rest van het klassenteam.

Eerder naar huis:
1. In principe is eerder naar huis gaan met het schoolvervoer niet mogelijk. (Zeker niet op
vrijdagmiddag, omdat we dan twee routes hebben om 12:15 uur en 15:15 uur. (De
vervoerscentrale krijgt een vervroegde rit niet georganiseerd ivm combinatie van ritten met
Goese scholen met continue-rooster).
2. Overleg met Vervoer-coördinator en Schoolleiders. Besluiten of we ouders de gelegenheid
geven om zelf hun kind eerder op te komen halen.
-Niet: dan via parro ouders inlichten dat het vervoer op de normale tijden doorgaat.
-Wel: dan het volgende regelen: (stap 3 t/m 9)
3. Vervoer coördinator belt de Gemeentelijke vervoerscentrale en geeft door dat ouders de
gelegenheid krijgen om de kinderen eerder op te komen halen. Vervoerscentrale geeft dit
bericht door aan de chauffeurs met de mededeling dat ze niet op ‘eigen initiatief’ mogen
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gaan rijden. (Ook als ouders hen met deze vraag bellen. Alle communicatie richting
chauffeurs verloopt via de vervoerscentrale.)
Schoolleider verstuurt een parro-bericht aan alle ouders en collega’s met de mededeling dat
het vervoer vanuit de taxicentrale op de normale tijden plaats vindt. Dat ouders wel hun kind
op mogen komen halen én dat ze dan zelf hun kind digitaal afmelden bij de vervoerscentrale.
(NB: Niet bellen naar vervoerscentrale) Ook vermelden dat ze niet naar school moeten bellen
wanneer ze hun kind zelf komen halen. Ouders mogen de school in om zelf hun kind uit de
klas te halen.
Klassenteam checkt de parro-app of ouders het bericht gelezen hebben.
Managementassistent beantwoord telefoontjes van ouders en wijst hen op het parro-bericht
van de schoolleider.
Ouders komen hun kind halen op school. Managementassistent stuurt ouders door naar de
klas van hun kind.
In de groepen wordt zoveel mogelijk het gewone rooster gevolgd.
Personeelsleden blijven op school tot 15:15 uur: Collega’s die buiten de Bevelanden wonen
mogen eerder weg als meer dan de helft van de groep naar huis is. En dragen de leerlingen
over aan de andere collega’s.

