
 
 

Protocol zindelijkheid Jozefschool 2018 

Beste ouders en verzorgers, 
Als uw kind bij ons op school komt verwachten we dat uw kind zindelijk is. Dit 
betekent dat kinderen zonder hulp van de leerkracht naar het toilet kunnen gaan. 
Natuurlijk kunnen “ongelukjes” gebeuren en is hier reserve kleding voor op school. 
In een kleutergroep (of andere jaargroep) zit een groot aantal kinderen met 1 
leerkracht. Als een kind regelmatig verschoning nodig heeft, dan gaat dit ten koste 
van de aandacht en de veiligheid van de rest van de groep.  

Wanneer er sprake is van een medische indicatie ontvangen wij graag een kopie 
van de doktersverklaring op de eerste wen-dag. Wij kunnen dan samen met u 
duidelijke afspraken maken over het verschonen. We zullen daar uw hulp bij nodig 
hebben.  

Wanneer zindelijkheid bij het starten op school een structureel probleem is willen we 
graag samen met de ouder(s) stappen ondernemen om het kind te helpen zindelijk te 
worden. Dit protocol met afspraken is met name gericht op advisering en 
samenwerking tussen ouders/verzorgers en school 

Afspraken bij problemen met de zindelijkheid: 

-De leerling heeft gewoon ondergoed aan; geen rompertje of luier. 

-De leerling heeft voldoende schone kleding bij zich, ook graag sokken. 

-De leerling kleedt zichzelf zo mogelijk om met korte assistentie van de leerkracht. 

-Als de leerling in zijn broek gepoept heeft wordt u als ouder gebeld om te komen 
verschonen. Bij voorkeur komt u als ouder zelf uw kind verschonen; wanneer u 
hiertoe niet in de gelegenheid bent, zorgt u voor een persoon die dit komt doen. 
Deze persoon is telefonisch bereikbaar. 

-De school kan advies geven aan ouders om advies te vragen aan de huisarts, de 
schoolverpleegkundige of schoolarts van de GGD of de ouder-kind coach 
(=jeugdhulpverlener vanuit de gemeente). 

Wanneer er vragen zijn kunt u deze gerust stellen.  

Team van de Jozefschool 

 

 

 

https://www.klimboom.nl/uploads/Zindelijkheid.pdf


Bijlage: Protocol zindelijkheid Jozefschool december 2018 
Afspraken voor informatie naar ouders over zindelijkheid:  

1. Navraag naar zindelijkheid bij inschrijving door directie via inschrijfformulier. 

2.  Algemene informatie over afspraken zindelijkheid op Jozefschool naar nieuwe 
ouders via de ouderavond in januari of in juni.  (Zie PP en tekst van deze 
ouderavond) 

3. Navraag door de groepsleerkracht bij kennismaking met ouders en kind via het 
inschrijfformulier. Bij evt. zindelijkheidsproblemen afspraken herhalen of navragen 
medisch indicatie. 

4. Eventueel is er info vanuit Peuterestafette over zindelijkheid van het 
kinderdagverblijf. 

5. Bij vaak voorkomende zindelijkheidsproblemen of medische –indicatie een 
gesprek met ouders waarbij het protocol wordt doorgenomen en meegeven. 

6. Indien nodig advies geven aan ouders om raad te vragen aan de huisarts, 
schoolarts van de GGD of schoolmaatschappelijk werkster. 

 

 

 

 

 

 


