Protocol zindelijkheid
Kinderen die naar Het Epos komen zijn zindelijk. Dit betekent dat de kinderen zelf naar het toilet gaan.
Uiteraard kan het voorkomen dat een kind een ‘ongelukje’ heeft, bijvoorbeeld wanneer het kind zo
druk aan het spelen is dat het vergeet naar het toilet te gaan. U kunt uw kind daarom extra schone
kleding meegeven (ondergoed, broek, sokken).

Nog niet zindelijk en wel naar school?
Als uw kind nog niet zindelijk is en er geen sprake is van een medische indicatie, kan het onze school
nog niet bezoeken. Wij kunnen u wel advies geven over hulp die u kunt inschakelen om het
zindelijkheidsprobleem aan te pakken. De leerkrachten zullen regelmatig contact met u opnemen om
te vragen hoe het met de zindelijkheidstraining gaat. Zodra het kind wel zindelijk is, verwelkomen we
hem of haar graag in de klas.

Als er wel sprake is van een medische indicatie, ontvangen wij graag een kopie van de
doktersverklaring. Wij maken dan samen met u duidelijke afspraken over het verschonen. Als er een
medische indicatie is, mag het kind wel een luier dragen als dat nodig is.

Indien uw kind meerdere keren per dag verschoond moet worden, verwachten wij dat u uw kind zelf
komt verschonen. Wanneer u hier niet toe in de gelegenheid bent, dient u er voor te zorgen dat een
ander persoon (bijvoorbeeld een familielid) in staat is om de leerkracht te helpen. U en/of uw familielid
dient telefonisch beschikbaar te zijn.

Daarnaast verwachten wij dat u contact opneemt met een externe (zoals de huisarts of het Centrum
voor Jeugd en Gezin) om advies op te vragen over het volgen van een zindelijkheidstraining. De school
kan samen met u en met advies van een externe een trainingsschema opstellen waarin er een
doorgaande lijn bestaat tussen school en de thuissituatie.
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