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INLEIDING 
 
 
Leerlingen, leerkrachten, directie, administratief en huishoudelijk personeel van een school 
vormen met elkaar een ‘gemeenschap’. Als iemand uit die ‘gemeenschap’ overlijdt, is dat in 
de meeste gevallen een gebeurtenis die de hele ‘gemeenschap’ raakt. Er moet door de 
school op gereageerd worden: tactvol, snel en weloverwogen. 
Dit protocol is bestemd voor leerkrachten en directie en brengt een aantal punten onder de 
aandacht die in zo’n situatie van belang zijn. 
 
Afhankelijk van de persoon die overleden is en de plaats die hij/zij innam in de ‘school-
gemeenschap’ kan het gehele protocol worden gevolgd of delen daarvan. Dit protocol kan 
ook geheel of gedeeltelijk worden gevolgd, wanneer een ouder of verzorger van één van de 
leerlingen is overleden. Dit is afhankelijk van het beleid van de school hierin. 
 
Juridisch advies 
Bij het overlijden van een leerling in een schoolsituatie kan de school te maken krijgen met 
politie en justitie. Het is belangrijk dat de directie vroegtijdig juridisch advies inwint. 
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HET BERICHT 
 
 
 “Een conciërge verneemt via de telefoon het overlijdensbericht van een leerling. Totaal verward vertelt hij op weg 
naar de directeur aan enkele ouders, die hun kind naar school brengen, het nieuws!” 

 
 
Ieder overlijden is anders. De doodsoorzaak kan zeer uiteenlopend zijn: ziekte, een ongeval 
of zelfmoord. Het moment van overlijden eveneens: het kan tijdens de les gebeuren, in het 

weekend, de avonduren of in de vakantie. 
Het overlijdensbericht kan op diverse manieren binnenkomen, bijvoorbeeld: 

- via het mondelinge circuit 
- telefonisch 
- per post of middels een advertentie in de krant 
- een officiële melding aan de directie  

 
Degene die het bericht verneemt, geeft dit zo spoedig mogelijk door aan de vertrouwens-
persoon. In de schoolgids wordt het telefoonnummer van de vertrouwenspersoon vermeld, 
zodat betrokkenen de mogelijkheid hebben om de school op de juiste manier te kunnen 
inlichten. De vertrouwenspersoon is een teamlid. Indien de overledene een leerling is uit de 
klas van de vertrouwenspersoon dient een ander aangesteld te worden als zijn/haar 
plaatsvervanger. 
 
Wanneer het overlijden op school plaatsvindt, is het vanzelfsprekend dat de 
ouders/verzorgers en familie direct worden geïnformeerd. Dit gebeurt bij voorkeur door de 
directeur. Wanneer de ouders/verzorgers niet direct bereikbaar zijn, kan de hulp van de 
politie worden ingeroepen om hen op te sporen.  
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DE VERTROUWENSPERSOON 
 
 
De vertrouwenspersoon moet een duidelijk en compleet beeld krijgen van de situatie. 
Daarom is het gewenst dat de vertrouwenspersoon de binnengekregen informatie zonodig 
verifieert: 

- Wie is overleden? 
- Wat is er precies gebeurd? 
- Waar, wanneer en hoe is het gebeurd? 
- Zijn de ouders/verzorgers op de hoogte? (bijvoorbeeld bij een ongeval op straat) 
- Zijn er broers/zussen op school en zo ja, in welke klas? 
 

De vertrouwenspersoon informeert zo snel mogelijk het crisisteam. De directie wordt op de 
hoogte gesteld van de situatie. 
 
Wanneer het overlijden in een vakantie plaatsvindt, dienen de leerkrachten die aangegeven 
hebben op de hoogte gesteld te willen worden van een overlijden van een persoon uit de 
schoolgemeenschap, geïnformeerd te worden over de ontstane situatie. Een lijstje van 
leerkrachten dient voor aanvang van het schooljaar bij de vertrouwenspersoon bekend te 
zijn. Leerkrachten kunnen eveneens aangeven voor welke vakantie zij wel dan niet 
geïnformeerd zouden willen worden. In het weekend worden leerkrachten ten alle tijden 
geïnformeerd bij een overlijden.
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HET CRISISTEAM 
 
De plotselinge dood van iemand uit de schoolgemeenschap vraagt om een goed 
gecoördineerde actie (reactie) van de school. 
De vertrouwenspersoon informeert zo snel mogelijk het crisisteam. Het crisisteam bestaat 
uit 2 à 3 leerkrachten, één ouder en de directeur. De samenstelling van het crisisteam dient 
jaarlijks te worden bekeken. Bij voorkeur maakt de leerkracht uit de getroffen klas geen deel 
uit van dit crisisteam. Eén persoon uit dit crisisteam wordt aangewezen als 
eindverantwoordelijke. Het is van belang af te spreken wie de eindverantwoordelijkheid heeft 
en welke volmachten er gegeven moeten worden ten aanzien van roosterwijzigingen, 
opvang van leerlingen en contact met de familie van de overledene. Van het crisisteam wordt 
een professionele opstelling verwacht. 
 
Het crisisteam is verantwoordelijk voor 

- informatie van de betrokkenen 
- organisatorische aanpassingen 
- contacten met de familie 
- regelingen i.v.m. rouwbezoek / uitvaart 
- administratieve ontwikkelingen 
- nazorg van de betrokkenen 
- schoolmaatschappelijk werk voor leerling(en) 
 

Het crisisteam komt bijeen om zaken op elkaar af te stemmen en zorgt ervoor de komende 
dagen voor onderling beraad bereikbaar te zijn. Het crisisteam bekijkt of zij de situatie 
aankan en wie zij eventueel inschakelt om haar te ondersteunen bij de ontstane situatie. 
Gedacht kan hierbij worden aan het inschakelen van de schoolarts of Bureau 
Slachtofferhulp. 
 
Het crisisteam informeert zo snel mogelijk alle betrokkenen over de situatie. De volgorde van 
het informeren is afhankelijk van degene die overleden is. Deze volgorde wordt bepaald door 
het crisisteam. 

- Het personeel 
- De ouders van de overledene 
- De klas van de overledene en hun ouders/verzorgers 
- Familieleden zoals broers of zusjes, neven en nichten die op school zitten 
- De andere leerlingen en hun ouders/verzorgers 
- De ouderraad en medezeggenschapsraad 
- Het bestuur 
- Personen en instanties die mogelijk contact opnemen met de familie zoals externe 

hulpverlening, leerplichtambtenaar, de GGD en dergelijke 
- De overblijf/naschoolse opvang 

 
Bijzondere aandacht is gewenst voor degene die het nauwst zijn betrokken bij de 
overledene. Zeker zij moeten het bericht op een zorgvuldige wijze krijgen. 
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DE EERSTE CONTACTEN 

 
 
Het crisisteam of een lid ervan, dient bij een overlijden contact op nemen met de familie, bij 
voorkeur nog dezelfde dag. Ook dient er een bezoek afgelegd te worden op de eerste dag. 
Hoe moeilijk dat ook is. Vraag eerst (telefonisch) of het gelegen komt. Bij het eerste bezoek 
is in ieder geval de directeur van de school aanwezig. Bij dit eerste bezoek gaat het vooral 
om een uitwisseling van gevoelens. Meestal is luisteren belangrijker dan praten. Maak bij 
vertrek een volgende afspraak om over allerlei praktische zaken te praten. Daarbij is het 
belangrijk om niet alleen contact en oog te hebben voor de volwassen familieleden (ouders, 
verzorgers), maar evenzeer voor de kinderen. Het kan gewenst zijn om bij het eerste 
gesprek reeds een aantal praktische zaken te bespreken. 
 
