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INFORMATIE VOOR PERSONEEL BIJ CALAMITEITEN 
 
 
Als ’s morgens vroeg wordt besloten de school te sluiten: 
 
 

 De beslissing of de school wel of niet gesloten zal worden, ligt bij de directie op 
basis van beschikbare informatie, waarbij de veiligheid van de leerlingen en het 
personeel voorop staan. 

 
 De belboom treedt in werking (zie website na inloggen: 

medewerkers / telefoonbomen) 
 

 De directie stelt Revalidatie Friesland op de hoogte  
 

 Als de directie heeft besloten dat de school dicht blijft, worden de taxibedrijven 

geïnformeerd (taak coördinator SBV en die geeft ook aan dat school leerlingen op 

de hoogte stelt). 

 
 De verantwoordelijkheid van het vervoer van de taxi’s ligt bij de taxibedrijven.  

- de taxibedrijven kunnen informatie vragen: 

  via een mobiel nummer voor 07.00 uur ’s ochtends 

  via de website vanaf 07.00 uur 

  via de planning van het revalidatiecentrum vanaf 07.00 uur 

 

 
 Inloggen website: ga na wat je inlognaam en wachtwoord (info Administratie) is 

en schrijf dit thuis ergens op! 

 
 

 De website van school informeert ouders, medewerkers om 07.00 uur ’s morgens 
(de betreffende functionaris plaatst berichten op website).  
 

 Medewerkers die in staat zijn op school te komen, handelen noodzakelijke acties 
af.  
 

 Indien leerlingen wel op school arriveren, ondanks dat de school gesloten is, 
wordt voor opvang gezorgd. 
 
 

 Voor NAW-gegevens medewerkers (zie website na inloggen: Medewerkers/NAW-
gegevens). 
 
 

 Mentoren hebben thuis lijst telefoonnummers ouders/verzorgers en informeren 
deze. 
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Indien de leerlingen eerder naar huis gaan i.v.m. calamiteiten: 

 

 Leerlingadministratie belt taxibedrijven (en afspraken maken hoe laat de kinderen 
opgehaald moeten worden). Taxilijsten liggen bij de leerlingadministratie/op 
gedeelde dokumenten. 

 Ouders/verzorgers op de hoogte stellen (dit doen de leerkrachten). 
 

 Revalidatie Friesland op de hoogte stellen (Manager Revalidatie). 
 

 
Beslissingen hieromtrent in overleg met taxibedrijven en Revalidatie Friesland (i.v.m. 
therapiebehandelingen). 


