
Aandachtspunten bij het overlijden van een leerkracht

Overlijdensbericht melden aan korps

 Correcte info nagaan, wat mogen en kunnen we melden? 
 Zo snel mogelijk elk personeelslid persoonlijk op de hoogte brengen (in een team de 

lijst van leerkrachten verdelen: wie belt wie op?), ook onderhoudspersoneel en 
schoolbestuur niet vergeten  

 Later ook gepensioneerde leerkrachten die overleden leerkracht goed kenden, niet 
vergeten te informeren 

Organisatie bij de eerstvolgende schooldag

 Directie en kernteam voorzien tijd om collega’s op te vangen  
 Terwijl ook opvang van leerlingen organiseren (duidelijke afspraken maken wie wat 

doet, bv. welke leerlingen blijven op speelplaats, wie begeleidt meest betrokken 
leerlingen, waar voorzien we opvang...) 

 In alle klassen waar deze leerkracht les gaf: iemand van het directieteam gaat het  
persoonlijk melden 

 Aandacht besteden aan bevriende collega’s van de overledene in de school (met wie 
hij/zij een nauwere band had). Ervoor zorgen dat ze kunnen vervangen worden als 
het voor hen te moeilijk wordt om les te geven.  

 Een stille ruimte ter beschikking stellen voor leerlingen (tijdens de speeltijd en 
middagpauze), waar ze terecht kunnen voor een gesprek of rustige, veilige plek 

Welke informatie doorgeven en hoe meedelen

 Navraag doen naar correcte en juiste informatie over het overlijden om eventuele 
vragen te kunnen opvangen

 Volgorde van informeren: 

o collega’s (leraarslokaal) 

o eigen klas van de overleden leerkracht 

o alle andere klassen waar hij/zij komt 

o overige klassen 

 Bij de eerste drie groepen gebeurt de melding door de directie/verantwoordelijke 

 Aan andere klassen wordt het door de leerkracht van het eerste lesuur meegedeeld, 
een gebed of bezinningstekst bezorgen aan elke leerkracht die men kan gebruiken bij
de melding voor een stil moment 

 Op een centrale plaats in de school of een daartoe ingericht lokaal: foto, 
overlijdensbericht, kaars, rouw- of herinneringsboek… 

Opvang en contact (communicatie) voorzien

Met de familie



 Een afspraak maken voor een huisbezoek, steeds in aanwezigheid van de 
directie 

 Ook collega’s die een goede band hadden met de leerkracht worden 
aangemoedigd om met de familie contact op te nemen    

 Bij rouwbezoek: familie haar verhaal laten doen 

 Rouwadvertentie bespreken met de familie, vragen naar een eventuele 
actieve deelname van leerlingen en leerkrachten aan de uitvaartplechtigheid 
en gebedswake 

In de school

 Aan het onthaal een foto plaatsen van de overleden leerkracht samen met 
een brandende kaars 

 De eigen klas opvangen en oog hebben voor de leerlingen die een bijzondere 
band hadden met die leerkracht 

 Klassen en leerlingen die dit wensen, de kans geven om een kaartje of briefje 
te schrijven 

 Leerlingen ruimte bieden om hun verhaal te doen 

 Bevriende collega’s opvangen en eventueel lesvrij maken. Andere 
leerkrachten hebben bijzondere aandacht voor hen en vervangen indien 
nodig. 

Praktische afspraken ivm afscheid en uitvaart

 Rouwadvertentie van de school plaatsen in krant, ook brief of melding van uitvaart 
aan alle ouders bezorgen, rouwbericht bekend maken in leraarskamer 

 Directie nodigt collega’s uit om samen een laatste groet te brengen, daarna de kans 
voorzien om samen nog na te praten 

 Pastorale groep zorgt eventueel voor een afscheidsmoment of wake op school of 
werkt met de familie mee aan de uitvaartplechtigheid (de leerlingen van de eigen klas
van de overleden leerkracht kunnen hierbij betrokken worden) 

 Eventueel rouwkrans van de school voorzien bij uitvaart 

 Na de afscheidsviering nodigt de directie het personeel en leerlingen (van de eigen 
klas) uit op een broodmaaltijd 

 De (hulp)titularis gaat met de leerlingen van de klas een laatste groet brengen als ze 
dat willen. Hij/zij vangt deze leerlingen daarna op samen met collega’s die dit willen. 

 De (hulp)titularis gaat met de klas naar de uitvaartdienst en zorgt voor een kaartje 
van de klas, niet vergeten om concrete afspraken te maken ivm vervoer en opvang 
na de uitvaart. 

 De directie doet een dankwoordje op het einde van de viering (in afspraak met de 
familie) 

Nazorg in daaropvolgende weken en maanden

 Met diverse betrokkenen de afspraken en opvang die plaats vond, evalueren, hieruit 
conclusies trekken voor eventuele bijsturing in de toekomst



 De foto van de overleden leerkracht een tweetal weken bij het onthaal laten staan, 
nadien in leraarslokaal of op secretariaat een plaats geven 

 Alle persoonlijke bezittingen teruggeven aan familie en ook het rouwboek, persoonlijk
gaan afgeven als eerste drukte van overlijden en uitvaart voorbij zijn, tijd maken voor 
het bezoek zodat familie kan vertellen, vragen kan stellen...

 Ervoor zorgen dat er geen administratieve post meer naar adres van overleden 
leerkracht wordt gestuurd, naam schrappen in adressenbestand    

 Signalen van rouw herkennen bij leerlingen en collega’s, mogelijkheden voorzien om 
erover spreken, in samenwerking met leerlingenbegeleider, CLB... 

 Een artikel plaatsen in de schoolkrant, geschreven door de directie 

 Familie van de overleden leerkracht uitnodigen op de eerstvolgende herdenking voor 
overledenen 

 Op de verjaardag van de overleden leerkracht een kaartje sturen, evenals op de 
overlijdensdag

 Met collega’s afspreken dat er nog eens naar de familie getelefoneerd wordt, langs 
gegaan wordt voor een bezoek
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