
 

                          
 

Beleid Zindelijkheid    Julianaschool/ Koningin Wilhelminaschool 
Voor het laatst bijgewerkt op: 31 januari 2023 
 
Bij het aanmeldingsgesprek wordt de zindelijkheid van het kind met ouders besproken. De 
gewenste situatie is dat leerlingen zonder luier op school komen en zelfredzaam naar 
het toilet kunnen bij kleine en grote boodschap. Pas als het kind overdag zindelijk is, kan 
het de gehele dag naar school. Indien er een medische oorzaak is, wordt besproken wat er 
nodig is om het kind toch naar school te kunnen laten gaan. De leerkracht zal in eerste 
instantie met behulp van bijvoorbeeld een beloningssysteem proberen de zindelijkheid op 
school te bevorderen.  
 
Wat verstaan we onder zindelijkheid? 
Zelfstandig naar het toilet kunnen gaan bij kleine en grote boodschap. 
 
Wat is ‘een ongelukje’? 
Wanneer een kind zo opgaat in zijn/haar spel en een keer “vergeet” naar het toilet te gaan. 
Door b.v. het niet los kunnen krijgen van een knoop of een andere sluiting. 
 
Voor ‘ongelukjes’ is er schone kleding op school aanwezig. Het kind kan dit dan zelf 
aantrekken.  
 
Wat te doen wanneer een basisschoolleerling niet zindelijk is? 
Een leerling verschonen behoort niet tot het takenpakket van de leerkracht. Het is voor de 
school ook niet verantwoord om een hele groep kleuters alleen te laten om vaak (dus niet 
incidenteel) een kind te moeten verschonen. 
 
-Bij een medische oorzaak zal advies/ hulp worden ingeschakeld (bijvoorbeeld via het 
gebiedsteam) om het kind naar school te kunnen laten gaan.  
 
-Bij een niet medische oorzaak geven we ouders 2 keuzes: 
1. zelf een concreet plan maken met als doel: zindelijkheid binnen een afgesproken 
periode. Dit plan wordt besproken op school. We proberen hier dan zoveel mogelijk op aan 
te sluiten of 
2. ervoor kiezen om hulp van de plas/ poeppoli, jeugdverpleegkundige GGD of een 
kinderarts in te schakelen. 
 
Tussentijds wordt van de ouders verwacht dat er een noodnummer is van een persoon die 
het kind kan komen verschonen. 
 
We verwachten dat ouders actief meewerken aan het bevorderen van de zindelijkheid en 
ouders zorgen voor extra onderkleding en schoonmaakdoekjes voor het verschonen. 
 
Is het voor ouders niet haalbaar of blijven ze in gebreke bij het verschonen van hun kind 
(op het moment dat het gebeurt kan niemand komen), dan kan het kind niet naar school 
komen tot het moment dat hij/zij zindelijk en zelfredzaam is (conform de wet) of tot er 
concrete hulp is ingeschakeld.  
 
 
 


