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POPO

De praktijk

Heftige gebeurtenis op school? 
Blijf communiceren!

Hoe ga je om met ingrijpende gebeurtenis-

sen op school? Hoe begeleid en informeer je 

de leerlingen, je team en de ouders? Twee 

cases van basisscholen in Noord-Holland; de 

plotselinge verdwijning van twee kinderen en 

een grote brand.

In mei van dit jaar trof een 
uitslaande brand basisschool 
de Keerkring in Schagen. 
Martijn ten Broeke is directeur 
van de Keerkring en vertelt: 
‘Ik was op zondagmiddag aan 
het winkelen in Alkmaar toen 
ik werd gebeld door een colle-
ga. Op de achtergrond hoorde 
ik een alarm afgaan en ik 
hoorde paniek. Mijn collega 
zei: “Je moet onmiddellijk 
komen, want de school staat 
in brand.” Eenmaal bij school 
zag ik dat het zwart zag van 
de mensen; zowel volwasse-
nen als kinderen. Gelukkig 
werd iedereen op een afstand 
gehouden. De vlammen sloe-
gen metershoog uit het dak.’

Toen het sein brand meester 
was gegeven mocht Ten 
Broeke samen met de burge-
meester als eerste naar bin-
nen. ‘Het was verschrikkelijk 
wat we aantroffen. De water-
schade was enorm, alles was 
nat, vloeren stonden blank en 
de bovenverdieping was he-

lemaal uitgebrand. Het team 
mocht na mij in groepjes naar 
binnen. Iedereen kwam ont-
luisterd naar buiten.’

Verontwaardiging
Het schoolteam bleef samen 
en ging uit eten; ze wilden 
bij elkaar blijven. Meteen die 
avond stuurde het team een 
mail naar alle ouders, om te 
melden dat de kinderen in 
ieder geval de eerste twee 
dagen vrij waren van school. 
Ten Broeke: ‘Zo konden wij 
inventariseren hoe groot de 
schade was en wat er moest 
gebeuren. De dinsdag daarop 
hebben we een informatie-
bijeenkomst gehouden voor 
alle ouders en kinderen, op 
de school naast de onze. We 
hebben ze toen alles verteld 
wat we wisten. We hebben 
geen foto’s laten zien van de 
schade. Dat vonden we te 
confronterend. Uiteraard 
wilden mensen ook graag 
weten hoe het gebeurd was. 

Er circuleerden inmiddels 
allerlei verhalen. Voor zover 
bekend hadden twee kinde-
ren het aangestoken. Hier 
was veel verontwaardiging 
over, maar die hebben we 
kunnen temperen. Het was 
ongetwijfeld een uit de hand 
gelopen kwajongensstreek. 
Na de bijeenkomst gingen alle 

groepen met hun leerkracht 
naar hun lokaal (in de naast-
gelegen school, red.), waar 
ze de ruimte kregen om te 
praten over hun beleving van 
de brand. De schrik zat er 
goed in bij de kinderen, dus 
we wilden ze ruimte geven 
om hun verhaal te doen.’

Communicatie
Het team stuurde de ouders 
elke dag een bericht met de 
stand van zaken, bijvoorbeeld 
dat de noodlokalen neergezet 
waren. Ook als er niet veel 
te melden was, ging er een 
bericht uit. Ten Broeke: ‘Dat 
werkte heel goed. Iedereen 
wilde graag op de hoogte zijn 
en van betekenis zijn. De 
consequente communicatie 
werd als heel prettig ervaren 
door de ouders en we kregen 
ook alle medewerking. Als we 
vroegen of mensen niet naar 
de school wilden komen van-
wege het valgevaar van losse 
dakpannen, dan deden ze dat 
ook niet.’ 

Een week en een dag na de 
brand, op maandag, kon 
De Keerkring weer open. Er 
was keihard gewerkt om de 
school weer begaanbaar te 
maken, waarbij zowel de ge-
meente als stichting Surplus 
intensief hebben geholpen. 
Ten Broeke: ‘Toen hebben 

we de foto’s van de brand-
schade tentoongesteld in de 
gemeenschappelijke ruimte. 
Veel kinderen zeiden toen ze 
de school binnenkwamen: 
“Oh, er is niet zoveel ge-
beurd!” Tot ze de foto’s van 
net na de brand zagen. We 
wilden het hele verhaal ver-
tellen: ja, het was heel erg, 
maar het kan allemaal weer 
goed komen. Mijn adviezen: 
blijf communiceren, ook als er 
niet zoveel te communiceren 
valt. En geef ruimte aan de 
leerlingen om hun verhalen 
en ervaringen met elkaar te 
delen.’

