
  

      

 
 

 

 
 

Christelijke School voor Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs voor Z.M.L.K. 

 

 

Wegloop SO en VSO  
 
Weglopen:  
 
Onder weglopen verstaan wij het verlaten van het  schoolterrein zonder dat daarvoor 
toestemming verleend is.  
 
Preventie: 
 

 De toegangsdeur en de achterdeur zijn onder schooltijd dicht. De deuren zijn in 

principe  door leerlingen van binnenuit te openen, maar de dichte deur  werkt als een 

extra barrière.  

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

voor de koffiekamer (SO) , de kamer van de teamleider en andere ruimtes. In 

sommige gevallen  wordt er gekozen voor een open deur in verband  met veiligheid 

van de leerkracht en/ of de leerling.  

 In geval van leerlingen die zichtbaar spanning opbouwen en dreigen weg te lopen: 

Leerkrachten en onderwijsassistenten dragen hun pieper onder schooltijd altijd bij 

zich of hebben deze binnen bereik.  

 Tijdens de pauzes is er altijd  toezicht. 

 Leerlingen lunchen met leerkrachten en onderwijsassistent in het klaslokaal.  

 Wanneer leerlingen vervoerd worden naar het zwembad , stage of elders gaan dragen 

de leerkrachten en onderwijsassistenten hun telefoon bij zich.  

 
Plan van aanpak:  
 
Indien een leerling weggelopen is, dienen de leerkrachten en andere medewerkers als volgt te 
handelen:  

 De leerkracht gaat niet meteen zelf achter de leerling aan.  
 De leerkracht meldt bij de achtervang dat er een leerling is weggelopen.  De 

locatieleider  wordt  geïnformeerd om welke leerling(en) het gaat en, in het kort, wat 

er is voorgevallen en of de leerling verontrustende uitlatingen heeft gedaan. 

 De leerkracht blijft bij zijn/haar eigen groep of draagt het toezicht daarop over aan 

een beschikbare collega. Ofwel: de leerkracht laat zijn/haar groep nooit alleen. 

 SO: Er wordt direct begonnen met zoeken. Deze actie wordt ingezet door de 

achtervang  , in overleg met de directeur, locatieleider, concierge  en/of 

administratie. 

 VSO:  meldt de leerling zich niet binnen 15 minuten, dan worden twee medewerkers 

ingezet om te zoeken. Deze actie wordt ingezet door de achtervang in overleg met 

locatieleider, directeur , conciërge en/of  administratie.  



  

 
 
Wanneer de leerling niet binnen een half uur gevonden is 
 

 Wanneer de leerling zich na 30 minuten niet gemeld heeft of gevonden is, worden 
ouder(s)/verzorger(s) op de hoogte gesteld door de directeur, locatieleider of door de 
administratie. In dat gesprek wordt:  

 ouder(s)/verzorger(s) de situatie uitgelegd;  

 bij ouders aangegeven dat de school niet langer de verantwoordelijkheid kan 
dragen nu de leerling het gebouw en/of plein verlaten heeft;  

 met ouders besproken of de hulp van de politie wordt ingeroepen.  
 

 Wanneer ouder(s)/verzorger(s) niet bereikt kunnen worden, wordt de hulp van de 
politie in ieder geval ingeroepen terwijl  twee medewerkers blijven zoeken. Deze 
medewerkers onderhouden tijdens het zoeken contact met de school. Indien de 
school de politie informeert over de leerling, dan geeft ze een zo volledig   
signalement en volgt eventuele nadere adviezen van de politie op. Een digitale foto 
van elke leerling moet beschikbaar zijn om naar de politie te kunnen sturen i.v.m. 
eventueel ‘amber alert’.  

 
 
Wanneer de leerling gevonden is 
 
Wanneer de leerling gevonden is, wordt de leerling (SO/VSO) meegenomen naar school. Is de 
leerling (VSO) agressief dan zal alleen verbaal en vanaf veilige afstand geprobeerd worden de 
leerling naar de school terug te leiden. Wanneer dit niet lukt, houdt één van de medewerkers 
op afstand de leerling in de gaten in afwachting van de komst van de ouder(s)/verzorger(s) of 
de politie.  
 
 
Nazorg / afhandeling  
 

 Er volgt zo spoedig mogelijk  een gesprek met de leerkracht, teamleider, (leerling) en 
de ouders/ verzorgers over:  

 het voorval  

 de vervolgmaatregelen  
 

 De betreffende leerkracht vult een incidentenformulier in. 
 
 
Relevante bijlage: 
 

 Voor incidentenformulier zie bijlage 1 
 
 
 
Contactgegevens :  
 
Locatieleider SO:  Margriet Visser  0613209338 
Locatieleider VSO: Liesbeth Wonink 0610347101 
Directeur:  Martin Boswijk  0620741167 
Conciërge:   Bert Huisman   0623066991 
 
 
 
 


