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Inleiding  

  

In dit schoolveiligheidsplan wordt beschreven hoe bs Olof Palme de fysieke en sociale veiligheid 

waarborgt. Zowel preventieve als curatieve maatregelen worden hierin beschreven.   

Voor de borging van de veiligheid van werknemers en een plan van aanpak ter voorkoming van 

gezondheidsklachten en ongevallen, verwijs ik naar de risico-inventarisatie en  -evaluatie die 

valt onder het Arbobeleid.  

Dit beleidsplan richt zich op alle vormen van agressie, geweld en seksuele intimidatie die binnen of 

in de directe omgeving van de school kunnen plaatsvinden.  Agressie en geweld kunnen zich 

manifesteren in  verschillende vormen:  

• Verbaal geweld  

• Fysiek geweld  

• Psychisch geweld  

• Discriminatie  

• Seksuele intimidatie  

• Vernielingen  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marja van Sluisveld,  

Directeur  

  

  

  

Team Olof Palme  

Drunen juli 2022 
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Visie schoolveiligheidsplan Bs. Olof Palme  

  

Voor basisschool Olof Palme is zorgdragen voor een veilige omgeving een onderdeel van het 

schoolbeleid. Basisschool Olof Palme streeft ernaar een omgeving te creëren waarin leerlingen, 

medewerkers en ouders zich veilig voelen en goed samen kunnen werken binnen een sterk 

pedagogisch klimaat. Veiligheid zien we als de basis voor een goede cognitieve en sociaal-emotionele 

ontwikkeling.   

  

Zo maken we het samen leuker:  

• Ik zorg goed voor mezelf en de ander  

• Ik zorg goed voor mijn omgeving  

• Ik ben rustig in de school  

• Ik zorg ervoor dat wij TROTS kunnen zijn op elkaar!   

  

Kernwaarden TROTS  

Transparant  

Respectvol  

Ontwikkelingsgericht/ professioneel  

Teamgeest  

Samenwerken  

Doelstellingen Beleidsplan  

  

• Basisschool Olof Palme wil een veilige school zijn. De versterking van de veiligheid komt ten 

goede aan de ontwikkeling en het welbevinden van alle leerlingen en medewerkers van 

basisschool Olof Palme.  

• Iedereen die onderwijs volgt, werkzaamheden verricht, of andere betrokkenheid heeft op 

basisschool Olof Palme, wordt geacht zich te onthouden van elke vorm van ongewenst gedrag.  

• Basisschool Olof Palme neemt preventieve en curatieve maatregelen om ongewenst gedrag te 

voorkomen en te bestrijden. Onder ongewenst gedrag verstaan we elke vorm van (seksuele) 

intimidatie, pesten, racisme, discriminatie, agressie en geweld. Binnen onze school zijn er interne 

vertrouwenspersonen.   

• Personeel en ouders worden geïnformeerd via nieuwsbrieven, schoolgids en op de schoolsite 

over het beleidsplan en de protocollen. Door de leerkrachten worden de gedrags- en 



  4  

omgangsregels met de leerlingen regelmatig besproken. Aan het begin van het schooljaar maakt 

elke klas eigen klassenregels aan de hand van de schoolregels. De leerkrachten zetten hoog in op 

de eerste gouden weken van het schooljaar.   

• We streven ernaar elke leerling die zorg en aandacht te bieden die nodig is om zich zo optimaal 

mogelijk te ontwikkelen.  

• In vergaderingen en overleg houden de leerkrachten elkaar op de hoogte over bepaalde zorg 

voor leerlingen.   

• Elk kwartaal is er zorgoverleg tussen de interne vertrouwenspersonen/ ASV/ IB  

  

Deze doelstellingen worden gerealiseerd door het proactief uitdragen van het streven naar een 

veilige leer- en werkomgeving binnen onze school, onder andere door passende activiteiten uit te 

voeren.   

Deze activiteiten zijn gebaseerd op de volgende onderdelen:   

  

• preventief beleid, ter voorkoming van incidenten   

• repressief beleid, ter voorkoming van verdere escalatie bij incidenten   

• registratie en evaluatie   

  

  

Preventief beleid Omgangscode Stichting Scala  

Deze omgangscode geldt voor alle personeelsleden, ouders, hulpouders, overblijfpersoneel, 

stagiaires, lio-ers.  

Algemeen:  

Het is belangrijk dat we ons realiseren dat een schoolbevolking bestaat uit een diversiteit aan 

mensen, al dan niet afkomstig uit verschillende culturen. Het is zaak dat alle partijen (leerlingen, 

(hulp-)ouders, leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel en directeur) zich daarvan bewust 

zijn en daarnaar handelen.   

