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Protocol bij het overlijden van een leerling  

Melding  

Het bericht komt binnen 

 opvang van degene die het bericht meldt  

 overdracht van de melding naar de schoolleiding  

De schoolleiding hoort het bericht 

de school is niet betrokken 

 de melding controleren wanneer het bericht niet afkomstig is van de familie of 

andere bevoegden  

 informeren naar het wie, wat, waar en hoe het gebeurd is  

 geheimhouding tot nader orde  

 sleutelteam samenstellen: directie- mentor/tutor/coach- leerkracht met een 

goede band klas en leerkracht met draaiboekervaring 

(ondersteuningscoördinator) en de schoolmaatschappelijk werker/ster. 

 1 persoon als eindverantwoordelijke aanduiden  

de school is betrokken (tijdens schooluren of in schoolverband) 

 de omstandigheden waaronder de gebeurtenis plaatsvond controleren  

 hulpverlening op gang brengen  

 ervoor zorgen dat de leerlingen die zich op de plaats van het ongeval bevinden 

naar school worden gebracht  

 geheimhouding tot nader orde  

 contact zoeken met nabestaanden (eventueel in samenwerking met politie, 

huisarts, slachtofferhulp)  

 sleutelteam samenstellen: directie- klasleraar- leerkracht met een goede band 

klas en leerkracht met draaiboekervaring (ondersteuningscoördinator)  en de 

schoolmaatschappelijk werker/ster. 

 1 persoon als eindverantwoordelijke aanduiden  

Het sleutelteam 

 teamsamenstelling aan andere leerkrachten meedelen  

 team is verantwoordelijk voor:  

o informeren van de betrokkenen  

o organisatorische aanpassingen  

o opvang van leerlingen en leerkrachten  

o contacten met ouders  

o regelingen in verband met rouwbezoek en uitvaart  

o administratieve afhandeling  

o nazorg van de betrokkenen  

 het team gaat na wie geïnformeerd moet worden over het overlijden:  

- het personeel  

- de klas van de leerling  
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- familieleden zoals broers, zussen, neven en nichten die op school zitten  

- ex-klasgenoten  

- vrienden en vriendinnen in andere klassen  

- overige leerlingen (denk ook aan de leerlingen in de sporthal,…)  

- ouders (bij gescheiden ouders met beide afzonderlijk contact opnemen) 

- ouderraad 

- bestuur 

Het vertellen van het nieuws  

 Geef extra aandacht aan familie (broer, zus, neef, nicht) van de overleden leerling. Het 

kan zinvol zijn om ook hun klas te informeren over het gebeuren.  

Aandachtspunten: De mentor/tutor/coach/tutor/coach bereidt zich voor op het gesprek met 

de klas evt. ondersteund door SMW 

 Creëer een sfeer waarin het mogelijk is om te zeggen dat je er moeite mee hebt  

 Zorg dat een van de leerkrachten van het team ambulant is (leerkrachten vrij 

roosteren) en kan bijspringen voor leerlingen die extra opvang nodig hebben  

 Probeer de opvang zoveel mogelijk in de klas te houden, maar zorg dat er een 

ruimte is waar leerlingen naartoe kunnen die alleen willen zijn of erg overstuur 

zijn  

 Wees erop voorbereid dat deze situatie andere verlieservaringen kan 

reactiveren, zowel bij leerlingen als bij leerkrachten  

 Zorg dat je werkvormen bij de hand hebt die verwerking stimuleren  

 Bereid je goed voor: wat ga je zeggen en hoe, welke effecten kun je 

verwachten  

 De mededeling 

 Vertel het hoe, waar en wanneer van de gebeurtenis  

 Breng het bericht over zonder eromheen te draaien  

 Geef in eerste instantie alleen de hoogst noodzakelijke informatie  

 Neem voldoende tijd voor emoties  

 Wanneer de emoties wat geluwd zijn en de jongeren beginnen vragen te 

stellen, kun je overstappen naar de volgende informatie:  

- Vertel hoe het contact met de familie verloopt  

- Geef uitleg over gevoelens van verdriet die naar boven komen 

(iedereen verwerkt het verdriet op zijn manier)  

- Vertel bij wie de leerlingen terecht kunnen voor een persoonlijk 

gesprek  

- Laat de leerlingen weten hoe het programma van deze dag en de 

komende dagen er uit ziet  

- Geef, als er naar gevraagd wordt, heel summier uitleg over het 

rouwbezoek en de uitvaart (vaak kan dat beter in een later stadium)  
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Organisatorische aanpassingen 

 Kijk naar de activiteiten die de school de komende dagen organiseert, zoals 

sportdagen, multiculturele dagen en dergelijke. Wellicht is annulering of uitstel voor 

deze klas nodig.  