 
Saskia: “Mijn moeder was overleden. En veel mensen kwamen op bezoek, ooms en tantes, de pastor, buren, 
allemaal om met mijn vader te praten. Ook de juffrouw van school kwam, om met mijn vader te praten. Toen ze 
weg ging, kwam ze naar mij toe en ik wilde haar het hele verhaal vertellen van dat mijn moeder was overleden. 
Ze zei: ‘Dat heeft je vader al verteld’ en ging weg.” 

 
 
Bij de praktische zaken gaat het om: 

- Wanneer en waar is de begrafenis of crematie? 
- Welk geloof speelt een rol bij de familie? 
- Stelt de familie prijs op aanwezigheid van (eventueel een afvaardiging) van leerlingen 

en leerkrachten? 
- Het afscheid kunnen nemen van de overledene  
- Welke informatie over de doodsoorzaak mag van de familie bekend worden 

gemaakt? 
- Welke andere wensen liggen er bij de familie? 
- Wanneer mag en hoe wil de familie het verdere contact met de school geregeld zien?  

 
Dergelijke vragen spelen een belangrijke rol om leerlingen, familie en collega’s juist te 
kunnen informeren. Het mag duidelijk zijn dat er met respect omgegaan dient te worden met 
betrekking tot de wensen van de familie. Mocht de familie er niet in toestemmen dat er (een 
afvaardiging van de) leerkrachten en/of leerlingen aanwezig zijn (is) bij de 
crematie/begrafenis dan dient deze wens gerespecteerd te worden. 
 
Bij een volgend contact kan de familie gevraagd worden naar mogelijkheden van bijdragen 
aan de uitvaart, zowel door de kinderen (bijvoorbeeld het zingen van lied, of het maken van 
‘werkjes’ die bij een eventuele kist kunnen liggen), maar ook een eventuele toespraak van de 
directeur bij een uitvaartdienst/afscheidsdienst. Luister goed naar de wensen van de familie 
en respecteer die ook. 
 
Wanneer familie te kennen geven dat zij niemand van de school bij de begrafenis of uitvaart 
willen, kan gekozen worden voor een herdenkingsdienst op school. 



 

 

 

8 

 

HET INFORMEREN VAN LEERKRACHTEN, LEERLINGEN EN 
ANDERE BETROKKENEN 
 
 
Het crisisteam gaat na wie geïnformeerd dient te worden over de gebeurtenis 
 

 Collega’s moeten zo snel mogelijk na ontvangst van het bericht worden 
geïnformeerd. Het is goed om als team bij elkaar te komen voordat de kinderen erbij 
komen. Dat geeft gelegenheid om vragen te stellen, de eigen emoties een plaats te 
geven en om gezamenlijk het plan van aanpak door te nemen. 

 Het bestuur moet geïnformeerd worden en van verdere ontwikkelingen op de hoogte 
gehouden worden. 

 De overblijf/naschoolse opvang dient op de hoogte gesteld te worden (zeker als dit 
een doordeweekse dag is). 

 De getroffen groep (of groepen) moet direct aan het begin van de dag geïnformeerd 
worden. Het crisisteam kan besluiten de ouders/verzorgers van de leerlingen van de 
groep  indien mogelijk de avond voor de komst van de kinderen op school op de 
hoogte te stellen. Het crisisteam zorgt er voor dat ook het overige personeel ingelicht 
wordt. 
De leerlingen van de getroffen groep dienen persoonlijk ingelicht te worden (middels 
een telefoongesprek), anders via een brief (persoonlijk rondgebracht door ..) of 
klassikaal. Indien de mededeling klassikaal verstrekt wordt dient met name de 
getroffen groep zoveel mogelijk onder de hoede van de groepsleerkracht te blijven. 
De getroffen groep wordt bovendien ondersteund door de eventuele duo-partner of 
een andere collega. 

 Besloten wordt tevens hoe de andere groepen op de hoogte worden gesteld. Wordt 
dit ook via een telefoongesprek gedaan, via een brief of is het via een klassikale 
mededeling. Ook de ouders/verzorgers van de overige leerlingen dienen op de 
hoogte gesteld te worden. Dit kan eventueel via een brief. 

 Eenduidige informatie is zeer belangrijk! Als er geen volledige duidelijkheid is, wordt 
de informatie gegeven die wel beschikbaar is. De volgende dagen kan nadere 
informatie opleveren. De nieuwe informatie wordt op die dag bekend gemaakt. 
Geruchten en speculaties ("Ik heb gehoord dat ….”) scheppen wantrouwen en 
verwarring. Eén persoon uit het crisisteam wordt belast met contacten naar ‘buiten’ 
zoals politie en pers. 

 Het is van groot belang dat alle mensen die geïnformeerd worden de mogelijkheid 
hebben tot het stellen van vragen en uiten van emoties. 

 Bij melding van een sterfgeval in de vakantie of aan het begin van een weekeinde 
moet bekeken worden of de directe vriendenkring of eigen klas onmiddellijk en 
persoonlijk worden geïnformeerd door de groepsleerkracht of leden van het 
crisisteam 

 Het overlijdensbericht moet ook doorgegeven worden aan de administratie, de 
ouderraad, de schoolarts en anderen die contact zouden kunnen zoeken met de 
overledene of diens familie. 

 Bekijk tevoren of er die eerste dag bijzondere dingen in de getroffen groep gepland 
zijn, zoals een verjaardag van een leerling of de eerste dag van een nieuwe leerling. 

 
 
 
“Op maandagochtend na een vakantie moest aan groep 4 meegedeeld worden, dat hun leerkracht in de vakantie 
door een ongeval om het leven was gekomen. Op die ochtend, tien minuten voordat de school begint hoor ik dat 
één van de leerlingen die dag jarig is en zal trakteren. Hoe lossen we dit op? Ik feliciteer uiteraard de jarige. Na 
het vertellen van het trieste bericht overleg ik met de klas en we besluiten gezamenlijk om de jarige wel zijn 
traktatie te laten uitdelen, maar dat we niet uitbundig gaan zingen e.d.” 
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 Het crisisteam regelt een rouwadvertentie namens de school, het team, en/of de klas. 

 Het crisisteam regelt bloemen bij de crematie of begrafenis namens de school, het 
team en/of de klas. 

 De eindverantwoordelijke houdt contact met de familie. 

 Het crisisteam zorgt eventueel voor de leskist ‘Rouwverwerking’ (van de GGD/OBD). 

 Het crisisteam zorgt voor geschikte voorleesboeken voor alle groepen, rekening 
houdend met de leeftijd van de verschillende groepen. 

 Het crisisteam schakelt indien nodig Bureau Slachtofferhulp in. 
 
 
Tijd tussen overlijden en uitvaart 

 De eindverantwoordelijke van het crisisteam houdt contact met de familie. 

 Het crisisteam gaat na overleg met de familie na hoe de klas eventueel een bijdrage 
kan leveren aan de uitvaart. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld het maken van teksten 
en/of tekstboekjes, muziek maken, bloemen dragen, enzovoort.  

 Spreek met de familie af wat de kinderen nog meer kunnen en mogen doen bij de 
verschillende diensten. 

 Controleer zonodig of de overledene toonbaar is alvorens de kinderen op 
rouwbezoek kunnen.  

 Houd bij dit alles goed rekening met de cultuurverschillen. 

 Er kan overwogen worden om de vlag halfstok te hangen. 