Daarom zijn er op elke school omgangsregels die zijn opgenomen in de schoolgids.  

De ouders die hun kind aanmelden op een school, worden op de hoogte gebracht van de schoolgids 

en de omgangs(gedrags-)regels die daarin opgenomen zijn. Het bestuur van Stichting Scala gaat 

ervan uit dat ouders deze omgangsregels en de schoolgids onderschrijven vanaf het moment dat het 

kind officieel wordt aangemeld en leerling wordt van bs. Olof Palme. Ouders tekenen hiervoor 

middels het inschrijfformulier.  
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Specifiek :  

De ouders en de leerkrachten staan voor hetzelfde doel, de leerling tot optimaal leren en gedrag, tot 

een open, eerlijke en rechtvaardige omgang in relatie tot de andere leerlingen, leerkrachten, de 

thuissituatie en anderen te brengen. Dit betekent, wat betreft de schoolsituatie, dat de ouders de 

pedagogische opvattingen zoals die worden uitgedragen volgens de visie van de school, 

onderschrijven en tevens naleven daar waar het de schoolloopbaan van hun kind betreft.  

Ouders en school versterken elkaar zo om tot optimaal effect te komen wat betreft de ontwikkeling 

van de leerling / het kind.   

Meer specifiek betekent dit dat:  

- er afspraken zijn gemaakt dat ouders en leerkrachten elkaar op de hoogte houden over de 

ontwikkeling van het kind. Dat kunnen reguliere afspraken zijn (rapporten ed.) maar ook 

afspraken op verzoek   

( zorgleerlingen, opvallend gedrag ed.)   

- er afspraken zijn gemaakt m.b.t. de omgang tussen leerkracht en leerlingen en tussen 

leerlingen onderling ( we denken dan aan een gedragscode die op elke school te terug te 

vinden is, waarin grenzen worden aangegeven)  

- deze regels ook gelden voor onderwijs ondersteunend personeel en alle ouders die 

structureel hulp verlenen binnen de school.  

- elke school van Stichting Scala een of meerdere interne vertrouwenspersonen heeft waar 

leerlingen, ouders en leerkrachten terecht kunnen met klachten over seksuele intimidatie en 

machtsmisbruik. Aan allen in de school zijn functie, taak en bereikbaarheid bekend.  

- elke school binnen de stichting Scala 1 of meerdere Aandachtsfunctionarissen Sociale 

Veiligheid (ASV) heeft waar leerlingen, ouders en leerkrachten terecht kunnen op het gebied 

van pesten. Ook wordt door deze persoon actief gewerkt aan het beleid rondom pesten.   

  

Procedures:  

Procedures kunnen worden opgestart bij/ na elke vorm van onenigheid binnen een 

schoolgemeenschap, wanneer reëel overleg niet meer het gewenste resultaat oplevert, ongeacht 

welke partij.  

Op elke school is de klachtenprocedure terug te vinden in de schoolgids. (wettelijk verplicht)  

.  
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Inzet preventieve middelen bs. Olof Palme  

  

Basisschool Olof Palme neemt maatregelen om agressie, geweld en seksuele intimidatie tegen te 

gaan. De volgende activiteiten worden hiertoe ondernomen:  

• Vertrouwenspersonen/ ASV stellen zich aan het begin van het schooljaar in elke klas voor en 

houden een gesprek over wat zij voor de leerlingen kunnen betekenen.   

• Begin van het schooljaar worden de gedragsregels met de leerlingen en medewerkers 

doorgenomen en consequent gehandhaafd.  

• Kinderen kunnen te allen tijde met problemen terecht bij de eigen leerkracht, de 

vertrouwenspersonen / ASV en de schoolleiding.  

• Leerlingen hebben de gelegenheid om problemen schriftelijk kenbaar te maken door een 

briefje in de PMM-brievenbus te doen. PMM = prefentie Machtsmisbruik 

• Methodes ‘ Relaties en seksualiteit’ en ‘Kleur’ worden ingezet zodat er gedurende het hele 

schooljaar aandacht voor de sociaal-emotionele vorming is.  

• Gevoelens van veiligheid worden tweejaarlijks geïnventariseerd bij personeel, ouders en via 

het instrument WMKPO Sociale Veiligheid. Elk jaar wordt dit instrument afgenomen bij de 

leerlingen. Dit wordt besproken en waar nodig actie opgezet.   

• Elk jaar wordt Siga afgenomen bij leerkrachten/ leerlingen. Dit is een sociaal meetinstrument.   

