
Protocol voor melding (dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal en fysiek) of seksuele 

intimidatie   

  

Uitgangspunt is dat op het schoolterrein en binnen de schoolpoorten iedere vorm van verbaal en 

fysiek geweld/agressie en seksuele intimidatie, door ouders, personeel, leerlingen, vrijwilligers, 

stagiaires, e.d. niet getolereerd wordt. Hieronder worden tevens verstaan aanhoudend pesten, 

diefstal, vernieling, vuurwerkbezit etc..  

  

Geweld door personeel richting leerling  

Fysiek geweld als straf door de leerkracht wordt niet getolereerd. Mocht het toch voorkomen dat een 

lid van het personeel bijvoorbeeld op grond van een emotionele reactie de leerling een corrigerende 

tik geeft, dan deelt de leerkracht dit onmiddellijk mee aan de directeur. Verder neemt de leerkracht in 

overleg met de directeur zo snel mogelijk contact op met de ouders om het gebeurde te melden en uit 

te leggen. Als de ouders van de leerling een klacht indienen bij de directeur wordt een gesprek 

geregeld tussen de ouders en de directeur. De directeur houdt van elk voorval een dossier bij. Let wel: 

ondanks het feit dat valt uit te leggen dat er sprake was van een emotionele reactie, houden ouders 

het recht aangifte te doen bij de politie en gebruik te maken van de officiële klachtenprocedure.  

  

(Dreigen met) geweld e.d. door personeelslid  

• Het slachtoffer meldt het incident bij de directeur;  

• Personeelslid wordt door de directeur onmiddellijk uitgenodigd voor een gesprek;  

• De ernst van het voorval wordt door de directeur gewogen en besproken met 

betrokkenen;  

• Ingeval van daadwerkelijk fysiek geweld of seksuele intimidatie wordt door de 

directeur onmiddellijk melding gedaan bij het bestuur, dat vervolgens samen met de directeur 

bepaalt of, en zo ja welke, ordemaatregelen worden genomen;  

• De directeur houdt van elk voorval een dossier bij. Het bestuur kan gebruik maken 

van zijn bevoegdheid een schorsingsmaatregel op te leggen;  

• Tenslotte wordt medegedeeld dat er een brief volgt met daarin de sanctie. In de brief 

wordt ook melding gemaakt van mogelijke rechtspositionele maatregelen, bijvoorbeeld 

waarschuwing of schorsing;  

• De directeur stelt – voor zover van toepassing – de direct leidinggevende op de 

hoogte van het voorval en van de afspraken die zijn gemaakt;   

• Het bestuur zal alles in het werk stellen, dat er in geval van wetsovertreding aangifte 

bij de politie wordt gedaan door (de ouders van) het slachtoffer.  

  

Ingeval van herhaling van bedreiging door het personeelslid wordt door de directeur onmiddellijk 

melding gedaan bij het bestuur, dat vervolgens bepaalt of, en zo ja welke, rechtspositionele 

maatregelen worden genomen.   

 

 



Grenzen in gedrag   

Wij accepteren geen:   

• Storend gedrag   

• Negatief gedrag t.o.v. andere kinderen; o.a. pestgedrag ruzie maken   

• Saboterend en brutaal gedrag   

• Discriminerend gedrag   

• Agressief en gewelddadig gedrag   

• Provocerende lichaamstaal   

  

Grenzen in taalgebruik   

Op OB DE WILGEN doen we niet mee aan :   

• Schelden   

• Schuttingtaal   

• Vloeken   

• Kwetsen   

• Vernederen   

• Provoceren   

 

Discriminerend gedrag   

Hieronder verstaan we minachting voor een ander in algemene zin. Aangezien gelijkwaardigheid een 

van onze uitgangspunten is, zullen we hier tegen optreden.   

