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Inleiding

Hoewel de geschetste situaties in dit protocol hopelijk uitblijven, is onderstaande richtlijn
opgesteld ten behoeve van het begeleiden van de betreffende processen met betrekking tot
langdurig ziekte en overlijden. Wat belangrijk is bij het bestuderen van dit protocol, is dat het in
alle situaties gaat om een richtlijn. Wat in de ene situatie voorkomt, kan in een volgende
situatie uitblijven. Zie het protocol daarom als ondersteuning bij het uitzetten van de
benodigde stappen, maar wees bewust dat het protocol geen harde maatstaf biedt. Iedere
situatie is uniek en behoeft een eigen aanpak.

In het protocol zijn de wensen van de betreffende leerlingen en diens gezinsleden leidend. Dit
kan betekenen dat deze wensen niet stroken met de richtlijnen in dit protocol of de stappen die
school zou willen ondernemen. Daarnaast hebben we binnen de school te maken met mensen
van verschillende culturele en etnische achtergronden. Hoewel dit niet specifiek wordt
benoemd binnen de richtlijn, dient de persoonlijke achtergrond van de persoon in kwestie of
diens gezin in alle situaties leidend te zijn.

Binnen het protocol wordt gesproken over langdurige ziekte. Onder langdurige ziekte wordt een
ziekteduur langer dan zes maanden verstaan en is in enkele gevallen blijvend van aard. Een
chronische/ongeneeslijke ziekte is over het algemeen (nog) niet afdoende behandelbaar of te
genezen. Waarbij een chronische ziekte niet direct hoeft te leiden tot overlijden. Het
onomkeerbare karakter van bovengenoemde ziekten onderscheidt ze van acute ziekten.
Wanneer een langdurige ziekte in het protocol wordt benoemd, kan hiervoor ook chronische
ziekte worden gelezen, afhankelijk van de situatie.
Wanneer in het protocol wordt gesproken over een uitvaart, vallen hier de begrafenis, crematie
of andersoortige dienst onder. Met een herdenkingsdienst wordt gerefereerd aan de
herdenkingsbijeenkomst op school.

Binnen de contacten met de ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen rondom ziekte en met name
overlijden, kan het voorkomen dat een afgevaardigde namens ouder(s)/verzorger(s) het contact
initieert en/of onderhoudt met school. Dit is wettelijk toegestaan; contact met de afvaardiging
kan hierbij volstaan gezien de bijzondere situatie.

De verslaglegging rondom langdurige ziekte en/of overlijden wordt in het leerlingvolgsysteem
vastgelegd.

Voor specifieke vragen rondom ziekte en/of overlijden kan men zich wenden tot zijn of haar
direct leidinggevende.
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Langdurig zieke leerling

Wanneer er bij een leerling sprake is van langdurige ziekte kan de volgende richtlijn
aangehouden worden:

- Wanneer een bericht ten gehore komt over een ziekte of vermoeden van ziekte, wordt er
door de mentor/coach met ouder(s)/verzorger(s) contact opgenomen.

- De mentor en ondersteuningscoördinator nodigen ouder(s)/verzorger(s) en indien
mogelijk de leerling uit voor een informatief gesprek.

- Samen met hen wordt gekeken welke ondersteuning er op school geboden moet
worden.

- Wanneer er sprake is van aanpassingen in het lesprogramma, dan worden deze door de
ondersteuningscoördinator met de teamleider en waar nodig met de
leerplichtambtenaar besproken.

- De mentor informeert bij toestemming het gehele onderwijsteam.
- De mentor legt vast hoe en wanneer met de leerling en diens ouder(s)/verzorger(s)

gecommuniceerd wordt. Daarnaast wordt afgestemd hoe het contact tussen de leerling
en de klas wordt onderhouden, met name wanneer een leerling niet op school aanwezig
kan zijn.

- De mentor zorgt dat de informatie over de zieke leerling met toestemming goed terug
te vinden is voor alle collega’s in het leerlingvolgsysteem.

- De ondersteuningscoördinator geeft bij eventuele ziektevervanging van de mentor aan
dat er sprake is van een langdurig zieke leerling en waar de informatie over de
desbetreffende leerling te vinden is.

