Mgr. Zwijsenschool
Mgr. Zwijsenschool Oudestraat 244

8261 CB Kampen 038-3314722
e-mail: kbsmgrzwijsenschool@aves.nl

website: www.zwijsenschoolkampen.nl

Aan het veiligheidsplan hebben we een protocol toegevoegd: Vermiste leerling. Iets wat je niet graag
mee maakt, maar dat handig is om de juiste stappen te ondernemen.
Protocol vermissing leerling
Onder vermissing wordt in dit protocol verstaan: “ Het afwezig zijn van een leerling op school dan wel bij
een buitenschoolse activiteit, terwijl het kind wel is geadministreerd als aanwezig.” Leerlingen die niet
aanwezig zijn en niet door de ouders zijn afgemeld. Leerkrachten hebben in hun digitale
leerlingvolgsysteem een leerling lijst waarop aangegeven staat wie er aanwezig/afwezig is
Met de ouders van de kinderen die dan niet zijn afgemeld wordt z.s.m (en in ieder geval voor 10.00 uur)
door de administratie telefonisch contact opgenomen.
Vermissing leerling:
1. School (ook tijdens tussenschoolseopvang)
Allereerst wordt de directie (bij afwezigheid van de directie een leerkracht) gewaarschuwd. Deze
coördineert de volgende stappen:
· er wordt nagegaan of de leerling zich ergens in de school bevindt
· als het tijdens het overblijven is wordt de dienstdoende leerkracht ingeschakeld
· bij klasgenoten wordt navraag gedaan of zij iets weten (waar en hoe laat voor het laatst gesignaleerd?
Met wie?)
· de directe omgeving van de school wordt gecontroleerd
· er wordt contact opgenomen met thuis om te zien of het kind daar is
· er wordt contact gezocht met andere - door de ouders - opgegeven contactadressen
· er wordt een zoekactie gestart
· er wordt contact opgenomen met de politie en evt. gebruik gemaakt van Burgernet.
· alle eerdere contacten worden op de hoogte gebracht van de zoekactie en verzocht te bellen naar het
telefoonnummer van school (038-3314722) als het vermiste kind terecht is. Dit wordt gedaan door de
directie of degene die de zoekactie op gang heeft gezet.
· er wordt melding gedaan bij het bestuur
2. Buitenschoolse activiteit
De groepsleerkracht is altijd mobiel bereikbaar en coördineert de volgende stappen:
· er wordt nagegaan of het kind zich in het verblijf (museum, attractie etc.) bevindt
· bij klasgenoten wordt navraag gedaan of zij iets weten
· er wordt nagegaan of het kind zich in de omgeving bevindt daarbij wordt ook geïnformeerd bij de leiding
van het verblijf of zich daar een kind gemeld heeft.
· er wordt contact gezocht met de directie/administratie van de school
· er wordt contact gelegd met thuis om te zien of het kind daar is
· er wordt contact gezocht met andere - door de ouders - opgegeven adressen
· er wordt een zoekactie gestart
· er wordt contact opgenomen met de politie
· alle eerdere contacten worden op de hoogte gebracht van de zoekactie en verzocht te bellen naar een
centraal nummer van school (038-3314722) indien het vermiste kind terecht is
er wordt melding gedaan bij het bestuur