 Organiseer eventueel in overleg met de familie een afscheidsdienst op school om 
zoveel mogelijk leerlingen de kans te geven afscheid te nemen. 
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AANGEPAST PROGRAMMA/ROOSTER 
 

 Bij een onverwacht sterfgeval tijdens het schooljaar moet het rooster de 
eerstvolgende dagen aangepast worden om leerlingen gelegenheid te geven  
afscheid te kunnen nemen. De aanpassing van het programma is geheel afhankelijk 
van de leeftijd van de leerlingen en de mate waarin zij betrokken zijn bij de 
gebeurtenis. Besloten moet worden of een roosterwijziging wenselijk is voor de hele 
school of alleen voor de betreffende groep(en). 

 Er wordt bij voorkeur geen vrij gegeven. Indien het wenselijk is om wel vrijaf te geven 
(ook bij een dagdeel) dient hiervoor toestemming te worden gevraagd aan de 
Rijksinspecteur van Onderwijs en bestuur. Voor ingrijpende roosterwijzigingen is 
contact nodig met het bestuur en de Rijksinspecteur van Onderwijs. 

 Wanneer de groepsleerkracht vanwege ziekte wordt vervangen door een invalkracht, 
zorgt het crisisteam voor een leerkracht binnen de school, die de groep goed kent en 
in staat is de groep over te nemen. De invalkracht neemt de groep van deze 
betreffende leerkracht over. 

 De leerlingen en hun ouders/verzorgers worden bij een overlijden in een vakantie 
middels een brief op de hoogte gesteld van de gebeurtenis, waarbij zij tevens worden 
uitgenodigd om elkaar op een vastgestelde datum te ontmoeten op school. 

 Bij een sterfgeval in de vakantie wordt de school een dagdeel opengesteld om 
leerlingen en ouders/verzorgers de gelegenheid te geven om het verlies te kunnen 
verwerken. Ouders/verzorgers en leerlingen dienen gescheiden opgevangen te 
worden: de leerlingen worden in de klas opgevangen door bij voorkeur de 
groepsleerkracht; de ouders/verzorgers worden in de aula opgevangen alwaar zij een 
condoleanceregister kunnen tekenen, koffie kunnen drinken en een praatje kunnen 
maken. Het crisisteam zorgt voor de aanwezigheid van opvang van de familie. 

 De klassen dienen bij deze speciale openstelling bemand te worden bij voorkeur door 
de eigen leerkracht. In het geval de leerkracht niet bereikt kan worden, beslist het 
crisisteam wie de klas in dat geval kan opvangen.  

 Het crisisteam beslist welke klas extra ondersteuning behoeft bij het opvangen van 
de kinderen. 

 Bij overlijden in een weekend kan het crisisteam besluiten om de leerlingen van de 
groep die het betreft telefonisch te benaderen. Het crisisteam kan daarbij 
ondersteund worden door overige teamleden. Zeker indien besloten is alle leerlingen 
van de school telefonisch te benaderen is de inschakeling van alle teamleden 
wenselijk.  

 Het crisisteam coördineert in het geval alle leerlingen telefonisch benaderd worden 
wie wie belt om dubbele telefoongesprekken te vermijden. 

 Geplande schooluitjes, feesten, schoolreisjes en andere schoolactiviteiten of 
verjaardagen van leerkrachten worden afgezegd en voorlopig uitgesteld. Ook 
geplande proefwerken komen voorlopig te vervallen. 

 Wanneer de familie van de overledene daar prijs op stelt, moet iedereen die dat 
wenst in de gelegenheid worden gesteld de begrafenis of crematie bij te wonen. Het 
is daarbij wenselijk dat de leerlingen in dat geval ondersteund worden door de 
ouders/verzorgers. 

 Het crisisteam informeert bij de familie of ouders/verzorgers en de leerlingen van de 
klas en de leerkrachten gelegenheid krijgen om afscheid te nemen van het kind dat 
opgebaard ligt. 
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HET VERTELLEN VAN HET VERDRIETIGE NIEUWS AAN DE 
KINDEREN 
 
De groepsleerkrachten bereiden zich voor op het gesprek met hun klas. Het kan zijn dat 
er leerkrachten zijn die erg veel moeite hebben om met deze tijding de klas in te gaan. 

 Creëer een sfeer waarin het mogelijk is om te zeggen dat je er moeite mee hebt, of 
misschien wel: dat je het niet kunt. Bekijk in hoeverre je elkaar kunt ondersteunen. 

 Zorg – indien mogelijk – dat één van de leerkrachten ambulant is en kan bijspringen: 
het kan zijn dat er leerlingen zijn die extra opvang behoeven. 

 Probeer de opvang zoveel mogelijk in de klas te houden, maar zorg dat er een ruimte 
is waar leerlingen naartoe kunnen die alleen maar willen huilen of die erg overstuur 
zijn. 

 Denk na over de rol die klassenmoeders kunnen spelen. 

 Wees erop voorbereid dat deze jobstijding 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: 

 Begin met een inleidende zin 
 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 ruim voldoende tijd voor emoties 

 
Wanneer de emoties wat luwen en de kinderen vragen hoe het verder moet, kun je 
overstappen naar de volgende informatie: 

 Vertel hoe het contact verloopt met de familie 

 Geef uitleg over gevoelens van verdriet die naar boven kunnen komen (een ieder 
verwerkt het verdriet op zijn eigen manier, huilen mag, niet huilen is ook normaal). 

 Vertel bij wie de leerlingen terechtkunnen voor een persoonlijk gesprek. 

 Laat de kinderen weten hoe het programma van deze dag en van de komende dagen 
eruitziet. 

 Geef als er naar gevraagd wordt, heel summier uitleg over rouwbezoek en uitvaart 
(vaak kan dat beter in een later stadium) 

 Als er kinderen zijn die per se naar huis willen, ga dan na of de ouders/verzorgers 
thuis zijn. Laat het kind dan afhalen, zeker als het erg overstuur is. 
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HET VERWERKINGSPROCES EN HET AFSCHEID 
 
 
De eerste dag 

 De groepsleerkracht bereidt zich voor op het gesprek met de leerlingen. 

 De groepsleerkracht vangt samen met de eventuele duopartner of een andere 
collega de getroffen groep op. Het is van belang de leerlingen bij elkaar te houden 
onder leiding van de groepsleerkracht. Doe dit in een kring, zodat de ‘lege stoel’ niet 
alle aandacht trekt. 

 De leerkracht geeft in een klassengesprek zoveel mogelijk nadere informatie. Na de 
eerste schrik en ontreddering zullen er veel vragen loskomen. Het is belangrijk daar 
zo open en eerlijk op te antwoorden. (“Ik weet het niet” kan ook eerlijk zijn!). 

 Tijdens de eerste dag kan gewerkt worden met open opdrachten bijvoorbeeld 
opstellen schrijven, gedichten maken, lezen en voorlezen, knutselen. 

 Zijn er leerlingen afwezig, dan moeten zij alsnog zo spoedig mogelijk persoonlijk door 
de eigen groepsleerkracht worden geïnformeerd. 

 De ouders/verzorgers die de kinderen brengen, kunnen opgevangen worden in de 
aula. 

 Leerlingen die naar school komen zonder ouders/verzorgers krijgen een brief mee 
met de juiste informatie. 

 De leerlingen die in een vakantie niet bereikt kunnen worden, dienen zo snel mogelijk 
geïnformeerd te worden bij voorkeur door de eigen leerkracht. 

 Het crisisteam maakt tijd vrij om zelf de emoties te kunnen uiten. 
 