• Leerkrachten lopen 10 minuten voor schooltijd en gedurende de pauzes buiten.   

• Er is een incidentenregistratie.   

• Personeel, leerlingen en ouders worden geïnformeerd over geldende gedragsregels.   

Deze regels worden kenbaar gemaakt in de schoolgids en op de schoolsite.   

• Daarnaast wordt agressie, geweld en seksuele intimidatie aan de orde gesteld:   

- tijdens individuele gesprekken met ouders / medewerkers   

  (functioneringsgesprekken)   

- tijdens teamvergaderingen   

- in overleggen met en van de medezeggenschapsraad   

- in de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) -  jaarplan Arbo.  

  

  

  

  

 

  



  7  

Rol, taak en werkwijze van vertrouwenspersonen  

1. De interne vertrouwenspersoon heeft tot taak:  

a. er voor te zorgen dat alle geledingen binnen de school voldoende worden geïnformeerd 

t.a.v. taken, personen, bereikbaarheid en procedures betreffende machtsmisbruik;  

b. te zorgen voor de eerste opvang van en advies te geven aan een leerling (of diens ouders of 

plaatsvervanger) die geconfronteerd wordt met machtsmisbruik;  

c. om, wanneer een leerling bij de interne contactpersoon aanklopt betreffende 

machtsmisbruik, de ouders of verzorgers van de klager te informeren, tenzij er 

zwaarwegende belangen zijn.  

d. om, bij voorkeur met instemming van de klager betrokken ouder(s) of diens plaatsvervanger 

te informeren. Naarmate de leerling in leeftijd ouder is, weegt deze instemming zwaarder;  

e. om, wanneer de klager dit wenst, deze door te verwijzen naar de externe 

vertrouwenspersoon of andere externe hulpinstanties en deze hierbij behulpzaam te zijn;  

f. de aangeklaagde te attenderen op de mogelijkheid van het indienen van een klacht bij de 

klachtencommissie;  

g. attent te blijven of het indienen van een klacht negatieve consequenties heeft voor de klager 

of andere betrokkenen en in voorkomende gevallen dit te melden aan de externe 

vertrouwenspersoon;  

h. een bijdrage te leveren aan de verbetering van het schoolklimaat door hierover gevraagd en 

ongevraagd adviezen te verstrekken aan de schooldirecteur;   

i. zich op de hoogte te houden van ontwikkelingen op het gebied van preventie en bestrijding 

van machtsmisbruik.  

j. deel te nemen aan het Netwerk Klachtenregeling  

2. De interne vertrouwenspersoon  is verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem in verband 

met zijn werkzaamheden als interne contactpersoon ter kennis komt. Deze plicht geldt niet ten 

overstaan van het bevoegd gezag, de klager (of diens ouders), de externe vertrouwenspersoon, 

de klachtencommissie, gerechtelijke autoriteiten en artsen. De geheimhouding vervalt niet na 

het beëindigen van de taak als interne vertrouwenspersoon.  

3. De interne vertrouwenspersoon is voor de wijze van uitvoering van zijn taak - daaronder niet 

begrepen het verstrekken van informatie over de inhoud van dossiers - uitsluitend 

verantwoording schuldig aan het bevoegd gezag.  

4. De interne vertrouwenspersoon kan uit hoofde van de uitoefening van zijn taak niet uit zijn 

functie worden ontslagen, disciplinair gestraft of anderszins benadeeld worden.  

5. De interne vertrouwenspersoon kan van zijn taak ontheven worden als er onder meer sprake is 

van grove nalatigheid of fouten in zijn functioneren als interne contactpersoon.  
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6. De interne vertrouwenspersoon die zijn taak wil beëindigen, doet dat door een schriftelijke 

mededeling aan de directeur van de school. Hij / zij zorgt voor overdracht van lopende dossiers.  

De directeur van de school zorgt voor laagdrempelige bereikbaarheid en stelt de interne 

vertrouwenspersoon in staat om binnen het taakbeleid van de school zijn taken naar behoren 

te kunnen vervullen.  

  

Naast bovengenoemde punten:   

• Maakt de interne vertrouwenspersoon voor elke vakantie een rondje langs alle 

leerkrachten om te vragen of er bijzonderheden zijn op het gebied van sociale veiligheid  

• Zorgt deze voor een up-to-date veiligheidsplan en monitort dit  

• Leegt elke week de brievenbus waar kinderen briefjes in kunnen doen over eventueel 

machtsmisbruik.   

• Voert gesprekken met kinderen, wanneer ze hierom vragen.  

• Voert gesprekken met ouders over sociale veiligheid.   

• Zorgt voor voorlichting richting ouders en personeel.   