 Herdenkingstafeltje maken in een bepaalde ruimte met herdenkingsschrift  

 Vrienden cirkel opmaken. Met behulp van vrienden. 

 Mentor/tutor/coach uitroosteren voor de komende dagen (indien nodig) 

 Rustige ruimte ter beschikking stellen aan de klasgenoten tot en met de dag van de 

uitvaart 

 Zorgen voor koffie, thee, fris, koek zo nodig 

 Zorgen voor informatie aan de ouders en voor begeleiding als leerlingen perse naar 

huis willen → let wel op in welke toestand leerlingen naar huis gaan, eventueel van te 

voren ouders telefonisch berichten 

 Lesrooster wijziging maken 

 Leraren die bij de uitvaart de leerlingen begeleiden en collega’s die op persoonlijke 

titel aanwezig willen zijn uitroosteren 

Contacten met de ouders van de overleden leerling ( Bij gescheiden ouders evt. beiden 

apart bezoeken) 

Het eerste bezoek 

 Neem nog dezelfde dag contact op  

 Ga na welke informatie over het overlijden aan de leerlingen verteld mag 

worden  

 Maak voor dezelfde dag een afspraak voor een huisbezoek  

 Ga bij voorkeur samen met iemand van de directie  

 Houd er rekening mee dat het eerste bezoek vaak alleen een uitwisseling van 

gevoelens is  

 Vraag naar een tweede bezoek om wat verdere afspraken te maken  

Het tweede bezoek 

 Vraag wat de school kan betekenen voor de ouders  

 Overleg over alle te nemen stappen:  

o Bezoekmogelijkheden van leerlingen  

o Het plaatsen van een rouwadvertentie  

o Het afscheid nemen van de overleden leerling  

o Bijdragen aan de uitvaart  

o Bijwonen van de uitvaart 

o Afscheidsdienst op school  

o Kleur van de bloemen 

Contacten met de ouders van de overige leerlingen  

 Informeer de ouders via een brief over:  

o De gebeurtenis  

o Organisatorische aanpassingen  

o De zorg voor de leerlingen op school  
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o Contactpersonen op school  

o Regels over aanwezigheid  

o Rouwbezoek en aanwezigheid bij de uitvaart  

o Eventuele afscheidsdienst op school  

o Nazorg voor de leerlingen  

o (Eventueel) rouwproces bij jongeren 

o (Eventueel) signalen van slechte verwerking van het verdriet 

 Begeleiding tussen overlijden en uitvaart  

 Creëer een herinneringsplek. Haal de lege stoel niet onmiddellijk weg. Bedenk met de 

klas hoe je de overledene het best kunt gedenken: foto, kaars, bloemen en dergelijke  

 Creëer veel ruimte voor de vragen die leerlingen hebben. Sommige leerlingen die niet 

zo verbaal zijn, uiten zich creatief, bijvoorbeeld door te tekenen  

 Herdenkingsboek op internet 

 Maak zo nodig gebruik van speciale lessen om met leerlingen te praten over hun 

gevoelens en te werken aan het afscheid nemen  

 Spreek af wie het contact met de ouders onderhoudt. Stimuleer de leerlingen op 

bezoek te gaan als ouders dit op prijs stellen  

 Ga, na overleg met de ouders van de overleden leerling, met de leerlingen aan het 

werk om een bijdrage te leveren voor de dienst: teksten, tekstboekje maken, muziek 

maken of kiezen enz.  

 Spreek af wat de leerlingen nog meer kunnen doen bij de verschillende diensten  

 1 minuut stilte ter nagedachtenis vragen op beide locaties tijdens de begrafenis 

 Bezoek de overleden leerling en vertel de leerlingen hoe de overleden leerling eruit 

ziet alvorens samen met de leerlingen een laatste groet te brengen. Verplicht niemand 

om een laatste groet te brengen. Ga met alle leerlingen na de begroeting terug naar 

school en zorg voor een drank en koekjes. Laat leerlingen hun gevoelens uiten.  

