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Wegloopprotocol ‘t Speel-Kwartier
Wij worden als ‘t Speel-Kwartier soms geconfronteerd met kinderen die weglopen van
school. Het kan gebeuren dat een kind uit nieuwsgierigheid of onnadenkendheid het plein
afloopt. Zo ook kan het gebeuren dat een kind zich onveilig voelt door een incident of
gebeurtenis in de klas of op het plein.
Weglopen van school, weglopen uit de groep of van het plein, mag nooit een alternatief zijn.
Weglopen veroorzaakt bij alle direct betrokkenen een grote mate van consternatie,
verwarring en onveiligheid. De school biedt veel aan veiligheid. Wij kunnen dit niet
garanderen als kinderen zich onttrekken aan onze toezicht.
Kinderen zijn medeverantwoordelijk voor hun eigen veiligheid in de groep en op het plein.
De regel is: al ben je nog zo boos, je blijft op het terrein van de school! Dit in verband met je
eigen veiligheid en onze verantwoordelijkheid voor het kind op school. De leerkrachten
vertellen dit in de groepen aan de kinderen.
Kinderen moeten weten dat zij altijd terecht kunnen bij hun leerkracht, bij de intern
begeleider, bouwcoördinator of intern vertrouwenspersoon als zij zich onveilig of ongehoord
voelen. Kinderen moeten ten allen tijde weten dat zij, als ze problemen hebben met andere
kinderen, de leerkracht of anderszins, terecht kunnen bij de interne vertrouwenspersoon.
Deze personen komen geregeld in de groep om dit te vertellen. De interne
vertrouwenspersoon is vermeld in de schoolgids. Een poster hangt in de school met wie zij
zijn.
Ouders en school doen gezamenlijk hun uiterste best om het weglopen en de incidenten die
hier naar toe leiden te voorkomen en te ontmoedigen.
We nemen de volgende veiligheidsmaatregelen vooraf m.b.t het voorkomen van
weglopen:
●
●
●
●
●

Methode Vreedzaam en sociaal veiligheidsplan
aanwezigheid vertrouwenspersonen
gesloten plein, hek met dranger en hoog zelfwerkende heksluiting
ten alle tijden toezicht van leerkrachten en mediatoren op het plein tijdens het
buitenspelen
Aan de jonge kinderen wordt vóór het buiten spelen verteld niet het plein te verlaten.

Indien een kind desondanks is weggelopen, worden de volgende stappen genomen:
Stap 1 De leerkracht gaat niet zelf achter het kind aan. De leerkracht blijft bij zijn groep.
Stap 2 De leerkracht meldt direct bij de de directie (of vervanger van) om welk(e) kind(eren)
het gaat.
Stap 3 De directie(of vervanger) zet gelijk in en buiten de school een zoekactie op touw.
Stap 4 De directie (of vervanger van) brengt ouders/verzorgers op de hoogte.
Stap 5 De directie (of vervanger van) informeert de politie. Zeker bij jonge kinderen in de
onderbouw moet deze stap direct gezet worden.
Stap 6 De directie (of vervanger van) zal in de app van buurtwacht Oost een bericht
plaatsen.
Stap 6 Als het kind terecht is, hebben de directie of IB-er en de leerkracht een gesprek met
de ouder en eventueel het kind. Hoe is dit gebeurd? Hoe gaan wij dit voorkomen?
Stap 7 De leerkracht meldt leerling aan bij de intern begeleider voor het formuleren van een
hulpvraag voor deze leerling.
Stap 8 De leerkracht en de directie maken een verslag voor het leerling-dossier bij
incidenten registratie.
Mocht de directie of zijn vervanger er niet zijn schakel dan door naar de
onderwijsassistent en zij neemt de groep over. De leerkracht neemt dan de stappen
van directie 2 tot en met 4 zo goed mogelijk over EN stuurt bericht naar directie of
zijn vervanger.
Stap 5 beheerder zal de politie informeren via 112.