 
De tweede dag 

 Deze dag kan gebruikt worden om de eerste emoties van gisteren te bespreken en 
gezamenlijk de plannen uit te werken voor een herdenkingsbijeenkomst of de 
begrafenis of crematie. Voor een aantal leerlingen zal het de eerste keer zijn dat zij 
zoiets meemaken. Het is belangrijk dat zij vooraf weten wat er gaat gebeuren, welke 
rituelen er aan te pas komen en wat de oorsprong daarvan is (de kerkdienst, 
eventuele toespraken, muziek, bloemen, advertenties, het condoleren). Rituelen van 
andere culturen kunnen verschillen van de Nederlandse.  

 Creëer in de klas een herinneringsplek voor de leerling. Haal de lege stoel niet direct 
weg. Bedenk met de klas hoe je de overledene het best kunt gedenken: foto/kaars, 
bloemen, attributen van het kind, geliefd speelgoed, en dergelijke. 

 Neem de tijd bij de opvang van de getroffen groep. Andere groepen kunnen mogelijk 
sneller het dagelijkse ritme oppakken. Houd rekening met de klassen van broertjes 
en zusjes. 

 Lesuren kunnen benut worden met tekenen, musiceren, schrijven van bijvoorbeeld 
een afscheidsbrief aan de overledenen of een gezamenlijke condoleancebrief aan de 
familie. Als een leerling wil en durft (en als de familie daar prijs op stelt) kan deze 
namens de klas iets bij de uitvaart zeggen of voordragen. Gezamenlijk kan er dan 
een tekst opgesteld of uitgezocht worden. Zorg voor een volwassene die naast het 
kind staat om het kind te ondersteunen en die eventueel de tekst uit kan spreken als 
het kind in huilen uitbarst. 

 Creëer veel ruimte voor de vragen die leerlingen hebben. Sommige leerlingen die niet 
zo verbaal zijn, uiten zich beter creatief. Voor de kleuters kan spelen, bijvoorbeeld in 
de poppenhoek (begrafenisje spelen), verwerking bevorderen. 

 Gebruik de lessuggestie uit het handboek.  

 Raadpleeg de literatuurlijst voor een geschikt boek om voor te lezen in de klas. De 
leerkracht zal om het boek te krijgen misschien iemand moeten vragen om naar de 
bibliotheek te gaan. 
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 Creëer een plek of ruimte buiten het groepslokaal waar de leerlingen iets neer mogen 
leggen voor de overledene, bijvoorbeeld een tekening. Een foto op een tafel met een 
bloemstukje en een kaars bieden een mogelijkheid voor kinderen om er een tekening 
neer te leggen. Ook een condoleanceregister kan er liggen om ouders/verzorgers in 
de gelegenheid te stellen te tekenen voor het geval zij de eerste dag niet in de 
gelegenheid zijn geweest. 

 Als de lessen weer gedeeltelijk worden hervat, moet er rekening mee worden 
gehouden dat ook daarin gepraat kan worden over het sterfgeval en de belevingen 
van de leerlingen. Deze belevingen kunnen zeer verschillend zijn. Het is belangrijk 
om er bij stil te staan dat er verschillende reacties mogelijk zijn en dat alle reacties 
binnen redelijke grenzen goed zijn. 

 Wanneer meer leerkrachten in dezelfde klas lesgeven, is het handig om een 
‘klassenboek’ te hanteren, waarin leerkrachten aan elkaar doorgeven of en hoe er 
over de dood, het voorval in de klas is gesproken en welke reacties er bij de 
leerlingen waren. 

 Blijf aandacht houden voor de groepsleerkracht(en) die de leerlingen opvangen. 
 
 
De derde/vierde dag 

 Als de familie er prijs op stelt, kunnen leerkrachten en leerlingen aanwezig zijn bij de 
begrafenis of crematie. Voor de latere verwerking is het belangrijk dat de begrafenis 
of crematie kan worden bijgewoond. Van school uit kan dat gestimuleerd worden. 
Voor de leerlingen is het gewenst dat hun ouders/verzorgers meegaan. Probeer 
zoveel mogelijk gezamenlijk te vertrekken vanaf de school (eventueel met speciaal 
geregeld vervoer). Na afloop van de begrafenis of crematie wordt op school 
gezamenlijk iets gedronken en nagepraat. 

 Als de familie geen prijs stelt op de aanwezigheid van leerlingen/leerkrachten kan er 
op school een afscheids-/herdenkingsdienst worden gehouden met voordrachten, 
muziek, en eventueel een gebed. Ook hierna gezamenlijk koffie/thee/limonade 
drinken en napraten. 

 
 
De vierde/vijfde dag 

 Er wordt zoveel mogelijk teruggekeerd tot het gewone rooster. Dit wordt in de 
klas(sen) bekend gemaakt. Na ongeveer één week wordt duidelijk een streep gezet 
onder het aangepaste programma en gestructureerde activiteiten rondom rouw.  

 Het crisisteam bedankt alle betrokkenen die zich hebben ingezet om leerlingen, 
leerkrachten en ouders/verzorgers op te vangen. 

 De dag na de begrafenis kan nog enigszins benut worden om terug te kijken op de 
gebeurtenissen van gisteren. De aandacht kan weer gericht worden op de toekomst, 
het hervatten van de lessen en de proefwerken. Belangrijk gesprekspunt zal 
vermoedelijk zijn ‘de lege plaats’. Creëer een blijvende plek in de klas voor de 
overledene maar laat de leerlingen ook merken dat het leven weer doorgaat. 
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NAZORG 
 
 

 In alle groepen dient gelet te worden op signalen van leerlingen. Sommige kinderen 
stellen hun rouw uit en tonen pas na maanden verdriet. De signalen die leerlingen 
afgeven, kunnen wijzen op verschillende stadia van verwerking in het rouwproces: 

o ontkenning/ongeloof 
o woede/boosheid 
o verdriet (eventueel depressie) 
o schuld/schaamte 
o angst 
o verwerkt verdriet/acceptatie 

 Let speciaal op risicoleerlingen, zoals kinderen die al eerder een verlies hebben 
geleden. 

 Geef kinderen die veel moeite hebben met het verwerken van het verlies individuele 
begeleiding. 

 Sta af en toe stil bij herinneringen, besteed aandacht aan speciale dagen zoals de 
verjaardag en de sterfdag van de overleden leerling. 

 Rond aan het einde van het schooljaar iets af met de kinderen van de klas van de 
overledene. 

 Denk op speciale dagen ook aan broers en zussen en de familie van de overleden 
leerling. 

 Heb oog voor de moeilijke momenten van de familie van de overledene: 
schoolreisjes, ouderavonden en dergelijke: een kaartje of een gebaar op die 
momenten is voor familie heel ondersteunend. 

 
 
Administratieve zaken 
Handel de administratieve zaken zorgvuldig af 

 Ga zorgvuldig na wat er van het overleden kind nog op school is. Voor familie zijn dit 
heel waardevolle zaken. Geef geen bezittingen mee aan broertjes of zusjes. 