 Bereid het bijwonen van de uitvaart goed voor. Vertel aan de leerlingen wat ze kunnen 

verwachten. Ga samen met de leerlingen naar de uitvaart en vervolgens terug naar de 

school waar de leerlingen terug opgevangen worden. Zorg voor broodjes en drank.  

 Houd rekening met cultuurverschillen  

 Organiseer in overleg met de ouders, een afscheidsdienst op school om zoveel 

mogelijk leerlingen de kans te geven afscheid te nemen.  

Nazorg  

 In de klassen van dat jaar en in de hal een foto van de overleden leerling ophangen  

 Probeer zo veel mogelijk de dag na de uitvaart weer te starten met de  lessen 

 Met de ouders samen het kluisje van de leerling leegmaken 

 De bank in de klas laten staan  

 Eventueel in overleg met de klas allemaal een andere plaats in de klas geven 

 Naam van de leerling opnemen in de herdenkingskalender  

 Leerlingen van de klas een artikel laten schrijven voor de schoolkrant  

 Regelmatig tijd maken voor een gesprek met de klas  

 Sta af en toe stil bij herinneringen aan de gestorven leerling 

 Ouders nog eens gaan bezoeken met enkele leerlingen als ze dat wensen  

 Besteed aandacht aan speciale dagen zoals de verjaardag en de sterfdag van de 

overleden leerling (zeswekendienst/jaardienst) 
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 Denk ook aan contact met de ouders met die dagen, bv. briefje sturen, nog eens naar 

het kerkhof gaan  

 Vertrouwensleerkracht zorgt voor de opvang van de meest betrokken leerlingen 

 Let op signalen van een stagnerend rouwproces bij leerlingen  

 Eventueel jaarlijks een herdenkingsmoment organiseren. Bijvoorbeeld tijdens de 

openingsviering van het schooljaar. Dit doen we tot die klas het middelbaar beëindigd 

heeft.  

 Administratieve zaken  

 Handel de administratieve zaken zorgvuldig af.  

 Blokkeer alle uitgaande post betreffende het overleden kind  

 Ga zorgvuldig om met alles wat er van het overleden kind nog op school is; voor 

ouders zijn dit heel waardevolle zaken. Geef geen bezittingen mee aan broer of zus. 

Tijdens latere contacten kunnen deze bezittingen overhandigd worden.  

 Blokkeer de schoolrekening en stuur ook geen rekeningen meer op.  
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Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling  

Melding  

Het bericht komt binnen: buiten of tijdens de schooluren  

 opvang van degene die het bericht meldt  

 overdracht van de melding naar de schoolleiding  

 De schoolleiding hoort het bericht: tijdens de schooluren  

 de melding controleren wanneer het bericht niet afkomstig is van de familie of andere 

bevoegden  

 informeren naar het wie, wat, waar en hoe het gebeurd is  

 de schoolleiding informeert onmiddellijk de leerling (indien mogelijk kan het beter 

zijn dat de mentor/tutor/coach dit doet)  

 de mentor/tutor/coach laat de leerling contact opnemen met thuis  

 de mentor/tutor/coach brengt de leerling naar huis of naar familie  

 geheimhouding tot nader orde  

 sleutelteam samenstellen: directie- mentor/tutor/coach- leerkracht met een goede band 

klas en leerkracht met draaiboekervaring (ondersteuningscoördinator) 

 1 persoon als eindverantwoordelijke aanduiden  

De schoolleiding hoort het bericht na de schooluren  

 de melding controleren wanneer het bericht niet afkomstig is van de familie of andere 

bevoegden  

 informeren naar het wie, wat, waar en hoe het gebeurd is  

 geheimhouding tot nader orde  

 sleutelteam samenstellen: directie- mentor/tutor/coach- leerkracht met een goede band 

klas en leerkracht met draaiboekervaring (ondersteuningscoördinator) 

