
 

 

 

 

 

 

    Weercode protocol 
 

Weercodes  
In Nederland kan het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut) kleurcodes afgeven 
voor het weer. Het KNMI stelt niet alleen de weerberichten op, ook wordt er gekeken naar de 
invloed van het weer en klimaat op onze veiligheid. Om ons te waarschuwen voor gevaarlijke 
situaties geeft het KNMI verschillende kleurcodes af: groen, geel, oranje en rood. Gevaarlijke 
situaties kunnen ontstaan door bijvoorbeeld:  
- Zware regenval  
- Hagel  
- Onweer 
- Windstoten  
- Windhozen 
- Sneeuw en gladheid  
- Dichte mist  
- Koude 
- Hitte  

 
Groen: groen is goed nieuws. Dan is er niks aan de hand. Het kan natuurlijk wel regenen of 
waaien, maar er zijn geen gevaarlijke situaties.  
 
Geel: het weer kan gevaarlijk zijn, maar er is nog niet veel aan de hand. Je moet wel alert zijn 
bij buitenactiviteiten.  
 
Oranje: het weer is gevaarlijk en ongewoon. Code oranje wordt afgegeven als de kans op 
extreem weer 60 procent of meer is. Bijvoorbeeld bij flinke sneeuw of ijzel, onweer, regen of 
windstoten.  
 
Rood: bij code rood is de kans op extreem weer erg groot (90%). Er wordt geadviseerd liever 
niet de weg op te gaan, maar mocht je toch de weg op moeten, pas dan je rijstaal aan.  
 
Weercodes en Stichting Kinderspeelzaal  
Binnen Stichting Kinderspeelzaal is dit protocol opgesteld om onduidelijkheden bij de 
verschillende weercodes te voorkomen en aan te geven hoe te handelen bij code oranje- en 
rood. Bij code groen- en geel gelden er geen andere acties dan normaal.  
 
Code oranje: In het geval dat het KNMI code oranje afgeeft, wordt er van alle medewerkers 
van Stichting Kinderspeelzaal verwacht dat zij naar het werk toekomen. Mocht een medewerker 
zwaarwegende redenen hebben om niet te komen, dan vraagt de medewerker verlof bij de 
pedagogisch coach. Deze beoordeelt of dit kan worden toegekend. Alle opvang locaties zijn 
gewoon open. Indien mogelijk wordt er gekeken of er geruild kan worden van locatie, zodat de 
reisafstand voor de medewerkers korter wordt. Dit wordt besproken met de pedagogisch coach 
van de locatie en die kijkt wat de mogelijkheden zijn.  
 
Code rood: In het geval dat het KNMI code rood afgeeft, is de werkgever verantwoordelijk om 
te onderzoeken of de medewerker thuis kan blijven of het werk op een ander moment kan 
verrichten. Stichting Kinderspeelzaal zal in dat geval in overleg met de basisschool waar de 
locatie zich in bevindt, bepalen of en op welke wijze de locatie open zal gaan. Is de school 



  

gesloten, dan sluit de opvang ook haar deuren. Wanneer code rood wordt afgegeven, zoeken 
de medewerkers van de locaties, in overleg met de pedagogisch coach van de locatie, contact 
met de directie van de aangesloten basisschool. Indien de school haar deuren sluit, en de 
opvang dus ook, wordt dit direct bij het bestuur van Stichting Kinderspeelzaal gemeld, zodat er 
een definitief besluit genomen kan worden en de ouders direct geïnformeerd kunnen worden. 
Indien de school haar deuren wél opent, opent de opvang ook haar deuren. Er kan in overleg 
besloten worden om later te openen. Het sluiten van de locatie (of later openstellen) heeft geen 
invloed op het salaris en/of het aantal verlofuren van de medewerker. 
 
 
Stappenplan weercodes  
 
Code Groen 
1. Geen bijzonderheden. Opvanglocaties zijn open en iedereen wordt op zijn/haar reguliere 

groep verwacht.  
 
Code Geel  
1. Geen bijzonderheden. Opvanglocaties zijn open en iedereen wordt op zijn/haar reguliere 

groep verwacht.  
 

Code Oranje  
1. Alle opvanglocaties gaan gewoon open. Alle medewerkers worden op zijn/haar reguliere 

groep verwacht.  
2. Indien een andere locatie dichterbij je huis is, geef je aan bij de pedagogisch coach dat je 

van locatie zou willen ruilen om de reisafstand te korten.  
3. De pedagogisch coach kijkt wat de mogelijkheden zijn m.b.t. het ruilen van locaties. Indien 

ruilen géén optie is, wordt de medewerker gewoon op zijn/haar reguliere groep verwacht.  
 

Code Rood  
1. De medewerkers van de locatie zoeken, in overleg met de pedagogisch coach, contact met 

de directie van de aangesloten basisschool.  
2. Indien de basisschool gesloten blijft, blijft de opvang ook gesloten.  
3. Als de opvang sluit, geeft de pedagogisch coach dit direct aan bij de directie van Stichting 

Kinderspeelzaal. Het bestuur neemt het definitieve besluit over de eventuele sluiting of 
latere opening. Intern wordt dan gekeken wie ouders informeert.  
Medewerkers blijven die dag thuis en er wordt eventueel een beroep op hen gedaan om 
thuis werkzaamheden te verrichten.  

4. Indien de basisschool gewoon open gaat, gaat de opvang ook gewoon open. De 
pedagogisch coach van de locatie bespreekt met de medewerkers of het haalbaar is om op 
tijd te komen, anders kan besloten worden om later te openen. Indien er besloten wordt om 
later te openen, wordt dit direct met de directie van Stichting Kinderspeelzaal besproken en 
wordt er gekeken wie ouders informeert.  
Eventueel kan er van locatie geruild worden. Stappen 2 en 3 zoals genoemd bij ‘Code 
oranje’ worden dan doorlopen.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 