 Tijdens latere contacten kunnen ook financiële zaken ter sprake komen, zoals 
eventueel (gedeeltelijke) restitutie van ouderbijdragen. 
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HULP VAN BUITENAF  
 
 
Kinderen kunnen naar aanleiding van de gebeurtenis min of meer ernstige problemen 
ondervinden. Signalen die kunnen wijzen op problematiek, zijn onder meer: 

 plotselinge gedragsveranderingen 

 absenties 

 concentratiestoornissen/-problemen 

 stemmingswisselingen 

 angstige dromen 

 toespelingen op suïcide 

 ‘wilde verhalen’ 

 zondebokverschijnselen 

 schuldvragen 
 
Deze signalen kunnen zelfs pas na langere tijd optreden, ook als de betreffende groep of 
leerling bij een andere leerkracht zit. Wees alert op het verband met die ingrijpende 
gebeurtenis.  
Signalen van min of meer ernstige problemen kunnen óók worden afgegeven door 
leerkrachten/collega’s en familie. 
Soms zal hulp van buitenaf wenselijk of nodig zijn. Het crisisteam kan besluiten om hulp in te 
roepen voor:  -  begeleiding bij het verwerkingsproces op school 
  -  individuele opvang van leerlingen (schoolmaatschappelijk werk) 

 
 
Begeleiding bij het verwerkingsproces op school 
Indien een school behoefte heeft aan begeleiding bij het (verwerkings-)proces kan zij de 
jeugdverpleegkundige of de schoolarts van de GGD bellen. Belangrijk is om samen met deze 
deskundige de hulpvraag te analyseren. 
 
Dan zijn er drie mogelijkheden: 

1. De school kan zelf verder. 
2. De school heeft behoefte aan meer begeleiding. De GGD verwijst de hulpvraag naar 

andere instellingen als het RIAGG, Buro Slachtofferhulp, Schoolbegeleidingsdienst, 
Schoolmaatschappelijk werk of het Katholiek Pedagogisch Centrum. 

3. De school kan in samenwerking met de schoolarts een ouderavond beleggen waarin 
de schoolarts uitleg geeft over signalen die kinderen afgeven en kan verteld worden 
hoe het rouwproces bij kinderen kan verlopen. Ook kan worden ingegaan op vragen 
van familie hoe zij het beste hun kind kunnen begeleiden in de thuissituatie. 

 
 
Individuele opvang van leerlingen 
Voor de meeste leerlingen zal een externe verwijzing niet nodig zijn. Opvang op school door 
de groepsleerkracht, intern begeleider of vertrouwenspersoon zal vaak voldoende zijn. De 
school kan de GGD of de SBD consulteren over leerlingen die signalen afgeven van ernstige 
problematiek. In overleg wordt een nadere strategie uitgestippeld. 
Ook kan schoolmaatschappelijk werk ingezet worden. 
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TERUGKIJKEN EN EVALUEREN 
 
 
Het is aan te bevelen om in een teamvergadering, ongeveer een maand na de begrafenis of 
crematie terug te kijken op de gebeurtenis en de gang van zaken te evalueren. Zo’n 
bijeenkomst is een goede gelegenheid om de signalen te bespreken die zijn opgevangen 
tijdens de lessen en in individuele gesprekken met leerlingen. Zo nodig moet alsnog besloten 
worden tot verwijzing (nog tot na jaren) of het inroepen van hulp bij het verwerkingsproces 
(zie eerder). 
 
Het crisisteam doet er verstandig aan een datum in de agenda’s te noteren om ongeveer drie 
maanden na de gebeurtenis het geheel nog eens door te praten. De opgedane ervaringen 
kunnen leiden tot nieuwe afspraken over een onverhoopt volgend sterfgeval en het beleid 
van de school daarin. 
 
 
Contact met de ouders/verzorgers/familie 
Afgesproken moet worden wie namens de school contact blijft houden met de 
ouders/verzorgers/familie. Zo’n contact wordt in de meeste gevallen zeer op prijs gesteld. 
Denk daarbij aan de verjaardag van de overledene, sterfdag, belangrijke 
schoolgebeurtenissen, zoals afscheid van groep 8. De betrokkenheid van de familie bij wat 
op school gebeurt, is veelal groot. 
 
 
“Ongeveer een half jaar na het overlijden van Dennis is ‘zijn verjaardag’. Die ochtend komt zijn moeder met een 
traktatie voor alle kinderen uit zijn groep op school. De school reageerde in eerste instantie geschrokken. Maar is 
het zo vreemd gezien vanuit het standpunt van de familie van Dennis?” 

 
 
 

“Zes jaar geleden heeft een hevige brand gewoed op een school. Daarbij kwamen negen leerlingen om het leven. 
Deze afschuwelijke gebeurtenis is in de daarop volgende jaren nooit door de school herdacht en ook de familie 
van deze negen kinderen wachten nog altijd op een contact met de school”. 

 
 
Realiseer met elkaar dat het niet vanzelfsprekend de leerkracht van de betrokken klas/groep 
hoeft te zijn, die contact met de ouders/verzorgers/familie onderhoudt. Niet elke leerkracht 
kan daar gemakkelijk mee omgaan. 
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CHECKLIST VOOR EEN DRAAIBOEK 
Verwijderen wat niet van toepassing is 

 
 
Het bericht komt binnen 
Bij een ongeval, bij een overlijden op school of een overlijden waarbij de school betrokken is, 
zorgt de ontvanger voor: 
 De opvang voor degene die het meldt en de eventuele getuigen; 
 De overdracht van de melding aan de vertrouwenspersoon. 
 
Vertrouwenspersoon 

 Verifieert de omstandigheden waaronder de gebeurtenis plaatsvond; 
 Brengt zonodig de hulpverlening op gang; 
 Gaat na of iedereen op school is die er moet zijn; 
 Zorgt ervoor dat leerlingen die zich op de plaats van het ongeval bevinden naar school 

worden gehaald; 
 Gaat de gegevens van de overledene na; 
 Zorgt ervoor dat het bericht tot nader order geheim blijft; 
 Zoekt contact met de nabestaanden (eventueel in samenwerking met politie, huisarts, 

schoolarts, slachtofferhulp, en dergelijk). 
 Roept het crisisteam bijeen. 
 
Bij andere omstandigheden: 
 De melding verifiëren, wanneer het bericht niet afkomstig is van de familie of andere 

bevoegden; 
 Zorgen voor informatie over wie, wat, waar en hoe het is gebeurd; 
 Zorgen voor telefonische bereikbaarheid van de school; 
 Geheimhouding van het bericht tot nader order. 
 
 
Het crisisteam 

Zo spoedig mogelijk wordt een crisisteam samengesteld. Dit crisisteam coördineert de 
activiteiten. Eén persoon wordt als eindverantwoordelijke aangewezen. 
Het crisisteam is verantwoordelijk voor: 
 Informatie van de betrokkenen; 
 Organisatorische aanpassingen; 
 Opvang van leerlingen en collega’s; 
 Contacten met de familie; 
 Regelingen in verband met rouwbezoek en uitvaart; 
 Administratieve afwikkeling; 
 Nazorg van de betrokkenen. 
 
 
Het verstrekken van de informatie 
Het crisisteam gaat na wie geïnformeerd moet worden over het overlijden. Het crisisteam 
gaat zorgvuldig na wie er geïnformeerd moet worden en in welke volgorde 
 Het personeel; 
 De klas van de leerling/leerkracht: 
 Familieleden zoals broers of zusjes, neven en nichten die op school zitten; 
 Ex-klasgenoten; 
 Vrienden en vriendinnen in andere klassen; 
 Overige leerlingen (denk ook aan leerlingen in de gymzaal, op excursie, schoolreis en 

dergelijke); 
 Chauffeur en leerlingen die meereizen wanneer de leerling met een taxi naar school/NSO 

kwam; 
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 Ouders/verzorgers, ouderraad; 
 Schoolbestuur; 
 Overblijf/naschoolse opvang 
 Personen en instanties die mogelijk contact opnemen met de familie zoals externe 

hulpverlening, leerplichtambtenaar, GGD en dergelijke. 
 
