
1.2 Gebruik Rustlokaal 
 

Algemene definitie/ toelichting 
TE ALLEN TIJDE EERST DE EIGEN VEILIGHEID EN DE VEILIGHEID VAN TEAMLEDEN EN LEERLINGEN 

WAARBORGEN. 

DE RUSTPERIODE TOT EEN MINIMUM BEPERKEN. 

 

Preventie: 
Om escalatie te voorkomen, en hiermee het gebruik van het rustlokaal is er een weekrooster opgezet 

waarin de risicomomenten in kaart zijn gebracht. Voor deze momenten is er achtervang 

ingeroosterd.  

 

Stappenplan: 
 Indien mogelijk vooraf andere klassen/groepen informeren over eventueel komend conflict 

met risico op een afzondering in de rustkamer. 

 Indien mogelijk de andere leerlingen in de klas/groep voor structureren. 

 

Bij direct gevaar voor de omgeving van de leerling of voor de leerling zelf: 
 Gebruik maken  van je persoonlijk alarmeringssysteem. 

 
Bij reeds bestaand fysiek contact 

 Direct ingrijpen en over gaan tot fixatie - gevolgd door afzondering in rustlokaal. 

indien er nog geen fysiek contact is met de leerling 
 Leerling uit de situatie halen – fixeren – afzonderen in rustlokaal. 

 

Voor het sluiten van de deur 

o Scherpe voorwerpen verwijderen. 
o Schoenen en riem verwijderen. 

 
Na sluiten van de deur bij afzondering in rustlokaal 

o Contact zoeken met de locatie-/teamleider(06-347 961 69) 

 Indien onbereikbaar de directeur van de Lelie waarschuwen 

(06-20 74 11 67). 

o Constante visuele controle uitvoeren op de toestand van de leerling. 

 ( noteer de bevindingen in je registratieformulier 

“RustKamer” in je klassenmap). 

Bij openen van de deur i.v.m. acuut(medisch) bedreigende situatie voor de leerling. 
o Contact met teamleider/directeur. 
o Indien noodzakelijk medische hulp inschakelen via medische dienst:  

 Bel 112. 

 ’s Heeren Loo (0341-555400)  

 Zorg dragen voor voldoende back-up. 



 1 persoon woordvoeder / regievoerder. 
 

Aandachtspunten/ afhandeling  
o Minimaal 2 teamleden aanwezig. 
o Afspraken maken met de leerling. 
o Evalueren van de rusttijd met de leerling. 
o Ouders / verzorgers of voogd / groepsouder  informeren. 
o Rapportage verspreiden volgens afspraak. 
o Eventueel aanpassing / doelen doorvoeren in het LVS. 
o Evalueren in de eerstvolgende teamvergadering Driekansen. 
o Vul het incidentenformulier in . 

 

Relevante bijlage: 
 Voor procedure schorsing en verwijdering zie protocol 3.10 

 Voor incidentenformulier zie bijlage 1 

 Voor registratieformulier rustlokaal zie bijlage 4 
  



 


