
Wegloopprotocol Sint-Benedictus 

 

Doel:  
Het schoolteam van Sint-Benedictus kent het protocol wanneer een leerling wegloopt.  

 

Protocol:  
Scholen worden soms geconfronteerd met kinderen die weglopen, als gevolg van een 

incident in de klas of op de speelplaats. Vanuit grote emoties weten kinderen niet altijd 

waar ze terecht kunnen als ze zich onveilig voelen.  

Weglopen veroorzaakt ook sterke emoties bij alle betrokken personen (het kind zelf, de 

ouders, de leraren, de school). Het moedwillig weglopen van kinderen kan nooit worden 

geaccepteerd  of toegelaten. Ouders en school moeten hun uiterste best doen om 

wegloopgedrag te voorkomen en te ontmoedigen. Daarvoor is het belangrijk dat kinderen 

weten dat ze tijdens de schooluren altijd op het schoolterrein moeten blijven. Het is van 

groot belang dat kinderen weten waar de toezichter / leraar op elke moment is. Wanneer 

een kind wegloopt, zorgt het kind ervoor dat de toezichter / leraar de veiligheid niet kan 

garanderen. Ook verstoppen is een vorm van onttrekken aan toezicht. Kinderen zijn 

medeverantwoordelijk voor hun veiligheid.  

 

Indien een kind toch is weggelopen, dan dient onderstaand protocol gevolgd te worden:  

 

- stap 1: de leraar / toezichter gaat niet zelf achter het kind aan; hij/zij staat 

immers ook in voor de veiligheid van de eigen groep 

- stap 2: de leraar meldt onmiddellijk bij de (vervangende) directie om welk kind het 

gaat  

- stap 3: de leraar blijft bij de eigen groep of draagt het toezicht over aan een 

beschikbare collega teneinde bij de zoekactie betrokken te worden 

- stap 4: meldt het kind zich niet onmiddellijk terug, dan worden minstens twee 

medewerkers ingezet om te zoeken, zowel op het schoolterrein als in de buurt van 

de school (en indien mogelijk in de thuisomgeving van het kind); deze zoekactie 

wordt in gang gezet door de (vervangende) directie 

- stap 5: wanneer het kind niet binnen de 15 minuten is gevonden, brengt de 

(vervangende) directie of de administratie de ouders / verzorgers op de hoogte; in 

dat gesprek wordt de situatie uitgelegd, wordt aangegeven dat de school niet 

langer de verantwoordelijkheid draagt nu het kind het schoolterrein heeft verlaten 

en wordt met de ouders besproken of de hulp van de politie al dan niet wordt 

ingeroepen  

- stap 6: wanneer de ouders / verzorgers niet bereikt kunnen worden, contacteert de 

(vervangende) directie in elk geval de politie 

 

Als het kind terug is: 

- stap 7: gesprek met de leraar, directie, ouders / verzorgers en eventueel het 

zorgteam over het voorval en de mogelijke vervolgmaatregelen 

- stap 8: het zorgteam maakt verslag van dit voorval in het zorgdossier van het kind 

en zoekt met het kind naar de oorzaak van het wegloopgedrag 

 