 1 persoon als eindverantwoordelijke aanduiden  

Het sleutelteam:  

 teamsamenstelling aan andere leerkrachten meedelen  

 team is verantwoordelijk voor:  

o informeren van de betrokkenen  

o organisatorische aanpassingen  

o opvang van leerlingen en leerkrachten  

o contacten met ouders  

o regelingen in verband met rouwbezoek en uitvaart  

o administratieve afhandeling  

o nazorg van de betrokkenen  

 

 

http://www.kuleuven.be/thomas/pastoraal/rouwen_op_school/draaiboek.php
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 het team gaat na wie geïnformeerd moet worden over het overlijden:  

- het personeel  

- de klas van de leerling  

- familieleden zoals neven en nichten die op school zitten  

- ex-klasgenoten  

- het team spreekt af wie - wie informeert  

- het team spreekt af wie de betrokken leerling verder opvolgt en 

begeleidt  

 Contact met de leerling  

 Iemand van het sleutelteam gaat een gesprek aan met de betrokken leerling  

 Laat de leerling een vertrouwenspersoon uitkiezen op school. Vraag wat de leerling 

zelf wil en verwacht rond verdere ondersteuning  

 Informeer de leerling bij wie hij of zij terecht kan voor verdere opvang bij afwezigheid 

van de aangeduide vertrouwenspersoon  

 Maak afspraken rond het hernemen van de lessen  

Contacten met het gezin  

Het eerste bezoek 

 Neem nog dezelfde dag contact op  

 Maak voor dezelfde dag een afspraak voor een huisbezoek  

 Ga bij voorkeur samen met iemand van de directie en met klasgenoten, ook bij 

het tweede bezoek. Je kan voor de leerling een herdenkingsboekje meenemen.  

 Houd er rekening mee dat het eerste bezoek vaak alleen een uitwisseling van 

gevoelens is  

 Vraag naar een tweede bezoek om wat verdere afspraken te maken, zeker 

indien de leerling niet onmiddellijk de lessen herneemt  

Het tweede bezoek 

 Vraag wat de school kan betekenen voor het gezin  

 Overleg over alle te nemen stappen:  

o Aanwezigheid en opvang van de leerling op school  

o Bijwonen van de uitvaart door leerkrachten en leerlingen van de klas  

o Eventuele bijdragen aan de uitvaart  

o Het plaatsen van een rouwadvertentie in de schoolkrant  

o Vraag de familie naar de voorkeur voor een rouwkrans 

De melding 

 Meld het bericht aan het secretariaat en het personeel. Een kort bericht kan in de 

leraarskamer opgehangen worden, met vermelding van de naam van de leerling en de 

klas.  

 Geef aan wanneer de betrokken leerling afwezig zal zijn  

 Meld het bericht aan de klas van de leerling  
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o Wees erop voorbereid dat deze situatie andere verlieservaringen kan 

reactiveren, zowel bij leerlingen als leerkrachten  

o Bereid je goed voor: wat ga je zeggen en hoe, welke effecten kan je 

verwachten  

o Vertel hoe het contact verloopt met de leerling en de familie  

o Geef uitleg over gevoelens van verdriet die naar boven kunnen komen  

o Vertel bij wie de leerlingen terecht kunnen voor een persoonlijk gesprek  

o Klas een persoonlijk briefje laten schrijven naar de leerling (link algemene 

werkvormen: rouwkaartje schrijven)  

o Geef, als er naar gevraagd wordt, heel summier uitleg over het rouwbezoek en 

de uitvaart (vaak kan dat beter in een later stadium)  

o Taakverdeling organiseren voor het bijhouden van de cursussen gedurende de 

eventuele afwezigheid van de betrokken leerling  

 Meld het bericht ook aan eventueel afwezige leerkrachten en leerlingen  

 Informeer de ouders van de klasgenoot via een brief over:  

o De gebeurtenis  

o Eventuele aanwezigheid bij de uitvaart  

o Nazorg van de leerlingen  

 In afspraak met de klas voor bloemen zorgen  

 Volgende dag beginnen met een aangepaste bezinningstekst, die we ook aan de 

leerlingen bezorgen (link naar meditatief materiaal)  

De uitvaart  

 Bereid het bijwonen van de uitvaart goed voor. Vertel aan de leerlingen wat ze kunnen 

verwachten.  

