
 
 
 
 Rouwprotocol 

Bij het overlijden van een opa, oma, oom, tante, etc. van een leerling. 
 
Het protocol is bestemd voor het primair onderwijs. Het is ontwikkeld en samengesteld door mevrouw 
Roelie Loois, IB'er bij SBO Mozaïek en rouwspecialist voor de Stichting voor Christelijk Speciaal 
Onderwijs in het Gooi e.o. in Hilversum. 



 
Protocol 
Sterfgeval van een opa, oma, oom, tante  etc. van een leerling. 
 
Het bericht komt binnen 
De ontvanger zorgt voor: 

! De opvang van degene die het meldt. 
! De overdracht van de melding rechtstreeks aan de schoolleiding. 

 
Schoolleiding coördineert 
Het bericht doorgeven aan de groepsleerkracht. 
 
Coördinatieteam (bestaat in dit geval uit groepsleerkracht.) 
Het verstrekken van de informatie: 

! Klas van de leerling. 
! Chauffeur van de taxi en leerlingen waar de kinderen mee reizen. 
! Ruimte bieden aan kinderen die een persoonlijk briefje willen schrijven aan klasgenoot die 

nabestaande is geworden. 
! Opvang in groepsverband van de klas. Dood bespreekbaar maken. Bereid je goed voor; wat 

ga je zeggen, wees duidelijk, eerlijk en feitelijk zonder eromheen te draaien, welke effecten 
kun je verwachten. Neem voldoende tijd voor emoties.  

! Geef uitleg over gevoelens van verdriet die naar boven komen. (Huilen mag, niet huilen is 
ook normaal.) 

! Opvang bieden aan het betrokken kind. Zorg dat er werkvormen bij de hand zijn die 
verwerking stimuleren. (gekleurd A4 papier voor troostboek, papieren vlinders, vogels etc.) 

! Maak zonodig gebruik van speciale lessen om met de leerlingen te praten over hun 
gevoelens en te werken aan het afscheid nemen. (Is hiervoor materiaal op school 
aanwezig?) 

! Laat het kind indien het dit wil een witte steen kiezen als herinneringssteen. (Zie ritueel ‘Een 
witte steen’) 

 
Contact ouder(s), verzorger(s): 

! Telefonisch contact door de groepsleerkracht. Condoleren en overleggen wat de school kan 
betekenen voor de betrokken leerling. 

 
Nazorg 
Houd het gedrag van de betrokken leerling goed in de gaten. Sommige kinderen stellen hun rouw 
uit. 
 
Administratieve zaken 
Dit draaiboek blijven aanpassen en verbeteren. 
 
 
 
 


