
 
 
 
 
 
 
 
 

Protocol buitengewone omstandigheden  
van het binnenklimaat  
 
Algemeen  
Met dit protocol beschrijven we in algemene zin ons handelen ten behoeve van leerlingen en 
medewerkers in geval van buitengewone omstandigheden van het binnenklimaat van onze 
hoofdvestiging, de dependance en Piramide Podium.  
 
Hoewel er aan de installaties van de centrale verwarming en de airconditioning structureel 
onderhoud wordt gepleegd, kan het toch voorkomen dat er een storing optreedt aan één van 
deze installaties. Een dergelijke storing kan gevolgen hebben voor het binnenklimaat van de 
klaslokalen. De wet- en regelgeving geeft geen aanwijzingen tot het wel of niet door laten 
gaan van lessen in geval van buitengewone omstandigheden van het binnenklimaat, omdat 
er geen duidelijke normen in zijn opgenomen over de noodzakelijke minimale en maximale 
temperatuur in een klaslokaal. Bovendien ervaart niet elke leerling en elke medewerker 
koude en of warmte/benauwdheid op dezelfde manier. Binnen dit protocol is vastgelegd dat 
er sprake is van buitengewone omstandigheden wanneer de temperatuur waarden bereikt 
onder de 19 graden Celsius of boven de 24 graden Celsius. Ten gevolge hiervan verstaan 
we binnen dit protocol onder een acceptabel klimaat een klimaat met temperatuurwaarden 
van 19 graden Celsius tot en met 24 graden Celsius.  
 
Uitgangspunten handelen in geval van buitengewone omstandigheden van het 
binnenklimaat  
1. het voorkomen van gezondheidsklachten;  
2. het voorkomen van lesuitval;  
3. het bepalen van de leerlingen die extra gevoelig zijn voor koude en/of warmte is aan de   
    verpleegkundige, bij afwezigheid de sectieleider van de assistenten;  
4. het bepalen van koude en/of ernstige koude, c.q. warmte is aan de directie, bij  
    afwezigheid aan de sectieleiders in overleg;  
5. de mate van ervaring van koude, c.q. warmte door de medeweker in relatie tot de  
    werksituatie wordt door de directie gerespecteerd en gehonoreerd zolang de veiligheid  
    van de leerlingen eerst is gewaarborgd;  
6. het te allen tijde melden van lesuitval bij het bestuur van De Haagse Scholen. 
  
Scenario’s A, B en C bij een onvoorziene storing  
Voor alle scenario’s geldt: onmiddellijke melding door conciërge en/andere medewerkers bij 
de directie, onmiddellijke melding door de directie bij het betrokken onderhoudsbedrijf en bij 
het Facilitair Bureau van het Bestuurskantoor.  
 
A. bij koude (10 - 18 graden), of warmte (25 - 27 graden), maar binnen een uur te bereiken  
     acceptabel klimaat:  

 leerlingen extra gevoelig voor koude of warmte naar een andere vestiging;  
 zoveel mogelijk overige leerlingen naar een andere vestiging, bij voorkeur de jongere 

leerlingen met mobiliteitsproblemen;  
 overige leerlingen beschermen tegen de koude, tocht, vochtigheid of warmte.   

 



 
 
B. bij ernstige koude (onder de 10 graden) of ernstige warmte (boven 27 graden), maar  
     binnen een uur te bereiken acceptabel klimaat:   
 

 leerlingen extra gevoelig voor koude of warmte naar een andere vestiging;  
 zoveel mogelijk andere leerlingen naar een andere vestiging, bij voorkeur de jongere 

leerlingen met mobiliteitsproblemen;  
 m.b.t. overige leerlingen wordt contact met thuis opgenomen ter verificatie of 

thuisopvang mogelijk is; daarbij wordt zo mogelijk gebruik gemaakt van het regulier 
aangepast vervoer of in samenspraak met thuis naar een oplossing voor het vervoer 
gezocht.  

 
C. bij het niet binnen een uur bereiken van een acceptabel klimaat:  

 leerlingen extra gevoelig voor koude of warmte naar een andere vestiging;  
 zoveel mogelijk andere leerlingen naar een andere vestiging, bij voorkeur de jongere 

leerlingen met mobiliteitsproblemen;  
 m.b.t. overige leerlingen wordt contact met thuis opgenomen ter verificatie of 

thuisopvang mogelijk is; daarbij wordt zo mogelijk gebruik gemaakt van het regulier 
aangepast vervoer of in samenspraak met thuis naar een oplossing voor het vervoer 
gezocht;  

 voor leerlingen waar geen enkele alternatieve huisvesting voor beschikbaar komt, 
wordt met tussenkomst van het Bestuur een beroep gedaan op nabije 
onderwijsvoorzieningen van De Haagse Scholen. 

  
Scenario bij een voorziene storing  
Zie variant C onder ‘scenario bij een onvoorziene storing’.  
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