
 

Beleid Rehoboth Onderwijs & Zorg bij extreem weer 
 

Inleiding 

 

Regelmatig komt het voor dat sprake is van een weerswaarschuwing van het KNMI, zoals de bekende 

provinciale waarschuwingscodes geel, oranje en rood. Maar ook zonder deze waarschuwingscode 

kunnen de weersomstandigheden plaatselijk gevaarlijk zijn (denk bv. aan lokale gladheid). In dit 

informatiebericht leggen wij u uit wat het schoolbeleid bij dergelijk extreem weer is.  

 

Weersomstandigheden verschillen regionaal 

 

Dagelijks worden bijna 300 leerlingen van thuis naar school en vice versa gebracht. Omdat Rehoboth 

Onderwijs & Zorg een regionale school voor speciaal onderwijs is, wonen onze leerlingen in een groot 

gebied; van Hilversum tot Doetinchem en van Ermelo tot de Bommelerwaard. Dat betekent dat de 

weersituatie per thuisadres van de leerling aanzienlijk kan verschillen. In de provincie Gelderland 

kan bv. code rood gelden, terwijl voor de provincie Utrecht code groen geldt.  

 

Vervoersovereenkomst tussen uw gemeente en de vervoersmaatschappij 

 

Een belangrijk aantal leerlingen wordt door een vervoersmaatschappij van en naar school gebracht. 

Onze leerlingen hebben op grond van een zogenaamde Beschikking van hun gemeente recht op 

aangepast vervoer. De betreffende gemeente heeft voor dat aangepaste vervoer (bv. via een taxi of 

bus) met een specifieke vervoersmaatschappij een overeenkomst gesloten. Rehoboth Onderwijs & 

Zorg is niet betrokken bij deze overeenkomst en heeft ook geen enkele zeggenschap over dit vervoer. 

Rehoboth Onderwijs & Zorg is ook niet verantwoordelijk voor dat vervoer.   

 

Afweging rijden verantwoordelijkheid vervoersmaatschappij 

 

Elke professionele vervoersmaatschappij zal bij gevaarlijke weersomstandigheden een eigen afwe-

ging maken of veilig vervoer mogelijk is. De beslissing om wel of niet te rijden zal van de plaatselijke 

weersomstandigheden afhangen. Rehoboth Onderwijs & Zorg heeft geen enkele invloed op die be-

slissing en wil die invloed ook niet hebben omdat zij als onderwijsinstelling de plaatselijke weers- en 

verkeerssituatie niet kent en bovendien geen professionele kennis heeft van veilig vervoer.  

 

Eigen verantwoordelijkheid (pleeg)ouder(s) en verzorger(s) 

 

Als (pleeg)ouder(s) en verzorger(s) heeft u in deze afweging uiteraard wél een taak en verantwoor-

delijkheid. Immers, uw kind wordt onder min of meer extreme weersomstandigheden naar en van 

school vervoerd. Als u van mening bent dat veilig vervoer door te gevaarlijke weersomstandigheden 

niet mogelijk is (ondanks dat de vervoersmaatschappij rijdt), dan kunt u de beslissing nemen om uw 

kind die dag toch thuis te laten. Uiteraard gaan wij ervan uit dat u op verantwoorde wijze omgaat 

met het nemen van een dergelijke beslissing.  

 

Sluiten van de school uitzonderlijke maatregel 

 

Bij extreme weersomstandigheden in de vestigingsplaats van onze locatie te Barneveld zou de Reho-

both Onderwijs & Zorg kunnen besluiten om de school te sluiten.  

 

Het sluiten van de school tijdens de lesdag is vrijwel onmogelijk. Immers, dat betekent dat onze 

leerlingen van heinde en ver vervroegd moeten worden opgehaald door de vervoersmaatschappijen. 

Het is dan uiteraard de vraag of de vervoersmaatschappij die mogelijkheden heeft. Verder is van 

belang dat de mogelijkheid bestaat dat de leerling vervolgens voor een dichte deur staat omdat de 

(pleeg)ouder(s) en verzorger(s) niet thuis zijn. Het laatste is problematisch omdat een groot aantal 

van onze leerlingen niet of nauwelijks zelfredzaam is. Uiteraard kan de Rehoboth Onderwijs & Zorg 



door uitzonderlijke omstandigheden toch gedwongen zijn tot sluiting van de school. In dat geval zal 

de directie naar bevind van zaken moeten handelen en trachten de (pleeg)ouder(s) en verzorger(s) 

van het terug brengen van de kinderen in kennis proberen te stellen.  

 

Dat geldt ook voor de uitzonderlijke situatie dat de school vóór de start van de lesdag wordt gesloten. 

In dat geval zullen de ouders zoveel als mogelijk is vóór 7 uur ‘s ochtends daarvan in kennis worden 

gesteld via onze website www.rehobothoz.nl/. Wij verzoeken u vriendelijk om bij extreme weersom-

standigheden onze website goed in de gaten te houden zodat uw kind niet voor een gesloten school 

staat.  

 

Tot slot 

 

Met dit informatiebericht vertrouwt Rehoboth Onderwijs & Zorg erop dat u voldoende bent geïnfor-

meerd over het schoolbeleid bij extreme weersomstandigheden.  

http://www.rehobothoz.nl/

