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ZINDELIJKHEIDSBELEID 
 

1. Vanuit onze schoolvisie 

 

Het is belangrijk dat school en ouders 
analoog handelen en samen evalueren 
in dit stukje ontwikkeling van het 
kind. 

Een open communicatie is hierbij 
onontbeerlijk.  

Hier gaat het om puur lichamelijke zorg.  
Ook nu weer willen we de kinderen 
(peuters) die ons worden toevertrouwd de 
juiste zorg geven, ongeacht hoe ver ze 
staan in hun ontwikkeling.   

 

 

2. Visie 

• Ouders zijn de eerste verantwoordelijken wat betreft de zindelijkheids-
training van hun kind.  

• De school maakt ouders bewust van het belang van een goede en tijdige 
zindelijkheidstraining. Als het nodig is, dan helpt de school de ouders ook. 

• Voor kleuters van 2,5 tot 3 jaar die niet zindelijk zijn (en daarvoor geen 
medische redenen hebben), volgen de leerkrachten een stappenplan.  
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• We zijn ervan overtuigd dat we sneller een positief resultaat boeken in de 
zindelijkheidstraining als we de peuter uit de comfortzone van ‘het 
bewegen met een luier aan’ kunnen halen.  

 

3. Stappenplan 

Bij de inschrijving 

• We informeren naar de zindelijkheid van het kind. 
• We geven een brief en een brochure met tips aan de ouders. 

 

Dag 1:  de kleuter is niet proper en komt naar school met een luier 
aan.  

• We laten de luier aan. 
• We bekijken de hoeveelheid ongelukjes. 
• We spreken de ouders aan: is uw kind thuis zindelijk? 
• Als het uit voorzorg is, om mogelijke ongelukjes op te vangen, raden we 

aan om de luier uit te laten en de kleuter gemakkelijke kledij aan te doen 
(broek of rok die snel uit kan). 

 

Na één week: de kleuter is niet proper en komt naar school met een 
luier aan.  

• We doen de luier uit.  
• We brengen de ouders hiervan op de hoogte en vragen naar voldoende 

reservekledij.  
 

Na drie weken: de kleuter plast gedurende de dag nog vaak in 
zijn/haar broek. 

• We bespreken de situatie samen met de ouders. 
• We bespreken een mogelijk en haalbaar beloningssysteem voor thuis en in 

de klas. 
• We proberen deze nieuwe afspraken vijf weken en dan zitten we opnieuw 

samen. 
 

Na acht weken: nog steeds ongelukjes in de broek.  

• Tweede afspraak met de ouders, klasjuf en kinderverzorgster. 
• We evalueren de aanpak.  

o Wat lukt thuis?  
o Wat lukt op school? 

• We overlopen samen de brochure met tips. 
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• We stemmen de aanpak thuis en op school goed op elkaar af.  
o Hoe gaan we verder?  
o Wat is haalbaar? 

• De ouders krijgen het zindelijkheidstasje mee. We vragen van de ouders 
een engagement om echt aan de slag te gaan met de tas. 

• We proberen deze nieuwe afspraken twee weken en dan zitten we weer 
samen. 

 

Na tien weken: nog steeds ongelukjes in de broek 

• Derde afspraak met de ouders, klasjuf en kinderverzorgster. 
• We evalueren de aanpak.  

o Wat lukt thuis?  
o Wat lukt op school?  
o Hoe gaan we verder?  
o Wat is haalbaar? 

• Lukt het echt niet (is de ontwikkeling van het kind er nog niet) dan laten 
we het los. Op het moment dat we (juf/ouders) merken dat het kind wel 
zover is in de ontwikkeling, starten we een nieuwe traject. 
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