Protocol vermissing
Tijdens de schooltijd kan het voorkomen dat een kind wegloopt/vermist is. Een kind
kan zich elders in het gebouw bevinden of buiten het gebouw. Om dergelijke
situaties te voorkomen is het van belang preventieve maatregelen te nemen.
Preventie:
 de kinderen spelen alleen onder toezicht buiten, nooit alleen
 wanneer je buiten speelt met de oudere kinderen maak dan duidelijke
afspraken met hen: waar mogen ze spelen, wat ze moeten doen als de bal
wegrolt buiten de speelplaats, etc
 wanneer je met de kinderen op stap bent, maak je duidelijke afspraken met
hen (bij elkaar blijven, waar spelen, waar en hoe medewerkers vinden)
 bij uitstapjes gaast altijd een mobiele telefoon mee
 bij uitstapjes dragen de kinderen iets bij zich waarop kbs Don Bosco staat en
het telefoonnummer waarop de begeleiding te bereiken is
 tel de kinderen regelmatig, zowel binnen als buiten
 kinderen wordt geleerd eerst bij de leerkracht/TSO-vrijwilliger te melden wat ze
gaan doen (bijvoorbeeld als ze naar de wc lopen, vooraf even zeggen)
Indien er een kind vermist wordt, worden de volgende stappen ondernomen:
 Meld bij een (andere) leerkracht dat je een kind mist en welk kind je mist
 Meld bij de TSO-coördinator/directie dat je een kind mist
 Blijf rustig, denk goed na, voorkom paniek onder de kinderen
 Noteer hoe laat je de vermissing geconstateerd hebt
 Ga na wanneer en waar je het kind voor het laatst gezien hebt; wat was het
kind aan het doen, wat zou er mis kunnen zijn gegaan?
 Beslis hoeveel medewerkers er gaan zoeken en wie er bij de groep blijven
 Beslis welke medewerkers binnen gaan zoeken en welke buiten
 Start de zoekactie
 Controleer alle deuren/hekken en aangrenzende ruimtes
 Bekijk alle ruimtes en roep de naam van het kind; kijk op plaatsen waar
kinderen zich kunnen verstoppen
 Wanneer het kind niet in de directe omgeving van het gebouw is, zoek buiten
verder en neem een foto van het kind mee
 Tijdens een uitstapje blijft tenminste één volwassene bij de groep, terwijl de
anderen gaan zoeken. Spreek af dat de zoekers na 10 minuten terugkeren of
anders contact opnemen met de achterblijvers
 Na 30 minuten intensief zoeken neemt de TSO-coördinator/directie contact
op met de ouders en de politie
 Noteer de naam van de politiefunctionaris die je geholpen heeft en de naam
van de politiefunctionaris, die je als contactpersoon aangewezen krijgt.

Als het vermiste kind terecht is:
 Informeer de ouders
 Informeer de politie
 Informeer alle andere betrokkenen
 Onderzoek wat de reden van de vermissing was, zodat herhaling voorkomen
kan worden.

