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Inleiding
We zullen overgaan tot een tropenrooster als de (niet te voorkomen) temperaturen in school
dermate hoog zijn, dat het slecht voor ieders gezondheid is.
De volgende maatstaf wordt hierbij gehanteerd:
 De verwachting van het K.N.M.I. is dat de temperatuur in onze regio minstens drie dagen 30
graden of meer zal zijn.
 In de klaslokalen op het zuiden die komende drie dagen de temperatuur boven de 33 graden
uitkomt.
 Het tropenrooster geldt altijd voor de hele school, dus niet voor een enkele klas.

Voorkomen tropenrooster
We zullen altijd proberen te voorkomen dat de temperaturen in school te hoog oplopen. We
gebruiken hiervoor de volgende maatregelen:





De juiste ventilatie en koeling gebruiken.
De ramen op het dak kalken.
We houden rekening met de warmte in de activiteiten en het lesrooster (bijvoorbeeld de
volgorde van de lessen).
We maken gebruik van lessen in de buitenlucht.

Procedure
Indien we verwachten dat het onverantwoord is om geen tropenrooster in te voeren, laten we de
ouders dat besluit minstens twee dagen voor ingang weten.
(Vrijdagochtend kan voor de maandag daaropvolgend tot een tropenrooster besloten worden).
De termijn wordt aangegeven, maar kan worden aangepast, rekening houdend met bovenstaande.
Indien het weer opeens omslaat, gaat de afgesproken termijn door.
We informeren vooraf ook de kinderdagverblijven. Indien mogelijk passen zij de opvangtijden aan.
Indien dit onmogelijk is, organiseert school een opvanggroep tot 15.15 uur. We brengen de kosten
hiervoor bij de betreffende ouders in rekening. We gaan daarbij uit van de prijzen die gerekend
worden bij de kinderopvang. De kosten worden genoemd bij het besluit tot invoering tropenrooster.
De school stuurt tijdens het ingevoerde tropenrooster elke dag een bericht naar de ouders en plaatst
een bericht op de website, om aan te geven wat de verwachting voor de komende dagen is.
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Besluitvorming
Alvorens tot een besluit te komen, zullen de volgende stappen worden doorlopen.





De directeur legt zijn voorgenomen besluit voor aan het team en vraagt per omgaande een
reactie.
De directeur legt zijn voorgenomen besluit voor aan de MR en vraagt per omgaande een reactie.
De directeur neemt het besluit, waarbij vanzelfsprekend bovenstaande criteria gewogen zijn.
De ouders worden met spoed geïnformeerd.

Tijden tropenrooster
Tijden het tropenrooster worden de volgende tijden gehanteerd:
 De kinderen moeten elke dag (behalve woensdag) 5,5 uur les krijgen.
 Bij een tropenrooster gelden de volgende tijden (schooljaar 2019–2020 en schooljaar 2020–
2021):
o Inloop 7.20 uur.
o Start lesgeven 7.30 uur.
o Leerkracht bepaalt de kleine pauze.
o Lunch met de leerkracht rond 11.45 uur. De lunchpauze is 30 minuten. Er zijn voor de
ouders geen overblijfkosten. Ouders zorgen voor een lunchpakket.
o 12.15 uur start middaglessen.
o Middagsluiting 13.30 uur.
o We zorgen dat kinderen om 13.30 uur buiten zijn.

Evaluatie
Na de eerste invoering van het tropenrooster evalueren we de gang van zaken met kinderen, team
en ouders.
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