- Indien één van de betrokkenen behoefte heeft aan ondersteuning, draagt de
locatiedirectie verantwoordelijkheid in het aanbieden van gerichte begeleiding. Hierbij
kan bijvoorbeeld gedacht worden aan ondersteuning voor mentoren, klasgenoten en/of
docenten.

Voor richtlijnen met betrekking tot medicatie en/of medische handelingen wordt verwezen naar
het protocol ‘medicatieverstrekking en medisch handelen’.

Richtlijnen voor de onderwerpen die in een informatief gesprek met ouder(s)/verzorger(s) en/of
de leerling aan bod moeten komen:

- Het te verwachten ziekteverloop.
- Wat de school voor ouder(s)/verzorger(s) en leerling kan betekenen.
- Informatieverstrekking; wie worden er geïnformeerd, door wie en wanneer.
- Benadrukken van het belang dat de leerling zo lang mogelijk deel uit blijft maken van

het onderwijsproces.
- Afstemming over eventuele aanpassingen in het onderwijsprogramma.
- De wijze waarop er contact wordt gehouden met de leerling en in welke frequentie,

indien hij/zij niet meer in staat is op school te komen en deel te nemen aan de lessen.
- Wat er gedeeld mag/kan worden met de mentorgroep van de leerling en door wie dit

gedeeld wordt.
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Overlijden van een leerling

Wanneer de locatie het bericht ontvangt dat een leerling is overleden kan de volgende richtlijn
aangehouden worden:

- De rector/directeur en teamleider worden direct geïnformeerd.
- De teamleider gaat na of er broers en/of zussen op de schoollocatie zitten.
- De rector/directeur neemt contact op met de ouder(s) en/of verzorger(s) om steun te

betuigen en af te stemmen of er dringende zaken direct moeten gebeuren, zoals broers
en/of zussen informeren. Ook kan de boodschap besproken worden die verder gedeeld
kan worden in de school.

- Schoolgaande gezinsleden worden als eerste apart genomen en geïnformeerd door een
vanuit de familie aangewezen persoon. Wanneer gezinsleden op een andere locatie van
de Gooise Scholen Federatie onderwijs volgen stemt de rector/directeur met de
betreffende locatiedirectie af dat deze leerling(en) geïnformeerd worden.

- De rector/directeur en teamleider delen hun bevindingen en gaan over tot het
informeren van alle betrokkenen.

De volgorde van informatiedeling is als volgt, waarbij de afweging steeds gemaakt moet
worden wie welke informatie moet ontvangen en wat hierin de wensen van
ouder(s)/verzorger(s) zijn:

- De rector/directeur informeert alle teamleiders (indien afwezig, telefonisch informeren).
- De betreffende teamleider van de leerling informeert de ondersteuningscoördinator en

mentor/coach (ook bij afwezigheid).
- De mentor/coach informeert de klas.
- Het personeel wordt geïnformeerd door de rector/directeur en teamleider(s) (mondeling

en schriftelijk).
- De docenten informeren de groep waar ze op dat moment les aan geven.
- Middels een brief verstuurd door de administratie worden alle leerlingen en hun

ouder(s)/verzorger(s) op de hoogte gesteld.
- De oudergeleding (MR) wordt door de rector/directeur geïnformeerd.
- De rector/directeur informeert het centraal management team.
- De teamleider informeert de vroegere basisschool van de leerling.

Nadat iedereen is geïnformeerd worden de volgende stappen ondernomen:
- In afstemming met ouder(s)/verzorger(s) wordt een moment gepland om bij het gezin op

huisbezoek te gaan. Hierbij wordt de school vertegenwoordigd door minimaal 2
personeelsleden. De teamleider stemt met de betrokkenen af wie er op bezoek gaan.

