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Zindelijkheidsprotocol 

 
Algemeen 
Wanneer uw kind(eren) bij ons op school start verwachten wij dat uw kind: 

  zindelijk is en zelfstandig naar het toilet kan. 

  zich met eenzelfde mate van zelfstandigheid als alle jongste kleuters kan aan -en   uitkleden.  

  moet kunnen omgaan met de mate van uitgestelde aandacht, waardoor hij het  groepsproces niet steeds onderbreekt.  

  zich op het niveau van een jongste kleuter moet  kunnen houden aan groepsregels. 
 

Zindelijkheid 
Wanneer zindelijkheid op 4-jarige leeftijd een structureel probleem is dient er met deskundigen te worden overlegd om dit op te 
lossen. Wanneer wij praten over een enkel ‘ongelukje’ dan is dat geen probleem. 
 
Nog niet zindelijk en wel naar school? 
Voordat uw kind 4 jaar wordt ontvangt u van de leerkracht een uitnodiging voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek zal ook het 
onderwerp zindelijkheid ter sprake komen. Wij verwachten van u dat u ons eerlijk vertelt of uw kind wel/niet zindelijk is. 
 
Medische indicatie: 

a. Wanneer er sprake is van een medische indicatie ontvangen wij graag een kopie van de doktersverklaring op de eerste 
’wendag’. Wij kunnen dan samen met u duidelijke afspraken maken over het verschonen. We zullen daar uw hulp bij 
nodig hebben aangezien het voor een leerkracht onverantwoord is om een hele groep kleuters alleen te laten om uw 
zoon/dochter te verschonen. 

b. Wanneer er geen sprake is van een medische indicatie en uw kind is nog niet zindelijk, gaan wij ervan uit dat u stappen 
onderneemt  om uw kind zindelijk te maken. U kunt daarvoor bijvoorbeeld contact opnemen met de GGD, 
schoolverpleegkundige of huisarts voor advies rondom het volgen van een zindelijkheidstraining. 

 
Afspraken met de school 
Wanneer uw kind nog niet zindelijk is, maken we voor de korte termijn een aantal afspraken. 

 De overheid geeft het volgende aan: de basisschool mag uw kind weigeren als het nog niet zindelijk is. Leerkrachten 
moeten de klas achterlaten om het kind te verschonen. Het is voor de school niet verantwoord om een hele groep 
kleuters alleen te laten om te vaak (dus niet incidenteel) een kind te moeten verschonen. 

 U komt als ouder zelf uw kind verschonen en zorgt voor schone kleding; wanneer u hiertoe niet in de gelegenheid bent, 
zorgt u voor een persoon (bijvoorbeeld familielid) die uw zoon/dochter kan komen helpen. Deze persoon is telefonisch 
bereikbaar. Telefoonnummer moet aanwezig zijn op school.  

 Is er na drie maanden nog steeds sprake van zindelijkheidsproblematiek dan gaan we met u het gesprek aan. 

 De school stelt eventueel samen met u en met het advies van met een extern bureau 
(GGD/schoolverpleegkundige/huisarts) een trainingsschema op waarin een doorgaande lijn bestaat tussen school en de 
thuissituatie. 

  Indien u meer over zindelijkheid wilt weten, kunt u contact opnemen met onze schoolverpleegkundige, mevrouw Merit 
Boele van Hensbroek. Telefoonnummer: 088 1447111 (ma t/m woe); mboelevanhensbroek@ggdgelderlandzuid.nl 

 
Indien uw zoon/dochter incidenteel een ‘ongelukje’  heeft, dan is het verstandig om schone kleding en sokken gedurende de 
eerste periode mee te geven naar school. 
 
Incidenteel ‘ongelukje’ (urine) 

 De leerkracht zal het kind ondersteunen bij het verschonen. U geeft uw kind zelf  schone kleren mee in de tas.  
Incidenteel ‘ongelukje’ (ontlasting) 

• U komt als ouder zelf uw kind verschonen en zorgt voor schone kleding; wanneer u hiertoe niet in de gelegenheid bent, 
zorgt u voor een persoon (bijvoorbeeld familielid) die uw zoon/dochter kan komen helpen. 
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