
3.1.3 Wegloop Driekansen 
 

Algemene definitie/toelichting aanvullen voor andere locaties?  
Bij weglopen van Driekansen, waarbij het gaat om leerlingen die op Klaverkamp wonen, belt de 

leerkracht Klaverkamp op. Als er niet opgenomen wordt, belt diegene het mobiel nummer (zie 

onderaan).  Dit zo spoedig mogelijk  na ontdekking van vermissing. 

Preventie  
De locatie Driekansen bevindt zich in een gebouw op het terrein van ’s Heeren Loo. De maatregelen 

die er zijn genomen in verband met het weglopen van de locatie zijn de volgende: 

 De toegangsdeur en de achterdeur worden onder schooltijd op slot gedraaid. De deuren zijn 

in principe ook door leerlingen van binnenuit te openen, maar het slot werkt als een extra 

barrière.  

 De deuren van de klaslokalen zijn dicht onder schooltijd. Hetzelfde geldt voor de 

koffiekamer, de kamer van de teamleider en andere ruimtes.  

 Leerkrachten en onderwijsassistenten dragen hun pieper onder schooltijd altijd bij zich. 

 Tijdens de pauzes is er toezicht van zowel de leerkracht als de onderwijsassistent. 

 Leerlingen lunchen met leerkrachten en onderwijsassistent in het klaslokaal.  

 Wanneer leerlingen vervoerd worden naar het zwembad of elders gaan dragen de 

leerkrachten en onderwijsassistenten hun pieper bij zich.  

 

Stappenplan 
a. De medewerker  van Driekansen 

 

1. controleert of de leerling weg is door te zoeken binnen onze locatie 

2. vraagt collega’s ( die gemist kunnen worden) om de omgeving af te zoeken 

3. waarschuwt de verantwoordelijke leidinggevende 

4. zorgt ervoor dat er een coördinator is die de zoektocht coördineert vanuit een vast 

punt waar de zoekers zich kunnen melden (meestal vanuit locatie DrieKansen) 

5. zoek eerst in kasten, toiletruimtes etc. 

6. het zoeken gebeurt buiten de locatie in cirkels 

7. direct in de omgeving van DrieKansen 

8. in nabijgelegen gebouwen, schuren, struikgewas en zo steeds verder. 

 

b. De medewerkers van  Driekansen die zoeken 

 

1. zoeken de omgeving af 

2. informeren de coördinator over het verloop van de zoekactie op het door de 

coördinator afgesproken tijdstip 

 

c. De coördinator van Driekansen  

 



1. meldt vermissing aan teamleider/directeur 

2. neemt zo veel mogelijk de coördinatie op zich van de verdere acties 

3. spreekt met medewerkers af hoelang en waar er gezocht wordt 

4. spreekt af met welke frequentie er telefonisch contact is 

5. blijft telefonisch bereikbaar 

6. neemt telefonisch contact op met woongroep 

 

Zodra de leerling gevonden is 

De coördinator van Driekansen  

1. blaast de zoekactie af 

2. neemt contact op met de ouders/ wooneenheid 

3. meldt het aan teamleider/directeur 

 

Als de leerling niet binnen een half uur gevonden is 

De coördinator van Driekansen  

1. meldt de vermissing aan ouders 

2. meldt vermissing aan de politie  

3. meldt de vermissing aan de directeur van De Lelie 

4. neemt zo veel mogelijk de coördinatie op zich van de verdere acties 

5. spreekt met medewerkers af hoelang en waar er gezocht wordt 

6. spreekt af met welke frequentie er telefonisch contact is 

7. blijft telefonisch bereikbaar 

8. overlegt met manager Kind en Jeugd welke vervolgstappen er worden ondernomen 

9. overlegt met ouders welke vervolg stappen er worden ondernomen 

 

Wanneer de leerling terug is 

De coördinator van Driekansen stelt de volgende personen hiervan in kennis: 

1. de leidinggevende 
2. medewerkers die helpen zoeken 
3. ouders 
4. politie 

 

Aandachtspunten/ afhandeling  
De coördinator van Driekansen en leidinggevende 

 biedt, indien gewenst c.q. noodzakelijke, nazorg aan familie d.m.v. een gesprek  
 biedt, indien gewenst c.q. noodzakelijke, nazorg aan medewerkers d.m.v. een gesprek of 

verwijzing naar het opvangteam 
 

 


