
PROTOCOL 'WEGLOPEN VAN SCHOOL' EGBERTUSSCHOOL - VIANEN 
 
Weglopen onder schooltijd door leerlingen  
 
Het gebeurt gelukkig niet vaak, maar soms kan een leerling zonder toestemming of             
geldige reden van school weglopen en daarmee de geldende regels (o.a. leerplicht,            
veiligheid) overtreden. De leerling is daarmee altijd in overtreding. Weglopen doe je            
niet, wát er ook gebeurt. Er zijn alternatieve oplossingen voorhanden, waarmee een            
probleem kan worden opgelost. Weglopen is nóóit de oplossing! 
 
Een school is verplicht toezicht te houden. Het toezicht betreft niet alleen de lesperioden,              
maar ook de periodes buiten de lessen (vlak voor en na schooltijd, tijdens pauzes en               
tussenuren; voor het gemak worden die 15 minuten voor en na schooltijd aangehaald, maar              
dat is arbitrair) waarin de leerling zich op of rond de school bevindt. Buiten de school is de                  
school verplicht toezicht te houden tijdens bijvoorbeeld excursies, werkweken en          
buitenschoolse activiteiten. 
 
De Egbertusschool voldoet aan bovenstaande verwachting, zij het dat de school beschikt            
over twee speelplaatsen en het niet altijd mogelijk is om op beide speelplaatsen toezicht te               
houden. De school kiest er dan voor om op de speelplaats met de meeste kinderen toezicht                
te houden, waarbij de toezichthoudende leerkracht zo nu en dan naar de speelplaats zonder              
toezicht pendelt om te zien of het ook dáár goed gaat. Met de kinderen worden afspraken                
gemaakt hoe met elkaar om te gaan en hoe te handelen bij een calamiteit (ruzie, ongeval,                
etc.) in het geval er geen leerkracht aanwezig is. Kinderen waarvan is gebleken dat deze               
toezicht van de leerkracht nodig hebben (dit naar het oordeel van de leerkracht en/of de               
ouder) spelen altijd op de speelplaats met toezicht. Spelen op de speelplaats zonder             
(gedeeltelijk) toezicht moet je dus aantoonbaar kunnen! De kinderen van de groepen 1, 2 en               
3 spelen altijd onder toezicht van de leerkracht. 
 
Weglopen kan niet voorkomen worden. Je mag kinderen nu eenmaal niet aan de tafelpoot              
vastbinden! Een kind dat vluchten wil, vindt altijd een weg! Het is zaak om weglopen te                
voorkomen en, indien het zich tóch voordoet, te weten hoe te handelen (protocol). 
 
Voor het voorkomen van het weglopen van school zijn er vele instrumenten. We verwijzen              
daarvoor naar het document 'Hoe we zorgen voor een veilige omgeving' dat te vinden is op                
onze website onder het tabblad 'De veilige school' (Hoe profileren wij ons?). 
 
Voor het weten hoe te handelen bij het weglopen van een kind, hanteren we de               
onderstaande procedure: 
1. De (plaatsvervangend) directeur wordt hiervan onmiddellijk op de hoogte gesteld. 
2. Een vrijlopend teamlid (directeur, ib'er, conciërge, administratief medewerker) onderzoekt          
of de leerling zich in het gebouw bevindt. Indien er geen vrijlopend teamlid aanwezig is,               
wordt de collega van de parallelgroep gevraagd toezicht te houden op de groep van de               
weggelopen leerling, zodat de leerkracht van deze groep de taak van het (niet aanwezige)              
vrijlopende teamlid kan overnemen.  