- In de school wordt er een herdenkingsplek ingericht. De locatiedirectie stemt binnen
het team af wie deze taak op zich neemt. In deze ruimte wordt in ieder geval een
herdenkingsboek en bloemstuk geplaatst. In overleg met ouder(s)/verzorger(s) kan
eventueel ook een foto van de leerling toegevoegd worden. Afhankelijk van de situatie
kan ervoor gekozen worden dat er gedurende de schooldag een personeelslid aanwezig
is.
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- Indien noodzakelijk kan de bovenschoolse ontwikkel- en expertgroep, het sociaal
wijkteam of gespecialiseerde ondersteuning ingeschakeld worden voor de opvang van
leerlingen en/of personeelsleden.

- Wanneer het overlijden samenvalt met bijzondere schoolactiviteiten, dan worden deze
schoolactiviteiten geannuleerd of op aangepaste wijze ingevuld. De locatiedirectie
neemt hierin beslissingen, de roostermaker voert de wijzigingen uit.

Ten aanzien van de uitvaart zijn de volgende stappen noodzakelijk:
- In samenspraak met ouder(s)/verzorger(s) wordt door de rector/directeur, in

samenwerking met de teamleider, een overlijdensadvertentie opgesteld en naar het
gewenste dagblad gestuurd en naar het gewenste dagblad gestuurd. Als de situatie er
aanleiding toe geeft, kan de communicatieadviseur hierbij betrokken worden.

- Het secretariaat bestelt een bloemstuk namens de school voor de uitvaart.
- In afstemming met de familie kan een afgevaardigde van school een toespraak houden

tijdens de uitvaartdienst. De rector/directeur neemt hierin het initiatief. Afhankelijk van
de wensen van de familie en de nauw betrokken personeelsleden wordt afgestemd wie
dit op zich zal nemen.

- Afhankelijk van de wensen van de familie en het type uitvaartdienst kunnen
personeelsleden naar eigen behoefte de uitvaart bijwonen. Het heeft de voorkeur dat,
indien dit overeenkomt met de wens van de familie, in ieder geval de rector/directeur,
teamleider, ondersteuningscoördinator en mentor/coach aanwezig zijn. In afstemming
met de rector/directeur kan ook een ander personeelslid de uitvaart bijwonen.

- Wanneer meerdere personeelsleden bij de uitvaart aanwezig willen zijn, kan ervoor
gekozen worden om het lesrooster die dag aan te passen. De rector/directeur geeft
hiervoor opdracht aan de roostermaker.

- Afhankelijk van de wensen van de familie en het type uitvaartdienst mogen leerlingen
naar eigen behoefte verlof aanvragen voor het bijwonen van de uitvaartdienst. Deze
aanvraag kunnen de ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen indienen bij de administratie.

Naast de uitvaart kan in de school een herdenkingsbijeenkomst georganiseerd worden. Dit
wordt door de afdelingsleider georganiseerd. Het is van belang dat er voor de leerling een
moment van aandacht is. Indien mogelijk vindt deze één dag voorafgaand aan de uitvaart
plaats. Alle leerlingen en personeelsleden worden in de gelegenheid gesteld om hierbij
aanwezig te zijn. Bij de organisatie van deze herdenkingsdienst kan gedacht worden aan:

- Inhoud van de dienst opstellen.
- Voordragen van een voorganger.
- Benaderen van mensen die willen spreken.
- Benaderen van mensen die de dienst willen bijwonen.
- Afstemmen met ouder(s)/verzorger(s) van overleden leerling over de inhoud van de

bijeenkomst.
- Tijdstip van de dienst vaststellen en afstemmen met het lesrooster.
- Opstellen van een uitnodiging.
- Reserveren van de ruimte.
- Regelen van bloemen/aankleding.

In de aansluitende periode is het van belang om de volgende stappen te nemen:
- Het is belangrijk om het welbevinden van alle leerlingen te blijven monitoren.

Afhankelijk van de behoefte kunnen mentorlessen een aangepaste invulling krijgen.
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Mochten er signalen komen met betrekking tot het welbevinden van (een) leerling(en),
kan de ondersteuning inventariseren aan welke behoefte tegemoet gekomen moet
worden.

- De herdenkingsplek blijft voor een periode van maximaal 2 weken beschikbaar. Daarna
kan er tot het einde van het schooljaar een kleinere herdenkingsplek gecreëerd worden,
bijvoorbeeld in het kluisje van de overleden leerling.