‘Dus steeds moest ik mezelf 
de vraag stellen: wat kan ik wel 
en wat kan ik niet delen?’ 

‘Blijf communiceren, 
ook als er niet zoveel te 
communiceren valt’

wijkteam en de Raad voor de 
Kinderbescherming beseften 
heel goed wat voor impact 
deze verdwijning had op de 
school. Met hun hulp lukte het 
me om contact te houden met 
de kinderen, en ze uiteindelijk 
ook te bezoeken. Aan de an-
dere kant waren hun klasge-
nootjes natuurlijk ongerust. 
Als opeens je vriendjes weg 
zijn, wil je geïnformeerd en 
gerustgesteld worden, en je 
wilt contact met je vriend-
jes! Ik wilde iedereen heel 
graag blijven informeren, 
maar moest wel opletten 
dat ik in het belang van de 
kinderen handelde en sprak. 
Dus steeds moest ik mezelf 
de vraag stellen: wat kan ik 
wel en wat kan ik niet delen? 
Zowel met het team als met 
de klas deelde ik de stukjes 
informatie die ik kon delen.’

Vriendschapsboek
‘Ook in het geruststellen van 
de kinderen hebben het team 
en ik veel energie gesto-
ken. Ik heb eerlijk tegen de 
leerlingen gezegd dat ik dit 
nog nooit eerder had meege-
maakt. Ik wilde ze duidelijk 
maken dat dit een uitzonder-
lijke situatie was, en heb ze 
verteld dat ze niet bang hoef-
den te zijn dat dit hen zou 
overkomen en dat hun ouders 
heel goed voor hen zorgen. 
Uiteraard wilden de leerlingen 
ook heel graag contact met 
hun klasgenootjes. Ik vind het 

heel belangrijk om de band 
in stand te houden, ondanks 
dat we elkaar niet kunnen 
zien. Ze hebben een vriend-
schapsboek gemaakt, en dat 
heb ik naar hun klasgenootjes 
gebracht. En later is het ook 
gelukt om ze met elkaar te 
laten Skypen.’

Ruimte
Zowel voor de emoties van 
het team, als voor die van de 
kinderen was ruimte. ‘Ik heb 
het hele team op een avond 
bij elkaar geroepen om erover 
te praten, omdat dit zo veel 
deed met iedereen. Het moest 
er uit. En ook de leerlingen 
hebben altijd de kans gekre-
gen om met iemand over te 
praten als ze die behoefte 
hadden, bijvoorbeeld tijdens 
de kringgesprekken.’
Inmiddels zijn de kinderen 
weer terug in Nederland en 
zitten ze in een pleegsituatie. 
De directeur: ‘Ik houd contact 
met ze, omdat ik ze wil laten 
weten dat we er voor ze zijn. 
Ze hebben verder helemaal 
niemand, dus ik wil en moet 
iets blijven betekenen voor 
ze. 

Mijn tips voor leerkrachten in 
een dergelijke situatie: geef 
ruimte voor emoties, houd 
mensen zoveel mogelijk op 
de hoogte en zorg ervoor dat 
kinderen in een noodsituatie 
weten dat er iemand voor ze 
is.’

Wat gebeurt er in een klas als 
een leerling van de ene op 
de andere dag niet meer op 
school komt, terwijl niemand 
weet waarom? Wat doet dat 
met de klas? En hoe ga je 
daarmee om als school? Van-
wege de gevoeligheid van de 
case hebben we dit verhaal 
geanonimiseerd. 

‘Het is heel heftig als een 
leerling opeens niet meer op 
school verschijnt, en niemand 
weet wat er aan de hand is’, 
vertelt een directeur van een 
basisschool in Noord-Holland. 
‘Ook ik wist het in eerste 
instantie niet, maar door 
volhardendheid en vasthou-
dendheid kwam ik er gelukkig 
toch achter, en kon ik contact 
leggen met de kinderen. Dat 
vond ik heel belangrijk: ik 
wilde graag dat de kinderen 
wisten dat ik er voor ze was.’

Contact
Het verhaal: een ouder heeft 
zijn kinderen meegenomen 
naar het buitenland, omdat 
uithuisplaatsing dreigde, waar 
hij het niet mee eens was. 
De directeur: ‘De politie, het 
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