Protocol Vermissing van een kind
Onderneem de volgende stappen indien een kind niet aanwezig is bij DONS en er
volgens de presentielijst wel zou moeten zijn:
1. Controleer of er een aantekening op de presentielijst staat.
2. Vraag collega’s en het DONS‐kantoor of ze iets weten over het kind. Heeft een
ouder gebeld, gemaild of een boodschap op de voicemail achter gelaten?
3. Ga bij klasgenoten na of het kind aanwezig was in de klas (bijv. ziekte, vakantie).
4. Vraag aan de vaste groepsleerkracht of het kind aanwezig was en of men weet
waar het kind is.

5. Bel het 1e
noodnummer.
e
6. Bel het 2noodnummer.
7. Onderneem actie en laat een DONS‐docent het kind gaan zoeken.
8. Soms zijn kinderen vergeten of in verwarring of ze na school naar DONS moeten
en zijn dus naar huis gegaan of met een vriendje mee. Dit is dan de (loop)route die
afgelegd moet worden.
Onderneem de volgende stappen indien een kind plotseling vermist wordt op school of
tijdens een uiststapje:
1. Start direct een zoekactie in en rond de school of tijdens een uitstapje in en rond
de nabije omgeving.
2. Meld het voorval aan de overige DONS‐docenten.
3. Vraag aan de kinderen of zij weten waar het kind is, maar laat de kinderen niet zelf
buiten de school of het plein gaan zoeken. Laat bij een uitstapje de kinderen niet
zelf zoeken.
4. Is het kind niet op school? Schakel dan de groepsleerkracht van school in. Die weet
vaak of er misschien problemen zijn.
5. Met de DONS‐docenten afstemmen wie bij de kinderen blijft, zodat de rest
(min. 2) van de docenten kunnen gaan zoeken.
6. Spreek af wie waar en hoe lang gaat zoeken en kom op een afgesproken tijd terug
naar school of tijdens een uitstapje naar een afgesproken punt.
7. Controleer ook de gevaarlijke plaatsen rondom de school en/of de nabije
omgeving van het uitstapje.
8. Blijf zoeken en laat ondertussen iemand de ouders bellen.
9. Overleg met het DONS‐kantoor over evt. inschakelen van bijv. politie, het
gemeentelijk vervoersbedrijf (GVB) of Artis.
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