- De administratie draagt zorg voor de administratieve afronding; het uitschrijven van de
leerling, het regelen van verzekeringskwesties, de teruggave van persoonlijke
bezittingen.

- In het eerste jaar na het overlijden van de leerling stuurt de rector/directeur in
samenwerking met de teamleider een bericht van medeleven aan de nabestaanden bij
bijvoorbeeld de eerste verjaardag, kerst en sterfdatum.

- Eén jaar na overlijden wordt door de teamleider een bericht ter nagedachtenis aan de
leerling geplaatst in het locatiebulletin.

- Tot vijf jaar na het overlijden van de leerling blijft het leerling dossier bewaard. Door de
administratie worden de rouwkaart, advertentie en bidprentje toegevoegd aan het
dossier.
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Overlijden van een gezinslid van de leerling

Bij het overlijden van een gezinslid van de leerling wordt uitgegaan van een overlijden in de
primaire steungroep. Het protocol sluit echter niet uit dat deze stappen toegepast kunnen
worden bij andere (inwonende) familieleden.

Wanneer er bij een leerling sprake is van een overlijden binnen het gezin kan de volgende
richtlijn aangehouden worden:

- Wanneer een bericht ten gehore komt over het overlijden van een gezinslid wordt er
met het gezin contact opgenomen door de teamleider.

- De teamleider informeert de mentor/coach en ondersteuningscoördinator.
- De mentor/coach en/of ondersteuningscoördinator stemmen af of een huisbezoek

wenselijk is en wie daar naartoe gaan.
- Afhankelijk van de wensen van het gezin zal er een afvaardiging van school de uitvaart

bijwonen. De teamleider stemt dit af met het team.
- Wanneer er sprake is van noodzakelijke aanpassingen in het lesprogramma, dan worden

deze door de ondersteuningscoördinator met de teamleider besproken.
- De mentor/coach informeert het gehele onderwijsteam.
- De mentor/coach stemt de aanwezigheid op school af met de leerling. Hierbij wordt ook

bekeken op welke wijze het bericht met de klas kan/mag worden gedeeld.
- De mentor/coach zorgt dat de informatie over het overlijden en de gemaakte afspraken

goed terug te vinden zijn voor alle collega’s, mits hier toestemming voor is gegeven.

Informele handelingen in het proces:
De volgende informele handelingen worden in ieder geval genomen bij het overlijden van een
gezinslid van de leerling:

- Tijdens de mentorles wordt (met toestemming) aandacht besteed aan het overlijden.
Mocht de mentor behoefte hebben aan invulling hiervan kan afstemming gezocht
worden met de afdelingsleider en/of het ondersteuningsteam.

- Met de klas wordt afgestemd op welke wijze een blijk van medeleven wordt getoond.
- De administratie stuurt namens de school een condoleancekaart naar het gezin.

In de aansluitende periode is het van belang om de volgende stappen te nemen:
- Het ondersteuningsteam bekijkt in samenwerking met de mentor/coach in hoeverre er

vanuit school voor de leerling ondersteuning geboden moet worden.
- Het is belangrijk om het welbevinden van alle leerlingen te blijven monitoren.

Afhankelijk van de behoefte kunnen mentorlessen een aangepaste invulling krijgen.
Mochten er signalen komen met betrekking tot het welbevinden van (een) leerling(en),
kan de ondersteuning inventariseren aan welke behoefte tegemoet gekomen moet
worden.

- Indien één van de betrokkenen behoefte heeft aan ondersteuning draagt de
locatiedirectie de verantwoordelijkheid in het aanbieden van gerichte begeleiding.
Hierbij kan bijvoorbeeld  gedacht worden aan ondersteuning voor mentoren/coaches,
klasgenoten en/of docenten.

- Als de situatie erom vraagt, kan de bovenschoolse ontwikkel- en expertgroep, het
sociaal wijkteam of gespecialiseerde ondersteuning ingeschakeld worden voor de
opvang van de leerling en/of klasgenoten.
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