Protocol Vermissing

Ondanks de voorzorgen en alertheid bij onze gastouders, kunnen kinderen aan de aandacht ontsnappen,
wegkruipen of weglopen.
Ieder kind dat kwijt is, wekt grote ongerustheid op en er kan gemakkelijk paniek uitbreken. Daarom is er een
protocol opgesteld, zodat men doelgericht kan handelen en het overzicht kan behouden.
Vermissing
TisKidz acht een kind vermist als
* het kind tijdens de opvang buiten de veilige grenzen onvindbaar is.
* het kind zonder toestemming meegenomen is door onbevoegde personen
Preventief beleid
* Gastouders noteren en controleren op welke tijdstippen, welke kinderen worden gebracht en gehaald.
* Ouders geven aan wie het kind komt ophalen
* Het kind wordt niet meegegeven aan personen waarvan niet met 100% zeker is dat dit goed is.
* In twijfelgevallen wordt er contact opgenomen met de ouder(s) voor toestemming.
* Kinderen mogen niet zonder melding aan de leiding naar buiten gaan of bij vriendjes spelen
* Kinderen van 0-4 jaar blijven altijd onder het oog van een volwassene
* Deurkrukken staan omhoog of deuren zijn op slot, zodat kleine kinderen de deuren niet kunnen openen (bij een
calamiteit dient de deur onmiddellijk geopend te kunnen worden!)
Vermissing tijdens de opvang (0-4 jaar)
Wanneer ontdekt wordt dat er een kind mist, zal volgens onderstaande regels gehandeld worden:

* melding aan alle aanwezigen binnen de gastouderopvang welk kind wordt vermist
* helder nadenken en overleggen:

o waar is het kind voor het laatst gezien
o wat was het aan het doen en met wie
o wanneer kon het kind ongezien wegkomen
o waar zou het redelijkerwijs naar toe zijn gegaan (vriendjes, familie, huis, speeltuin of werktuig in
de buurt, poes of vuilniswagen oid achterna)
* eerst op locatie alle ruimtes doorzoeken en naam roepen
o rekening houden met verstopplekken en in slaap vallen
o afspreken wie op locatie bij de andere kinderen blijft
* Inschakelen van meerdere volwassenen en afspreken wie waar gaat zoeken o Noteren van mobiele
telefoonnummers voor melding vondst kind
o Systematisch zoeken, eerst gevaarlijke plekken en van dichtbij, naar verder weg
o Foto meenemen en rondvragen wie het kind heeft gezien
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Vermissing tijdens de opvang (5 -12 jaar)
* Als een kind na schooltijd niet op de afgesproken plek staat (schoolplein), terwijl het kind wel verwacht wordt,
wordt eerst school gecheckt of het kind daar nog aanwezig is (geweest) en of zij het kind hebben zien vertrekken
en met wie.
* Wanneer de school niet weet waar het kind is, wordt er contact opgenomen met de ouders, of het klopt dat het
kind niet is komen opdagen.
* ouders moeten zelf nagaan of het kind naar familie of vriendjes is gegaan
* Wanneer ouders geen resultaat hebben, wordt de route naar school gevolgd en in de omgeving gezocht voor
eventuele aanwijzingen Kind blijft vermist
* Wanneer het kind niet gevonden wordt, zal contact opgenomen worden met de ouders en in overleg met hen
zal de politie al dan niet worden ingeschakeld.
* Tijden alarmering ouders / politie
o kind van 1 - 4jr na 15-30 minuten (afhankelijk van leeftijd / karakter kind)
o kinderen van 5-12jr na 30 minuten (afhankelijk leeftijd / zelfredzaamheid kind)
Inschakelen politie: 0900 - 8844
* Er zal worden afgesproken wie contact legt en onderhoud met de politie
* Gegevens van het kind worden opgezocht en bij de hand gehouden
* De namen van de politiefunctionaris aan de telefoon en de toegewezen contactpersoon worden genoteerd,
zodat er rechtstreeks contact opgenomen kan worden met eventuele ontwikkelingen. Als het vermiste kind
terecht is:
* Wordt dit direct aan de politie doorgegeven als deze is ingeschakeld
* Worden alle betrokkenen bij de zoekactie terug geroepen en geïnformeerd
* Wordt dit aan de ouders doorgegeven en aan andere betrokkenen bij de vermissing
* Aan het kind zal worden duidelijk gemaakt welk onrust het heeft veroorzaakt, maar zonder boosheid.
* Hierna zal geprobeerd worden om achter de reden van vermissing te komen, zodat herhaling voorkomen kan
worden.
Uiteraard dient u als gastouder een vermissing ook altijd bij TisKidz te melden!
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