Protocol (On)Zindelijkheid
Het zindelijkheidsbeleid van DONS Opvang laten wij zo veel mogelijk aansluiten op het beleid van
de samenwerkende scholen. Als dit beleid er niet is of niet toereikend is, vullen wij dit aan. We
doen dit vanuit de volgende oogpunten:
‐ hygiënische overwegingen;
‐ gevoel van veiligheid bij kinderen;
‐ goed overleg, samenwerking met en informatieverstrekking en advisering aan ouders;
‐ ffstemming (in handelswijze) met de school (vaste groepsleerkracht).
De insteek van DONS is dat wij kinderen zoveel mogelijk willen stimuleren zelfstandig naar het
toilet te gaan. Vaardigheden zoals zichzelf (op tijd) uit‐ en aankleden, doortrekken, afvegen en
handen wassen horen daar allemaal bij. Hierbij zien wij toe op een goede hygiëne (zie Protocol
Hygiëne). Ons activiteitenprogramma en groepsindeling is, anders dan thuis, niet ingericht op 1 op
1 begeleiding van kinderen die deze vaardigheden niet (of nog niet) hebben. De docent die 10
kinderen onder zijn/haar hoede heeft, kan niet de groep steeds verlaten om kinderen te
verschonen.
Ongelukje of terugval?
Kinderen die net op de basisschool beginnen en dan op de buitenschoolse opvang komen, vallen
nog wel eens terug. Dit kan komen door de grote veranderingen (spanning) die het kind
meemaakt; een nieuwe school, onbekende buitenschoolse opvang waar het kind wellicht nog geen
veilig gevoel heeft, grote overgang van crèche/ kinderdagopvang naar buitenschoolse opvang,
broertje of zusje geboren etc.
Oorzaken
Er kunnen ook andere oorzaken zijn: koppigheid, autoriteitsconflicten, gebrek aan zelfvertrouwen,
maar er kan natuurlijk ook een medische oorzaak aan ten grondslag liggen. Echter, de
buitenschoolse opvang is, in tegenstelling tot de kinderdagopvang, niet ingericht op kinderen die
niet zindelijk zijn. Daarbij komt dat DONS in de klaslokalen en andere ruimtes van de school werkt
en geen eigen verschoningsruimte tot haar beschikking heeft.
Kindinformatie
Voor aanvang van de buitenschoolse opvang bij DONS wordt de ouder gevraagd of het kind
zindelijk is (via het formulier 
Algemene Informatie over jouw Kind
). Mocht dit niet zo zijn, dan
spreken we af dat er wordt gestreefd naar zindelijkheid 
binnen 8 weken.
In de tussentijd kan het
kind gewoon naar DONS komen.
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Gezamenlijke inspanning
DONS is voorstander van eenduidig handelen van ouders, opvang en school. Het is aan de ouder(s)
om de vaste groepsleerkracht van school tevens te informeren om tot een gezamenlijke aanpak te
komen. Mocht de situatie na 8 weken niet zijn veranderd, dan wordt er een 
actieplan
opgesteld.
Het 
actieplan
bestaat eruit dat DONS en de ouder(s) afspreken dat:
 de ouder actief aan de slag gaat het kind zindelijk te maken (incl. aan‐ en uitkleden,
afvegen, doortrekken en handen wassen);
 de ouder bij DONS (locatiemanager) aangeeft hoe ze dit doen, zodat wij de aanpak kunnen
afstemmen;
 de ouder zo nodig advies vraagt aan de huisarts, schoolarts of een Opvoedpunt;
 de ouder zorg draagt voor voldoende verschoonkleding inclusief een plastic tas;
 de ouder geleende kleding binnen 2 weken schoon retourneert aan DONS;
De DONS‐docent zal:
 voldoende gelegenheid creëren tijdens de buitenschoolse opvang om zelfstandig naar het
toilet te gaan (door hen er aan te herinneren, vaste wc‐momenten in het programma te
bouwen en te zorgen dat kinderen zich emotioneel veilig voelen);
 positief reageren op het moment dat het kind aangeeft aandrang te voelen;
 als het gelukt is het kind ‘belonen’ door positieve aandacht, bijv. een compliment te geven;
 bij een ongelukje neutraal en kort reageren;
 geen opvoedstrategieën overnemen (zoals een stickersysteem).
Mocht dit 
na 6 weken
niet werken, dan kan DONS de ouder verzoeken het kind (tijdelijk) thuis te
houden, tot het (weer) zindelijk is.
Binnen het beleidskader kan het nodig zijn afwijkende afspraken voor een bepaald kind te maken.
Te denken valt bijvoorbeeld aan kinderen met een medisch of ontwikkelingsprobleem.
De uitgangspunten van het zindelijkheidsbeleid worden duidelijk gecommuniceerd naar de
DONS‐docenten, oudercommissies en ouders.
In een uiterst geval, als ouders herhaaldelijk en langdurig niet kunnen of willen meewerken, kan
DONS besluiten de opvang te beëindigen.
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