Aanpak:  

- Bij discriminatie door personeel wordt het personeelslid door de directeur uitgenodigd voor 

een gesprek. Bij het herhaaldelijk overtreden van de gedragsregels wordt melding gedaan bij het 

bestuur, dat vervolgens bepaalt of en zo ja welke maatregelen er worden genomen;  

- Bij discriminatie door vrijwilligers, stagiaires, ouders en/of leerlingen worden deze door de 

directeur uitgenodigd voor een gesprek. Bij herhaaldelijke overtreding van de gedragsregels wordt 

melding gedaan bij het bestuur, dat vervolgens bepaalt of -en zo ja, welke- maatregelen er 

worden genomen.   

In het uiterste geval kan hierbij gedacht worden aan schorsing of verwijdering/ontzegging van 

betrokkene tot de school en het schoolterrein.  

• Bij discriminatie door een leerling, wordt deze leerling door de directeur uitgenodigd 

voor een gesprek. Via gesprekken wordt op het gedrag ingegaan en aangegeven wat in deze 

gewenst gedrag is. Ouders worden op de hoogte gesteld van de discriminatie.  

• Bij voortduring of herhaling: Er komt een passende pedagogische straf (werkstuk, 

spreekbeurt over discriminatie). Ouders van de leerling worden door de directeur uitgenodigd 

voor een gesprek.   

• Bij voortduring of herhaling na het oudergesprek wordt er deskundige hulp 

ingeschakeld voor ouders en kind. In het uiterste geval kan de leerling geschorst worden. 

Ouders en bestuur worden hiervan op de hoogte gesteld.   



 

 

 (Dreigen met) geweld e.d. door leerlingen, ouders of derden  

• Slachtoffer meldt incident bij directeur;  

• De directeur voert zo spoedig mogelijk een ‘ordegesprek’ met betrokkene;  

• De ernst van het voorval wordt door directeur gewogen en besproken met 

betrokkenen;  

• Door de directeur wordt aan de agressor medegedeeld, dat er een brief volgt met 

daarin de sanctie. In de brief wordt ook melding gemaakt van mogelijke maatregelen 

(waarschuwing) of dat aan het bestuur een voorstel zal worden gedaan om betrokkene van 

school te verwijderen, dan wel de toegang tot de school te ontzeggen;  

• De directeur stelt – voor zover van toepassing – de groepsleerkracht op de hoogte 

van het voorval en van de afspraken die zijn gemaakt. Ingeval van herhaling van bedreiging 

door de ouders e.d. wordt door de directeur melding gedaan bij het bestuur, dat vervolgens 

bepaalt of, en zo ja welke, ordemaatregelen worden genomen. De directeur beoordeelt samen 

met het bestuur of er een gesprek met de betreffende ouders e.d. dient plaats te vinden;   

• aangifte bij de politie kan bij wetovertreding plaatsvinden.  

  

 

Administratieve procedure naar aanleiding van melding  

De betrokken medewerker/leerling/ouder:  

• vult (met of zonder hulp) het meldingsformulier in;  

• geeft het formulier aan de directeur.  

De  directeur:  

• bewaakt i.s.m. de interne vertrouwenspersoon het invullen van het meldingsformulier;  

parafeert het meldingsformulier en stuurt per omgaande een exemplaar naar het 

bestuur;  

• meldt mondeling de gebeurtenis bij het bestuur;  

• directeur kan – afgezien van de wettelijke verplichtingen ter zake – besluiten dat de 

arbeidsinspectie in te schakelen. Melding bij de Arbeidsinspectie is wettelijk verplicht ingeval 

van een ernstig ongeval (definitie ernstig ongeval: indien iemand lichamelijk en/of geestelijk 

schade aan de gezondheid heeft opgelopen die binnen 24 uur na het ongeval leidt tot 

opname in een ziekenhuis ter observatie of behandeling, dan wel naar redelijk oordeel 

blijvend zal zijn; Artikel 9 Arbo-wet).  

• administreert elke melding en verwerkt dit anoniem in een jaarverslag. Het jaarverslag 

wordt besproken in het MT-team en (de personeelsgeleding van) de medezeggenschapsraad.  

 



 


