Hitteprotocol
Kinderen zijn kwetsbaar voor hitte. Het lichaam van kinderen reageert anders dan het lichaam
van volwassenen, waardoor zij meer kans op gezondheidsklachten hebben. Wanneer de
binnentemperatuur tot boven de 26 °C stijgt, vermindert de behaaglijkheid en nemen de (leer)
prestaties van kinderen af.
In dit hitteprotocol zijn de maatregelen beschreven die wij nemen om de binnentemperatuur op
een aanvaardbaar niveau te houden. Ook is het hitteprotocol bedoeld om personeel van onze
school te instrueren hoe zij (gezondheids-)risico’s door aanhoudende warmte bij kinderen en
personeel kunnen voorkomen en/of verminderen.
Het hitteprotocol treedt in werking als de weersvoorspellingen uitgaan van dagtemperaturen van
28 °C of hoger.
Werkwijze op school
De volgende maatregelen worden door de school getroffen:







We doen overdag zo min mogelijk de verlichting aan. Monitors, computers en andere
warmtebronnen worden zo min mogelijk gebruikt.
De zonneschermen gaan zo vroeg mogelijk naar beneden en ‘s avonds omhoog.
We plannen extra drinkmomenten. Het is belangrijk om te drinken voordat je dorst hebt.
We plannen geen intensieve bewegingsactiviteiten.
We laten de kinderen niet te lang buiten spelen. Tussen 12 en 15 uur blijven de kinderen
in de schaduw of ze pauzeren binnen.
Indien nodig kunnen we de leerlingen extra verkoelen met bijvoorbeeld een nat
washandje.

Mogelijke maatregelen vanuit ouders
We vragen aan ouders om eventueel onderstaande maatregelen te nemen:





Zolang het hitteprotocol van kracht is elke dag een extra beker of flesje/bidon meegeven
voor het drinken van water.
De kinderen ‘s morgens insmeren met zonnebrandcrème
Eventueel een petje meegeven voor het buitenspelen.
Indien wij u bellen omdat uw kind gedurende de dag verschijnselen van oververhitting of
warmte-uitputting vertoont, dan verwachten wij dat u uw kind op komt halen.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben wilt u die dan stellen / doorgeven aan de
groepsleerkracht.
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