 Houd rekening met cultuurverschillen (link rouw bij migranten: suggesties voor 

school)  

 Vang de leerlingen na de uitvaart op in school met broodjes en drank, zodat ze nog 

kunnen napraten  

 Maak afspraken onder de leerkrachten in overleg met de directie wie naar de uitvaart 

kan gaan  

 Denk aan het verzamelen van rouwkaartjes van de andere leerkrachten en leerlingen  

Nazorg  

 Het is wenselijk om na de uitvaart of op een later moment nogmaals contact op te 

nemen met de leerling en zijn of haar gezin  

 De mentor/tutor/coach vangt de leerling op als deze terug naar school komt.  

 Verlieservaring opnemen in het leerlingendossier  

 Af en toe eens informeren hoe het met de leerling gaat (link : rouw bij jongeren: 

suggesties voor school)  

 In de eerstvolgende gebedsviering voor de school de overledene herdenken (met de 

leerling bespreken)  

Administratieve zaken  

 (Vermeld het overlijden in het volgende schoolkrantje ?) 

 Regeling treffen voor vervoer en vervangingen tijdens de afscheidsviering en opvang 

klas  
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Protocol bij het overlijden van een grootouder, oom, tante, neef of nicht,… van 

een leerling  

Melding  

 Gebeurt meestal door een rouwbrief of telefonisch  

 Mentor/tutor/coach op de hoogte brengen  

 Geef aan wanneer de betrokken leerling afwezig zal zijn  

 Rouwbrief ophangen in het leraarslokaal en op een centrale plaats in de school  

 Mentor/tutor/coach deelt het overlijden mee aan de klasgenoten  

Opvang  

 Klasgenoten een kaart laten schrijven voor de leerling  

 Als de leerling terug op school komt, maakt de mentor/tutor/coach tijd voor een 

gesprek met de leerling  

Afscheid  

 Kaartje sturen vanuit de school voor de ouders. De mentor/tutor/coach schrijft een 

persoonlijk kaartje naar de leerling  

 Denk aan het verzamelen van rouwkaartjes van de andere leerkrachten en leerlingen  

Administratieve zaken  

 Vermeld het overlijden in het volgend schoolkrantje  

 

 

Protocol bij het overlijden van een leerkracht  

Melding 

 Door directie  

 Directie spreekt personeel toe  

 Afwezig personeel wordt telefonisch verwittigd, evenals de gepensioneerde 

leerkrachten  

 In alle klassen waar deze leerkracht komt: persoonlijk gaan meedelen  

 Tijdens de vakantie: overlijdensbericht sturen naar alle leerkrachten, leerlingen van de 

klas waar hij/zij mentor/tutor/coach van was, verwittigen  

Organisatie 

 Sleutelteam samenstellen: directie, leerkracht, leerling van de klas en een leerkracht 

met draaiboekervaring (ondersteuningscoördinator)  

 Opvang leerlingen organiseren  

http://www.kuleuven.be/thomas/pastoraal/rouwen_op_school/draaiboek.php
http://www.kuleuven.be/thomas/pastoraal/rouwen_op_school/draaiboek.php
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 Aandacht besteden aan vrienden en vriendinnen van de overledene in de school. 

Ervoor zorgen dat ze de volgende uren geen les moeten geven  

 Ruimte tijdens de speeltijd en middagpauze ter beschikking stellen voor leerlingen  

Informatie 

 Volgorde van informeren:  

o leraarslokaal  

o eigen klas van de overleden leerkracht  

o alle andere klassen waar hij/zij komt  

o overige klassen  

 Bij de eerste drie groepen gebeurt de melding door de directie  

 De laatste groep wordt door de leerkracht van het volgende lesuur meegedeeld  

 Op een centrale plaats in de school: foto, overlijdensbericht, bloemen, kaars, 

herinneringsboek,…  

Opvang  

Partner 

 Dezelfde dag nog een afspraak maken voor een huisbezoek, steeds in 

aanwezigheid van de directie  

 Huisbezoek van collega’s die een goede band hadden met de leerkracht  

 Rouwbezoek: partner zijn verhaal laten doen  

 Rouwadvertentie bespreken met de partner, vragen naar een actieve deelname 

van leerlingen en leerkrachten aan de uitvaartplechtigheid en gebedswake  

School 

 In de hal een foto plaatsen van de overleden leerkracht samen met een 

brandende kaars  

 De eigen klas opvangen door de teamleider en oog hebben voor de leerlingen 

die een bijzondere band hadden met die leerkracht (iemand van het sleutelteam 

vangt deze leerlingen op in een apart lokaal)  

 De klassen de kans geven om een kaartje of briefje te schrijven  

 De klassen ruimte geven om hun verhaal te doen  

 Volgende dag in alle klassen beginnen met een bezinningstekst, gekozen door 

de eigen klas  

Leraarslokaal 

 Beste vrienden en vriendinnen opvangen en les vrij maken. Andere 

leerkrachten hebben bijzondere aandacht voor hen.  

