Rouwprotocol ASV Daltonschool
Inleiding
Dit protocol brengt punten onder de aandacht die in het geval van overlijden of ernstig
(ongeneeslijk) ziek worden van een kind, een medewerker of een ouder van belang zijn.
Afhankelijk van de persoon die overleden is, kan het hele protocol worden gevolgd of delen
ervan.

Ernstig ziek kind
School kan het bericht ontvangen dat een kind ernstig (ongeneeslijk) ziek is. Ook zieke
kinderen willen vaak nog naar school komen en hun leven zo normaal mogelijk voortzetten.
Goede communicatie met ouders is hierbij belangrijk. Ouders hebben de regie over hoeveel
informatie wordt gegeven over de ziekte. Het is belangrijk om voor de ouders een
contactpersoon aan te stellen binnen het team voor de afstemming van de informatie
tussen ouders en team.
Belangrijke punten:
• Welke informatie hebben de ouders van de arts gekregen en hoe gaan zij hier mee
om?
• Hoe gaat de school om met deze vertrouwelijke informatie?
• Hoe is de belevingswereld binnen het gezin?
• Wat hebben de arts en/of ouders aan het zieke kind verteld?
• In hoeverre mag er door de pedagogisch medewerkers met het kind over de ziekte
• gecommuniceerd worden (soms worden er tijdens de opvang vragen gesteld, die een
kind thuis niet stelt)
• Wat weten broers en zussen van de ziekte en hoe gaan zij hiermee om?
• Wat mag er aan het team verteld worden?
• Wat mag er aan andere kinderen in de groep en hun ouders verteld worden?
• Op welke wijze worden alle betrokken geïnformeerd?
• Wat wordt er verteld en hoe: mail/brief/informatieavond?
• Welke verwachtingen hebben ouders van de school?

Het bericht van overlijden
Het bericht moet zo spoedig mogelijk (ook ’s avonds, in het weekend of in de vakantie)
doorgegeven worden aan:
• De directeur of vervanger, die het bericht eerst verifieert wanneer het bericht niet
afkomstig is van direct betrokkenen
• De leerkracht(en) van de betrokken groep
• Eventuele stagiaires in die groep
• De voorzitter van de Medezeggenschapsraad

Het crisisteam
Er wordt een crisisteam samengesteld, bestaande uit:
• Directeur
• Een leerkracht
De directeur is eindverantwoordelijk.
Het crisisteam komt bij elkaar en zorgt voor de eerste dagen voor onderling overleg
bereikbaar te zijn. Er wordt een taakverdeling gemaakt:
• Informatie aan de betrokkenen
• Organisatorische aanpassingen
• Opvang van kinderen en collega’s
• Regelingen in verband met rouwbezoek en uitvaart
• Nazorg van de betrokkenen
Het verstrekken van informatie
Het crisisteam gaat na wie er geïnformeerd moet worden over het overlijden:
• Alle medewerkers en stagiaires
• De administratie (stoppen van post/mail,etc)
• De groep
• Alle kinderen van de school
• Ouders, Ouderraad, Medezeggenschapsraad
• Instanties als de schoolarts, jeugdverpleegkundige, logopedist, leerplichtambtenaar,
etc.
Aangepaste activiteiten
Ga samen na of de activiteiten voor de komende dagen moeten worden aangepast.

Het verwerkingsproces en het afscheid
Eerste dag:
De leerkracht vangt samen met de directeur de getroffen groep op, nadat de ouders
geïnformeerd zijn. Bied ouders in een aparte ruimte de gelegenheid om verder te praten.
Zorg voor koffie en thee. Vertel de kinderen wat er is gebeurd, draai er niet om heen. Laat
de kinderen daarna weer in hun normale ritme komen. Geef de kinderen de kans op hun
eigen wijze emoties te uiten. Als kinderen er die dag niet zijn, informeer dan zo snel mogelijk
persoonlijk de ouders. Maak een gedenkhoekje met een foto, leg er een mooi boekje bij
waarin ouders, kinderen en medewerkers iets kunnen schrijven voor de ouders/familie van
de overledene.
Tweede dag en verder:
Herstel zo veel mogelijk de normale orde. Ga wel in op vragen of signalen van kinderen. De
teamleden delen de emoties met elkaar en werken gezamenlijk plannen uit voor een korte
herdenkingsbijeenkomst met de kinderen of voor de begrafenis/crematie. Ook met de
leerlingen worden bijdragen voorbereid voor een herdenkingsdienst en/of voor de
begrafenis/crematie. De kinderen kunnen tekeningen/gedichten/verhalen maken voor in het
gedenkhoekje. Belangrijke vraag is of de kinderen afscheid nemen van de overledene. Dat
hangt van veel dingen af (leeftijd, contact, akkoord van ouders van het betreffende kind).
Bijkomende vraag is of de leerkrachten de kinderen begeleiden bij het afscheid nemen of de

ouders zelf. Bij de uitvaart is een afvaardiging van de school aanwezig, ervan uitgaande dat
de familie dit op prijs stelt.

Deskundig advies
Kinderen kunnen naar aanleiding van overlijden problemen ondervinden. Wees bij reacties
alert op het verbad met der ingrijpende gebeurtenis, zeker naarmate deze langer geleden is.
Deskundige hulp van buitenaf kan wenselijk of nodig zijn.

