PROTOCOL
Zwangere leerlingen
en tienermoeders
Inleiding
Binnen de R.K. scholen hebben wij steeds meer te maken met schoolgaande
zwangeren en tienermoeders. Een eenduidig aanpak hierover varieert per school/
docent.
R.K. Scholen hebben echter aangegeven dat ze wel degelijk behoefte hebben aan
zo’n eenduidige richtlijn.
De scholen die zich aan dit protocol committeren, passen het protocol toe op alle
leerlingen tot 23 jaar die nog geen startkwalificatie hebben. De wettelijke grondslag
voor de groep tot 18 jaar is anders dan voor de leerlingen van 18 tot 23 jaar. Voor
de groep tot 18 jaar geldt een wettelijke verplichting op basis van de leerplichtwet en
de kwalificatieplicht. Voor de groep van 18 tot 23 jaar gaat het om de sociale
verplichting van het behalen van een startkwalificatie
Doelstelling
Dit protocol heeft als primair doel om scholen praktische instructies te bieden voor
de omgang met zwangere leerlingen en tienermoeders. Het geeft rechten en plichten
aan van zowel de leerling als de school.
Verantwoordelijkheid scholen
Leerlingen dienen te beseffen dat zwanger raken tijdens hun schoolcarrière een zeer
grote impact kan hebben op hun verdere schoolloopbaan en hun leven in het
algemeen. In verband hiermee raadt het R.K. Centraal Schoolbestuur haar leerlingen
af om vrijwillig hiervoor te kiezen.
Scholen zijn naast de ouders, in grote mate verantwoordelijk voor hun leerlingen.
Leerlingen die zwanger raken, dienen derhalve zo goed mogelijk begeleid te worden,
bij het afronden van hun school/opleiding. Indien het gaat om minderjarige
leerlingen is betrokkenheid van de ouders in het begeleidingsproces een absoluut
vereiste.
Melding leerling – Taken van school
o Leerling dient melding te doen bij een vertrouwenspersoon binnen de school over
haar zwangerschap. De vertrouwenspersoon licht de directie en mentor en in.
o Indien een ouder van een leerling op de hoogte is van de zwangerschap dient
deze melding te doen bij de directie en/of mentor.
o Indien een docent een sterk vermoeden heeft dat een leerling zwanger is en/ of
hierachter komt dient dit gemeld te worden bij de directie en mentor, welke het
geval in een zorgteam overleg zal bespreken.
o In alle gevallen dient de directie van de zwangerschap op de hoogte te worden
gebracht.
o De school zal te allen tijde melding doen van de zwangerschap bij de ouders
tenzij het belang van de leerling zich daartegen verzet en voor zover de
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persoonlijke levenssfeer van een ander dan de leerling daardoor zou worden
geschaad. In dit geval zal de school ruggespraak houden met het schoolbestuur.
Een ieder die op de hoogte is van de zwangerschap gaat met respect voor privacy
om met de zwangere leerling/ tienermoeder.
De directie en een lid van het zorgteam informeert de zwangere leerling/ tiener
moeder en ouder voor wat betreft de mogelijke gevolgen van haar aanwezigheid
op school, eventuele schoolprestaties en de sociale omgeving van de leerling.
Directie meldt de zwangerschap en de gemaakte afspraken met de kind/ouder
eveneens bij het RKCS.

Zwangerschapverlof
o Voor leerlingen die moeten bevallen, hanteren wij een beleid waarbij in verband
met haar zwangerschap de leerling rust kan nemen 6 weken voor en 8 weken na
de bevalling. Dit is conform de wetgeving betreffende zwangerschapsverlof voor
werknemers, in overleg kan hiervan worden afgeweken.
o In overleg met de leerling beoordeelt de directie en het zorgteam hoe dit beleid
(rustperiode) het beste wordt toegepast. De SMW-er wordt door het zorgteam
ingelicht.
o De leerling is verplicht een verklaring van de dokter over te leggen, indien zij na
34 weken het schoolgebouw nog steeds wil betreden om de lessen te volgen.
o Als een leerling met zwangerschapsverlof gaat, stelt de school de
leerplichtambtenaar en de inspectie hiervan op de hoogte.
o Als een leerling, als gevolg van zwangerschap, (buiten het verlof om) school
verzuimt, meldt de school dit ook bij de leerplichtambtenaar.
o
De SMW-er houdt contact met de leerling tijdens het zwangerschapverlof,
o in overleg met de directie maakt het zorgteam en SMW-er een plan van aanpak,
waarin terugkeer van de leerling centraal staat. Het plan wordt hierna met de
leerling besproken.
o Zowel het creëren van huiswerkvoorziening als het maken van toetsen/examens
gedurende de periode van het zwangerschapsverlof is des schools en wordt met
de desbetreffende leerling besproken.
o De school behoudt zich het recht voor om te beslissen of het verantwoord is om
bepaalde lessen (bv praktijklessen) te volgen, zulks gelet op risico’s van de
zwangerschap.
o De scholen dienen in verband met het afnemen van examens, zich te houden aan
de examenregeling.
Risico’s en algemene bepalingen
o De zwangere leerling betreedt de school te allen tijde op eigen risico.
o De school is nimmer aansprakelijk voor ongevallen en incidenten in verband met
de zwangerschap.
o Geen alternatieve, additionele en/ of logistieke arrangementen kunnen in
verband met de zwangerschap afgedwongen worden van de school.
o Bij terugkeer op school mag de leerling de baby niet naar school meenemen.
Dit protocol wordt met ingang van het schooljaar 2012/2013 tentatief ingevoerd. Na
1 jaar evaluatie met de betrokken scholen zal de definitieve versie vastgesteld
worden.
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