Afscheid 

 Rouwadvertentie plaatsen  

 Directie nodigt collega’s uit om samen een laatste groet te brengen, daarna bij de 

directie iets gaan drinken, kans voor napraten  
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 Sleutelteam zorgt voor de gebedswake en uitvaartplechtigheid samen met de 

leerlingen van de klas  

 Bloemen van de school  

 Na de afscheidsviering nodigt de directie het personeel uit op een broodjesmaaltijd  

 De teamleider gaat met de leerlingen van de klas een laatste groet brengen als ze dat 

willen. Hij/zij vangt deze leerlingen daarna op.  

 De teamleider gaat met de klas naar de uitvaartdienst en zorgt voor een kaartje van de 

klas.  

 De directie doet een dankwoordje op het einde van de viering  

Nazorg  

 Een foto van de overleden leerkracht ophangen in het leraarslokaal  

 Alle persoonlijke bezittingen teruggeven aan partner  

 Naam van de leerkracht opnemen in de herdenkingskalender  

 Een artikel plaatsen in de schoolkrant, geschreven door de directie  

 Herdenkingsdienst op school voor alle leerlingen en personeel. Het gezin van de 

overleden leerkracht wordt uitgenodigd.  

 Directie gaat partner bezoeken als hij/zij dat wenst  

 Directie zorgt voor de opvang van de nauwst betrokken collega’s  

 Met de verjaardag van de overleden leerkracht een kaartje sturen, evenals op de 

overlijdens dag. 
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Protocol bij het overlijden van een partner of kind van een leerkracht  

Melding 

 Door directie  

 In eigen klas; door de directie  

 In andere klassen: door mentor/tutor/coach  

Organisatie 

 sleutelteam samenstellen: directie, leerkracht en leerkracht met draaiboekervaring 

(ondersteuningscoördinator) 

Informatie 

 Overlijdensbericht ophangen in het leraarslokaal en op een centrale plaats in de school  

 Rouwtafeltje maken op een centrale plaats  

Opvang 

 De directie neemt contact op met de collega om zijn deelneming te betuigen en een 

afspraak te maken voor een huisbezoek  

 Vrienden en vriendinnen van school doen dit ook.  

 Vervanger vangt de klas op en laat de klas op verhaal komen  

 Directie vangt de leerkracht op als hij/zij terug op school komt  

 Directie vangt de nauwst verbonden collega’s op ’s morgens  

Afscheid  

 Afspraak maken om met de klas de begrafenis bij te wonen  

 Directie, vervanger en klas gaan naar de uitvaartdienst. De nauwst verbonden 

collega’s ook de kans geven om te gaan.  

 Regeling treffen voor vervoer en vervangingen  

 Eigen klas, maar ook de andere klassen de kans geven om een briefje te schrijven.  

Nazorg 

 In de schoolkrant het overlijden vermelden  

 In de eerstvolgende gebedsviering voor de school de overledenen herdenken (met de 

collega bespreken)  

 

Onverwachte zaken en valkuilen  

Ondanks een goed in elkaar stekend Protocol kan een school allerlei onverwachte zaken en 

valkuilen tegenkomen. 

http://www.kuleuven.be/thomas/pastoraal/rouwen_op_school/draaiboek.php
http://www.kuleuven.be/thomas/pastoraal/rouwen_op_school/draaiboek.php
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 De leerkracht die het bericht net ontvangen heeft, vertelt op weg naar de directie, het 

nieuws aan iedereen die het wil horen  

 De school vergeet het bericht te controleren  

 Het protocol is onvindbaar  

 De leerlingen in de sporthal worden vergeten  

 De school heeft allerlei ideeën voor de dienst, de ouders willen er niet van weten  