3. Is de leerling niet in de school, dan onderzoekt het vrijlopende teamlid of de leerling zich                 
in de onmiddellijke omgeving van de school bevindt. 
4. Is de leerling ook niet in de onmiddellijke omgeving van de school, of wordt de leerling wél                  
gesignaleerd maar weigert deze naar instructies te luisteren cq. loopt deze wederom weg,             
dan worden ouders hiervan onmiddellijk op de hoogte gesteld. In overleg met ouders wordt              
vervolgens bepaald welke (on)mogelijkheden er zijn om het kind weer ‘onder controle’ te             
krijgen. 
5. Wanneer ouders onbereikbaar blijken, wordt een bericht ingesproken, waarbij ouders           
wordt gevraagd z.s.m. in contact met de school te treden. Vervolgens wordt het/de             
opgegeven noodnummer(s) gebeld. In overleg met de opgegeven contactperso(o)n(en) van          
de/het noodnummer(s) wordt bepaald welke (on)mogelijkheden er zijn om het kind weer            
‘onder controle’ te krijgen. 
6. Is er geen contact met ouders/contactperso(o)n(en) mogelijk, dan wel blijkt het onmogelijk             
om het kind ‘onder controle’ te krijgen, dan wordt de politie ingeschakeld met het verzoek het                
vermiste kind te traceren en terug naar school/ouders te brengen. 
7. Wanneer het kind zelf terugkeert naar school/huis, dan wel wordt gevonden en mee              
terugloopt naar school/huis, worden ouders en de politie (in het geval deze is ingeschakeld)              
daarvan op de hoogte gesteld. 
8. Ook ouders hebben een verantwoordelijkheid wanneer hun kind wegloopt van school.            
Van ouders wordt verwacht dat zij: 

a. meehelpen met zoeken naar het weggelopen kind, dan wel derden inschakelen            
om te helpen bij het zoeken. 
b. de school ervan op de hoogte brengen, wanneer het kind thuis is aangekomen,              
dan wel dat zij hebben vernomen dat het kind zich bij derden bevindt. De school zal                
vervolgens de politie (in het geval deze is ingeschakeld) daarvan op de hoogte             
stellen. 

9. In overleg met de ouders wordt vervolgens bepaald hoe voor die dag te handelen: blijft                
het kind thuis/bij derden of komt het terug naar school? 
10. De eerstvolgende dag dient het kind op school te verschijnen. Het kind kan pas in de                 
eigen groep terugkeren, nadat er een gesprek met de ouders en (al dan niet afzonderlijk) het                
kind heeft plaatsgevonden. Tot die tijd wordt het in een parallelgroep met werk             
ondergebracht. 
11. In het gesprek dat ouders en kind met de (plaatsvervangende) directeur hebben gehad,              
worden afspraken gemaakt om een dergelijk ongeoorloofd voorval in de toekomst te            
voorkomen. 
 
Weglopen van school is ongeoorloofd en wordt als zodanig gemeld bij de            
leerplichtambtenaar (verzuimmelding). De ouder(s)/verzorger(s) (en de leerplichtige jongere        
vanaf het 12e jaar) zijn conform de Wet op de Leerplicht art. 2 leden 1 en 3, art. 4a lid 1 en                      
art. 4c lid 1 Lpw 1969 verantwoordelijk en kunnen worden aangesproken op schoolverzuim.  
 
Indien ondanks gemaakte afspraken een kind in herhaling blijft vallen, kan de school             
overgaan tot de procedure 'Schorsing en verwijdering van leerlingen'. De school kan immers             
niet instaan voor de veiligheid van het kind. Daarnaast onttrekt een kind dat wegloopt zich               
aan het gezag van de leerkracht en zorgt het daarmee voor een gevoel van onveiligheid bij                
de overige kinderen.  



 
Met de invoering van passend onderwijs mag de leerling niet van school verwijderd worden              
voordat het bestuur een andere school bereid heeft gevonden om de leerling toe te laten en                
hierover constructief overleg heeft gevoerd met de betrokken ouders. Mochten de ouders            
het niet eens zijn met plaatsing op deze school, dan zal de school met de ouders (en andere                  
partners) het overleg voortzetten om zo alsnog tot overeenstemming te komen. Lukt dit niet              
binnen afzienbare tijd, dan kan contact met het samenwerkingsverband, de          
leerplichtambtenaar en zo nodig, een onderwijsconsulent, de oplossing bieden. Bij          
verwijdering van een leerling dient de leerling de school te blijven bezoeken totdat de              
leerling terecht kan op een nieuwe school. Leerlingen mogen dus niet geschorst worden in              
afwachting van verwijdering. 
 
Indien de medewerking van de ouders naar het oordeel van de school onvoldoende is, kan               
de school overgaan tot het doen van een zorgmelding.  
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