Het team spreekt af wie, wie informeert. Bijzondere aandacht moer er zijn voor de nauwst 
betrokkenen. Zeker zij moeten het bericht op een zorgvuldige wijze krijgen. 
 
 
Het vertellen van het verdrietige nieuws aan de kinderen 

Aandachtspunten vooraf 
De groepsleerkrachten bereiden zich voor op het gesprek met hun klas. Het kan zijn dat er 
leerkrachten zijn die erg veel moeite hebben om met deze tijding de klas in te gaan. 
 Creëer een sfeer waarin het mogelijk is om te zeggen dat je er moeite mee hebt, of 

misschien wel dat je het niet kunt. Bekijk in hoeverre je elkaar kunt ondersteunen met 
tips. 

 Zorg -indien mogelijk- dat één van de leerkrachten ambulant is en kan bijspringen. Het 
kan zijn dat er leerlingen zijn die extra opvang behoeven; 

 Probeer de opvang zoveel mogelijk in de klas te houden, maar zorg dat er een ruimte is 
waar leerlingen naartoe kunnen die alleen maar willen huilen of erg overstuur zijn; 

 Denk na over de rol die klassenouders kunnen spelen; 
 Wees erop voorbereid dat deze jobstijding 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 
 Begin met een inleidende zin; 
 Vertel het hoe, waar en wanneer van de gebeurtenis; 
 Breng het bericht over zonder eromheen te draaien; 
 Geef in eerste instantie alleen de hoogst noodzakelijk informatie; 
 Neem voldoende tijd voor emoties. 
 
Wanneer de emoties wat luwen en de kinderen vragen hoe het verder moet, kun je 
overstappen naar de volgende informatie: 
 Vertel hoe het contact verloopt met de familie; 
 Geef uitleg over gevoelens van verdriet die naar boven kunnen komen (een ieder 

verwerkt het verdriet op zijn eigen manier, huilen mag, niet huilen is ook normaal); 
 Vertel bij wie de leerlingen terechtkunnen voor een persoonlijk gesprek; 
 Laat de kinderen weten hoe het programma van deze dag en van de komende dagen er 

uit ziet; 
 Geef, als er naar gevraagd wordt, heel summier uitleg over rouwbezoek en uitvaart (vaak 

kan dat beter in een later stadium). 
 
 
Organisatorische aanpassingen 
 Als leerlingen per se naar huis willen, ga dan na of de ouders/verzorgers thuis zijn, op de 

hoogte zijn en hun kind kunnen ophalen of zorg voor begeleiding naar huis; 
 Kijk kritisch naar de activiteiten die de school de komende dagen organiseert, zoals 

feesten, sportdagen, en dergelijke. Wellicht is afgelasting of uitstel nodig; 
 Bekijk in overleg met de familie de mogelijkheid om tijdens bijvoorbeeld vakantie of iets 

dergelijks de school open te stellen voor kinderen en/of ouders/verzorgers; 
 Regel desgewenst de organisatie van een afscheidsdienst op school. 
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Contacten met familie van de overledene 
Het eerste bezoek 
 Neem nog dezelfde dag contact op; 
 Maak voor dezelfde dag een afspraak voor een huisbezoek; 
 De directeur is bij een eerste bezoek in ieder geval aanwezig; 
 Vraag wanneer je contact mag opnemen verdere afspraken te maken. 
 
De tweede dag 
 Vraag wat de school kan betekenen voor de familie; 
 Overleg over alle te nemen stappen: 

     Bezoekmogelijkheden van leerlingen/leerkrachten; 

     Het plaatsen van een rouwadvertentie; 

     Het verzorgen van bloemen bij de uitvaart 

     Het afscheid nemen van de overledene; 

     Bijdragen aan de uitvaart; 

     Bijwonen van de uitvaart; 

     Afscheidsdienst op school. 
 
 
Contacten met de ouders/verzorgers van de overige leerlingen 

 Informeer de ouders/verzorgers via een brief over: 

    De gebeurtenis; 

    Organisatorische (rooster-)aanpassingen; 

    De zorg voor de leerlingen op school; 

    Contactpersonen op school; 

    Regels over aanwezigheid; 

    Rouwbezoek en aanwezigheid bij de uitvaart; 

    Eventuele afscheidsdienst op school; 

    Nazorg voor de leerlingen; 

   (eventueel) rouwprocessen bij kinderen en problemen die zich daarbij kunnen 
voordoen. 

 
 
Begeleiding tussen overlijden en uitvaart 

 Heb veel aandacht voor gedrag / verdriet van de leerlingen/leerkrachten; 
 Creëer een herinneringsplek. Haal de lege stoel niet meteen weg. Bedenk met de klas 

hoe je de overledene het best kunt gedenken: Foto, kaars, bloemen, attributen van het 
kind, geliefd speelgoed etc. 

 Creëer veel ruimte voor de vragen die de leerlingen hebben.  
 Bekijk de mogelijkheid of er in groepen/de groep boekjes worden neergelegd om 

iedereen te kunnen laten schrijven over wat iedereen voelt. Dit herinneringsboekje is voor 
de nabestaande(n). Eventueel met tekeningen. Dit is vooral voor de hogere groepen 
belangrijk: 

 Maak zonodig gebruik van speciale lessen om met de leerlingen te praten over hun 
gevoelens en te werken aan het afscheid nemen; 

 Spreek af wie het contact met de familie onderhoudt. Stimuleer de klasgenootjes op 
bezoek te gaan (als de familie dat op prijs stellen); 

 Ga, na overleg met de familie van de overledene, met de kinderen aan het werk om 
bijdragen te leveren voor de dienst(en);  

 Spreek af wat de kinderen nog meer kunnen doen bij de verschillende diensten; 
 Controleer zonodig of de overledene  toonbaar is alvorens met de kinderen op 

rouwbezoek te gaan; 
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 Bereid het bijwonen van de uitvaart goed voor. Vertel de kinderen wat ze kunnen 
verwachten; 

 Houd rekening met cultuurverschillen;  
 Vlag halfstok hangen; 
 Organiseer eventueel, in overleg met de familie, een afscheidsdienst op school om 

zoveel mogelijk leerlingen de kans te geven afscheid te nemen; 
 Vang de leerlingen na de uitvaart op om nog even na te praten; 
 
 
Nazorg 
 Creëer een blijvende plek voor de overledene; 
 Probeer zo mogelijk de dag na de uitvaart weer te starten met de lessen; 
 Organiseer gerichte activiteiten om het rouwproces te bevorderen zoals schrijven, 

tekenen, of het werken met gevoelens; 
 Let op signalen van kinderen die het moeilijk hebben. Sommige kinderen stellen hun 

rouw uit en tonen pas na maanden verdriet; 
 Let speciaal op risicoleerlingen, zoals kinderen die al eerder een verlies hebben geleden; 
 Geef kinderen die veel moeite hebben met het verwerken van het verlies individuele 

begeleiding; 
 Sta af en toe stil bij herinneringen, besteed aandacht aan speciale dagen zoals de 

verjaardag en de sterfdag van de overledene; 
 Denk op speciale dagen ook aan broers en zussen en de familie van de overledene; 
 Heb oog voor de moeilijke momenten van de familie van de overledene: schoolreisjes, 

ouderavonden en dergelijke. Een kaartje of een ander gebaar is op dat soort momenten 
heel ondersteunend; 

 Rond aan het einde van het schooljaar iets af met de kinderen van de klas van de 
overledene; 

 Houd oog voor de broertjes en zusjes van een overleden kind. 
 Afsluiten na een bepaalde periode is belangrijk. Maak de periode niet te lang. Kinderen 

zijn snel vergeten en gericht op de toekomst. Een gedenkboekje blijft hoogstens twee 
maanden staan met een gedenkfoto en een brandend kaarsje tijdens een gesprek of 
verhaal. 