 De klas waarin het zusje van het overleden kind zit, besteedt nauwelijks aandacht aan 

het gebeuren  

 De mentor/tutor/coach heeft zichzelf emotioneel niet meer in de hand, waardoor een 

aantal kinderen hysterisch worden  

 Op de eerste dag dat er les gegeven wordt, zijn de tafel en de stoel van de leerling al 

weggehaald  

 De leerlingen willen de eerste dag na de uitvaart nog even napraten. De leerkracht 

besteedt er geen aandacht aan en begint gewoon met de les  

 De gekozen vertrouwenspersoon kan het niet aan om ondersteuning te bieden  

 Er zijn geen afspraken gemaakt rond het bijhouden van de cursussen van de afwezige 

leerlingen  

 

Rouwhoeken – herinneringshoeken  

Bij het overlijden van een leerkracht, leerling, ouder, broer of zus is het wenselijk dat men op 

een centrale plaats op school een rouwhoekje maakt.  

Op een rouwtafeltje kunnen kaarsen, een foto, een bezinningstekst, het overlijdensbericht en 

rouwkaartjes of een herinneringsboekje met balpennen liggen. Het rouwhoekje geeft aan de 

leerlingen de ruimte om een kaartje of een briefje te schrijven. Dit boek of de kaartjes worden 

door de verantwoordelijke leerkracht meegenomen naar de afscheidsviering.  

Na het overlijden is het zinvol dat er op school ook een herinneringshoekje of ruimte is. In 

deze ruimte kunnen onder andere de activiteiten van de rouwgroep doorgaan.  

 

Nazorg-wijzers 

Deze site heeft de bedoeling je mogelijkheden aan te reiken om voorbij de eerste tijd na een 

overlijden, ook doorheen het verdere schooljaar en zelfs de schoolloopbaan, samen met je 

leerlingen te focussen op hun rouwen en momenten te creëren om stil te staan bij de 

overledene.  

Deze nazorg-wijzers kunnen enerzijds "wegwijzers" alsook "vingerwijzers" zijn, die je 

kunnen begeleiden in de aandacht voor je rouwende leerling. Je zal merken dat een aantal van 

deze "wijzers" zich niet altijd lenen voor elke verlieservaring (ieder verlies is anders) en de 

daardoor ontstane rouw (iedere rouw is anders). Elk van jullie bezit de nodige creativiteit om 

met deze wijzers zijn/haar eigen parcours af te leggen. Het zijn als het ware bakens die je in 

de klas of daarbuiten in de interactie met je leerlingen vrij mag verplaatsen.  

 

http://www.kuleuven.be/thomas/pastoraal/rouwen_op_school/draaiboek.php
http://www.kuleuven.be/thomas/pastoraal/rouwen_op_school/draaiboek.php
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Nazorgwijzers 

Geef in een eerste tijd voldoende ruimte aan de beleving inzake wat je leerlingen bij zichzelf 

bemerken (wat doet het met mij, wat zie ik dat het doet met anderen?…) Uitgangspunt kan 

zijn hoe ze de afscheidsviering beleefd hebben.  

 Laat ten allen tijde (er is geen limiet) toe dat leerlingen hun emoties kunnen uiten 

betreffende het verlies (individueel of in kleinere groep, klassikaal)  

 Laat de leerlingen vrij in de wijze waarop zij een klasgenoot wensen te herdenken 

(afscheidsbrief, tekenen,….)  

 Sta stil bij speciale dagen zoals verjaardag en sterfdag van de overleden leerling. Denk 

ook aan de ouders via een gebaar, een kaart,….  

 Denk ook aan zussen en broers op deze speciale dagen, alsook heb extra oog voor hen 

binnen hun verdere schoolloopbaan  

 Maak bespreekbaar of een herdenkingsmoment jaarlijks kan terugkeren (klassikaal of 

voor de gehele school)  

 Aan het einde van het schooljaar kun je ook iets afronden (via een ritueel) met de klas 

van de overleden leerling.  

 Bij de overgang naar een andere klas, informeer je je collega-leerkracht over je zorgen 

met betrekking tot je leerlingen (continuïteit in zorg)  

 Tracht eventueel de (rouw-)reacties van je leerlingen over een langere periode op te 

volgen.  

 Let op "risico" leerlingen, zoals kinderen die al eerder een verlies hebben geleden, 

leerlingen met een zwakkere relationele context, leerlingen met een psychische 

problematiek,…  

 Schakel indien nodig over op individuele begeleiding (hanteer verwijzing naar 

rouwconsulenten of andere professionele begeleiders)  

 Creëer eventueel een plaatsje in de klas ter herinnering aan de overleden leerling (zijn 

of haar lege plaats mag ruimte krijgen)  

 Je kunt ook zijn/haar plaats in de klas een tijdje openlaten  

 Eventueel een tijdje de leerling zijn plaats gedenken met enkele persoonlijke zaken 

van het kind  

 De aanwezigheid van een foto met eventueel een kaarsje en/of wat bloemen  

 Overweeg het maken van een herinneringsboek of fotoboek  

 Overweeg om klassikaal een grafbezoek te brengen  

 Bespreek of het kan de ouder(s) eens te inviteren in de klas (deel je beeld van de 

overledene)  

 Laat leerlingen merken dat naast de dood ook het leven weer doorgaat  

 Ga zorgvuldig om met alles wat er van het overleden kind nog op school is, voor de 

ouders zijn dit heel waardevolle zaken. Geef deze dan ook niet zomaar mee aan broer 

of zus. Vaak hebben deze een bijzondere waarde voor hen.  

 Creëer voor jezelf als leerkracht ook mogelijkheden om je beleving te uiten (via team, 

collegae…)  

Het staat je natuurlijk ten allen tijde vrij hier nog persoonlijke aanvullingen te doen en 

vertrouw zeker ook op je eigen aanvoelen van wat kan in de groep, klas die je begeleidt. 

 

 
 



 
17 

Contactpersonen Stella Maris College Meerssen en Valkenburg  

 

Stichting LVO (Limburgs Voortgezet Onderwijs) waartoe onze scholen behoren, kent een 

systeem van vertrouwenspersonen die op kunnen treden. Het eerste contact met het Stella 

Maris College voor leerlingen en ouders is de mentor/tutor/coach. Daarnaast kunnen 

leerlingen en ouders contact leggen met teamleiders en of de schoolleiding.  

 

Daarnaast kunnen leerlingen en ouders vertrouwenspersonen benaderen als zij het gevoel 

hebben dat ze niet op de juiste wijze geholpen worden door de mentor/tutor/coach/tutor, 

teamleider of door de schoolleiding.  

 

Vertrouwenspersonen van het Stella Maris College Meerssen/Valkenburg: 

Meneer S.Nicolaije mailadres: s.nicolaije@stichtinglvo.nl (Valkenburg) 

Mevrouw E.Waber mailadres: e.waber@stichtinglvo.nl ( Valkenburg) 

Mevrouw M. Wijnands mailadres: m.wijnands@stichtinglvo.nl (Meerssen) 

 

Ondersteuningscoördinatoren van het Stella Maris College Valkenburg: 

Mevrouw E.Brauers mailadres; e.brauers@stichtinglvo.nl  

 

Ondersteuningscoördinatoren van het Stella Maris College Meerssen: 

Mevrouw M. Schoemaker mailadres:  m.schoemaker@stichtinglvo.nl 

Mevrouw M. Weusten mailadres: m.weusten@stichtinglvo.nl  

 

 

School maatschappelijk werk van het Stella Maris College: 

Mevrouw R. v.d. Bos mailadres: Rianne.v.d.Bos@trajekt.nl (Meerssen) 

Meneer Tom Smeets mailadres: tom.smeets@maastricht.nl 

 

 

 

 

 

  

mailto:s.nicolaije@stichtinglvo.nl
mailto:e.waber@stichtinglvo.nl
mailto:m.wijnands@stichtinglvo.nl
mailto:m.schoemaker@stichtinglvo.nl
mailto:m.weusten@stichtinglvo.nl
mailto:Rianne.v.d.Bos@trajekt.nl
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Bijlage  

Plaatsen waar dit protocol ligt/hoort te liggen 

Kamer directie  

  

Kamers teamleiders   

  

EHBO-er binnen school  

  

Kamer ondersteuningscoördinatoren  

  

Kamer directeur bedrijfsvoering  

  

Administratie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