 
Administratieve zaken 
 Ga zorgvuldig om met alles wat er van een overleden kind nog op school is: voor familie 

zijn dit waardevolle zaken. Geef geen bezittingen mee aan broers of zusjes; 
 Tijdens latere contacten kunnen ook financiële zaken ter spraken komen, zoals eventueel 

(gedeeltelijke) restitutie van ouderbijdragen. 
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WAT TE DOEN BIJ OVERLIJDEN VAN EEN OUDER 
 
Dit hoofdstuk geeft slechts puntsgewijs aan wat er gedaan kan worden bij het overlijden van 
een ouder van een leerling. Voor elk van de punten wordt terugverwezen naar de 
voorgaande hoofdstukken. Er kan uit voorgaande hoofdstukken datgene gebruikt worden 
hetgeen het team wenselijk acht. 
 

 De vertrouwenspersoon kan op de hoogte gesteld worden betreffende een overlijden 
van een ouder van een leerling/van leerlingen. 

 De vertrouwenspersoon brengt zo snel mogelijk de directeur en de betreffende 
leerkracht(en) op de hoogte. 

 Er wordt gekeken naar de wenselijkheid om een crisisteam bijeen te roepen. 

 Afhankelijk van de uitkomst of het wenselijk is het crisisteam bijeen te roepen, kan 
het draaiboek gebruikt worden. 

 Er wordt gekeken naar de wenselijkheid om de kinderen/ouders/verzorgers op de 
hoogte te stellen van het overlijden voordat de school begint. Dat kan de avond 
tevoren zijn, in een weekend, in een vakantie. 

 Er wordt indien mogelijk contact opgenomen met de familie.  

 In een vakantieperiode stuurt de school een condoleance en/of bloemen.  

 Er wordt gekeken of het mogelijk en wenselijk is om namens het team de begrafenis 
of crematie bij te wonen. In de vakantieperiode kan een andere leerkracht of directeur 
de leerkracht(en) van de leerling(en) die het betreft(fen) vertegenwoordigen. 

 Het team wordt zo snel mogelijk op de hoogte gesteld van het bericht. 

 Er wordt gekeken naar de wenselijkheid om de klas extra ondersteuning te geven 
tijdens de eerste periode. 

 De betrokken leerlingen worden in de gelegenheid gesteld om onder begeleiding van 
de eigen ouders/verzorgers de afscheidsavond/afscheidsdienst/crematie/begrafenis 
bij te wonen. Omdat ieder kind op zijn/haar eigen manier omgaat met verdriet, vinden 
we het belangrijk dat de ouders/verzorgers zelf aanwezig zijn om hun kind te 
begeleiden. School kan hiervoor geen verantwoordelijkheid nemen. 
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OVERZICHT VAN BOEKEN DIE ALS THEMA “DOOD” HEBBEN EN DIE 
BRUIKBAAR ZIJN OP DE BASISSCHOOL 
 
 
 
Bette Westera   Een opa om nooit te vergeten   v.a. 4 jaar 
Piet Breebaart   Als je dood bent, word je dan nooit meer beter   v.a. 4 jaar 
Franz Hübner   De allerbeste oma van de wereld   v.a.  4 jaar 
Annemie Berebrouckx De oma van Jules     v.a. 4 jaar 
Kaat Vrancken  Tsjau, Hannah     6 jaar e.o 
Dirk Musschoot  Kunnen dokters ziek worden    v.a. 9 jaar 
Jacques Vriens  Achtste groepers huilen niet    bovenbouw 
Peter van Beek  De jongen op het balkon      
Stanny Verster  Splinter        
Margriet Hogeweg  De god van oma vanouds    v.a. 9 jaar 
Sjoerd Kuyper   Het boek van Josje     v.a. 7 jaar 
Uri Orlev   Het donkerbeest     v.a. 9 jaar 
Marjet de Jong  Prinses op reis     6 jaar  
Alma Post   Dag Siem, dag Tom     v.a. 7 jaar 
Alma Post   Gewoon met z’n drieën    v.a. 7 jaar 
Ineke van Essen  Ik krijg tranen in mijn ogen als ik aan je denk 
Ulf Stark   Kun je fluiten Johanna    ca. 6 jaar 
John Burningham  Mijn opa      ca. 4 jaar 
Marit Kaldhold   Vaarwel Rune      ca. 4 jaar 
Dick Bruna   Lieve oma Pluis     ca. 2 jaar 
Monica Gydal   Hoe het was toen Heins opa doodging  v.a. 5 jaar 
Judit Viorst   Dat is heel wat voor een kat nietwaar  
Tannia Sels   Nooit meer is altijd     ca. 4 jaar 
Max Velthuis   Kikker en het vogeltje     ca. 5 jaar 
Alla Nichlas   Hemeltjelief    
Alex Marlee   Grootvader en ik 
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Voorbeeldbrieven 
 
 
 
 
 Interconfessionele basisschool 

Prof. ten Doesschatestraat 119a 
1963 AS Heemskerk 

Tel.: 0251-232688 
Website: www.otterkolken-tabijn.nl 
E-mail adres: otterkolken@tabijn.nl  

 

 
 
 
Heemskerk, ……………………………………… 
 
 
 
 
Betreft: ……………………… 
 
 
 
Geachte ouders/verzorgers, 
 
Gisteren na schooltijd is er een ernstig ongeluk gebeurd, dat het leven heeft gekost aan 
………….., leerling uit groep …….. 
Wij zijn hierdoor erg geschokt en verdrietig. 
Alle kinderen zijn in een klassengesprek op de hoogte gesteld. Wij hopen dat u ook thuis uw 
kind goed kunt opvangen, als het erover wil praten. 
Namens de familie van …………..het verzoek om hen nu niet thuis te bellen. Hoe begrijpelijk 
uw medeleven ook is, dergelijke telefoontjes vormen een zware belasting. 
U kunt wel de school bellen. Mevrouw/De heer ……………… onderhoudt het contact met de 
familie en zal ons verder op de hoogte houden. 
Als er meer bekend is over of wij afscheid kunnen nemen van ………………..…., berichten 
wij u. 
 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
Het team van de Otterkolken 
 
 
 

http://www.otterkolken-tabijn.nl/
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1963 AS Heemskerk 
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E-mail adres: otterkolken@tabijn.nl  

 

 
 
 
 
Heemskerk, ………………………….. 
 
 
 
Betreft: ……………………… 
 
 
 
Geachte ouders/verzorgers, 
 
De plechtigheid van de begrafenis van …………………. zal plaatsvinden in de aula van de 
algemene begraafplaats te  ………………………. op ………dag ……………… 
Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van de begraafplaats. 
De school wordt vertegenwoordigd door twee teamleden en enkele leden van de ouderraad. 
Na contact met de familie kan ik u mededelen, dat ouders/verzorgers die met hun kind(eren) 
afscheid willen nemen hierbij ook uitgenodigd zijn. 
Het zal duidelijk zijn, dat u een dergelijke beslissing zelf moet nemen, daar u het beste weet 
wat een dergelijke plechtigheid kan losmaken bij uw kind. 
U hoeft voor deze dag niet apart toestemming tot verlof te vragen. 
 
Wij kunnen ons voorstellen dat de verwerking van deze tragische gebeurtenis in sommige 
gevallen niet zonder problemen verloopt. 
Bij vragen of moeilijkheden met de verwerking kunt u contact met ons opnemen. 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
Het team van de Otterkolken 
 

http://www.otterkolken-tabijn.nl/
mailto:otterkolken@tabijn.nl
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Prof. ten Doesschatestraat 119a 

1963 AS Heemskerk 
Tel.: 0251-232688 

Website: www.otterkolken-tabijn.nl 
E-mail adres: otterkolken@tabijn.nl  

 

 
 
 
Heemskerk, ……………………………………… 
 
 
 
Betreft: overlijden van een ouder 
 
 
Aan alle ouders/verzorgers van groep ….. 
 
 
Vannacht is de  moeder/vader van ……………………..uit groep …… overleden. Ze was al 
enige tijd ernstig ziek. 
Wij zijn erg verdrietig. Alle kinderen zijn vanmorgen tijdens een gesprek op de hoogte 
gesteld en hebben erover kunnen praten, tekenen en schrijven. …………. (naam van de  
leerling) was er ook bij. 
Veel kinderen zijn aangeslagen en leven erg mee met ….. 
 
Op dit moment is nog niet bekend wanneer en hoe er afscheid genomen wordt van de 
moeder/vader van ……. 
Zodra we meer weten zullen we hierover berichten. 
………………………… onderhoudt het contact met de familie  van  …….. 
 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
Het team van de Otterkolken 

http://www.otterkolken-tabijn.nl/
mailto:otterkolken@tabijn.nl
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Heemskerk, …………………. 
 
 
 
Betreft: ……………………. 
 
 
 
 
Geachte ouders/verzorgers, 
 
 
In de klas van uw kind hebben wij gisteren en vandaag aandacht besteed aan de zorgelijke 
situatie van de moeder/vader van …… 
Hij/zij is zo ziek dat er weinig kans op genezing is. Wij zijn hier erg van geschrokken en leven 
met de familie mee. 
 
Misschien is het raadzaam om met uw kind hier thuis nog eens op terug te komen. 
Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u bij ons/……. terecht. 
 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Het team van de Otterkolken 

http://www.otterkolken-tabijn.nl/
mailto:otterkolken@tabijn.nl
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E-mail adres: otterkolken@tabijn.nl  

 

 
 
 
Heemskerk, ……………… 
 
 
Betreft: ………………………. 
 
 
 
Geachte ouders/verzorgers, 
 
 
Met verslagenheid hebben wij vernomen dat ………….., de moeder van …………. uit groep 
5 is overleden.  
 
In de klas van de kinderen is over dit verlies gesproken.  
Voor de klasgenootjes van ……….  vinden wij het raadzaam om hier thuis nog eens op terug 
te komen. 
 
……… is altijd zeer betrokken geweest bij onze school. Een laatste wens van haar is dat 
………… samen met hun  klasgenootjes vanmiddag …….. een laatste afscheid van haar 
nemen in de aula van het uitvaartcentrum aan de Verherenstraat. Omdat ieder kind op 
zijn/haar eigen manier omgaat met verdriet, vinden we het belangrijk dat de 
ouders/verzorgers zelf aanwezig zijn om hun kind te begeleiden. School kan hiervoor geen 
verantwoordelijkheid nemen. 
 
 
Een laatste afscheid kan heel moeilijk zijn. Vandaar dat kinderen ook op school mogen 
blijven. Kinderen die meegaan worden niet verplicht in de rouwkamer afscheid te nemen. 
Aan het eind laten de kinderen witte ballonnen op. Voor ………… zal de betrokkenheid van 
hun klasgenootjes een geweldige steun zijn. 
 
Maandagochtend zullen enkele leerkrachten vervangen worden om aanwezig te kunnen zijn 
bij de uitvaartdienst. 
 
Voor eventuele vragen kunt u bij ons terecht. 
 
Bedroefd wensen wij ……………… alle kracht toe bij het verwerken van dit grote verlies. 
  
 
Hoogachtend 
 
 
Het team van de Otterkolken

http://www.otterkolken-tabijn.nl/
mailto:otterkolken@tabijn.nl
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Heemskerk., ………………… 
 
 
 
Betreft: ……………………. 
 
 
 
 
Geachte ouders/verzorgers, 
 
 
In de klas hebben wij aandacht besteed aan het plotseling overlijden van …….., een leerling 
van groep 8 vorig jaar. Zijn/haar broertje/zusje  zit inde klas van uw kind. 
Wij vinden het raadzaam om met uw kind hier thuis nog eens op terug te komen. 
Voor eventuele vragen kunt u terecht bij …………/ons, 
 
 
Het team van de Otterkolken 

http://www.otterkolken-tabijn.nl/
mailto:otterkolken@tabijn.nl
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Heemskerk, ……………… 
 
 
 
 
Betreft: …………………….. 
 
 
 
 
Geachte ouders/verzorgers, 
 
 
In de klas van uw kind hebben wij gisteren en vandaag aandacht besteed aan de zorgelijke 
situatie van de moeder/vader van …… 
Hij/zij is zo erg ziek dat er weinig kans op genezing is. Wij zijn hier erg van geschrokken en 
leven met de familie mee. 
 
Misschien is het raadzaam om met uw kind hier thuis nog eens op terug te komen. 
Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u bij ons/……. terecht. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Het team van de Otterkolken 

http://www.otterkolken-tabijn.nl/
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Tekst rouwadvertentie 

 
 
Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van  
De vader/moeder van …., van onze oud-leerling, onze leerling, …. 
 
En dan de naam van de persoon 
 
Ons medeleven gaat uit naar zijn/haar/de familie en vrienden. 
Wij wensen hen alle sterkte bij het verwerken van dit verlies. 
 
Team, leerlingen, ouderraad, medezeggenschapsraad (eventueel aanpassen) 
De Otterkolken 
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En de brief van 31 januari 2011 
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E-mail adres: otterkolken@tabijn.nl  

 

 
Overleden is op   : …………………………………………………….. 

Naam    : …………………………………………………. …. j/m 

Contactpersoon familie  : ……………………………………………………… 

Adres familie   : ……………………………………………………… 

Telefoonnummer  : ……………………………………………………… 

Stellen wel/geen prijs op meelevende telefoontjes. 

Contactpersoon school : ………………………………………………………. 

 

Hij/zij was leerling van de klas…………………………………………………. 

Beste relaties …………………………………….klas 

  …………………………………….klas 

  …………………………………….klas 

Familie …………………………………….klas 

  …………………………………….klas 

 …………………………………….klas 

 

Het overlijden is het gevolg van:  

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………Waren er anderen 

bij? Zo ja, wie (van school/klas) : 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Verdere bijzonderheden mogen wel/niet bekend gemaakt worden: 

……………………………………………………………………………………………………………De 

begrafenis/crematie wordt verzorgd door ……………………………………………………… 

Telefoonnummer: …………………………………………….. 

En vindt plaats op ………………………….(datum) te ………………………………tijd………… 

Met de familie is afgesproken: 

- bloemen  ja/nee : bijzonderheden ……………………………………… 

- toespraak  ja/nee : wie …………………………………………………… 

- advertentie  ja/nee: 

- aantal aanwezigen namens school : ………………………………………………… 

http://www.otterkolken-tabijn.nl/
mailto:otterkolken@tabijn.nl
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- leerlingen met/zonder familie : ………………………………………………………. 
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