• Komen alle interne vertrouwenspersonen elk kwartaal bij elkaar om zorg te bespreken 

en eventuele handelingsplannen op te stellen.   

• Bezoeken twee keer per jaar het netwerk  

• Gaan naar speciale voorlichtingsavonden over sociale veiligheid.   

• Geven regelmatig advies (gevraagd/ongevraagd) aan leerkrachten en / of directie  

• Houden de actualiteiten bij.  

  

De interne vertrouwenspersonen op basisschool Olof Palme:  

 Ingeborg Bunnik (groep 6-7-8)  

Gerty van Son (groep 4 t/m 5)  

Krista Poldervaart (groep 1-2-3)  

De vertrouwenspersonen volgen jaarlijks scholing om op de hoogte te blijven van recente 

ontwikkelingen en om hun vaardigheden te oefenen.  

Jaarlijks stellen zij zich voor aan de leerlingen en informeren zij de leerlingen over hun rol binnen de 

school.   

Naast de mogelijkheid om een gesprek te plannen met de vertrouwenspersonen kan er ook 

schriftelijk een klacht gemeld worden middels mail of de brievenbus die in de school hangt.  

  

  

  

  

  

  



  9  

  

Rollen/ taken Aandachtfunctionaris Sociale Veiligheid (ASV)  

Rollen/ taken die de ASV zou kunnen vervullen worden door het wetsvoorstel (m.i.v. augustus 2015) 

alleen in algemene zin omschreven: “Voor ouders en leerlingen een laagdrempelig aanspreekpunt te 

hebben op school wanneer er gepest wordt”. Het wetsvoorstel schrijft daarom voor dat iedere 

school een persoon aanstelt die het beleid tegen pesten coördineert en fungeert als aanspreekpunt. 

In de praktijk kunnen de rollen van interne begeleider, interne vertrouwenspersoon en ASV elkaar 

overlappen. Dat hoeft geen probleem te zijn, zolang het voor alle betrokkenen helder is in welke rol 

zij op dat moment fungeren.   

1. De ASV heeft tot taak:   

• Ervoor te zorgen dat iedereen binnen de school voldoende worden geïnformeerd over 

taken, werkwijze en bereikbaarheid van de ASV;  

• De eerste opvang van en advies aan een leerling (of diens ouders) die geconfronteerd 

wordt met pesten; daarbij zal de ASV met instemming van de leerling of diens ouders, de 

betrokken leerkracht informeren. Het informeren van de ouders gebeurt het liefst met 

instemming van de leerling; naarmate de leerling ouder is, is deze instemming van groter 

belang;  

• Een bijdrage te leveren aan de verbetering van het schoolklimaat in de vorm van 

(gevraagde en ongevraagde) adviezen op schoolniveau ten aanzien van het beleid 

rondom pesten;  

• Zich op de hoogte te houden van ontwikkelingen op het gebied van preventie en 

bestrijding van pesten;  

2. De ASV is voor de uitvoering van haar / zijn taak uitsluitend functionele verantwoording 

verschuldigd aan het bevoegd gezag.  

3. De ASV kan uit hoofde van de uitvoering van deze taak niet worden ontslagen, disciplinair 

gestraft worden of in haar/ zijn eigenlijke functie anderszins benadeeld worden.  

4. De ASV kan van haar/ zijn taak ontheven worden als er sprake is van grove nalatigheid of 

fouten in haar / zijn functioneren als ASV.  

5. De ASV die haar / zijn taak wil beëindigen, doet dat door een schriftelijke mededeling aan het 

bevoegd gezag te richten met een afschrift aan de directie van haar/ zijn school en zorgt voor 

overdracht aan zijn / haar opvolger.  

6. De directie van de school zorgt voor laagdrempelige bereikbaarheid en stelt de ASV in staat 

om binnen het taakbeleid van de school haar / zijn taak naar behoren te vervullen.   

*Naast bovenstaande punten:  

*Maakt voor elke vakantie een rondje langs alle leerkrachten om te vragen of 

er bijzonderheden zijn op het gebied van pesten. *Zorgt voor een up-to-date 

pestprotocol en monitort dit.  

*Leegt elke week de brievenbus waar kinderen briefjes in kunnen doen over eventueel 

machtsmisbruik.   

*Voert “supportgroep” gesprekken met supportgroepen wanneer eigen leerkracht dit 

niet kan doen.   

*Voert gesprekken met ouders over pesten, wanneer eigen leerkracht dit niet kan doen.   

*Zorgt voor voorlichting richting ouders.   
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*Zorgt voor extra aandacht op het gebied van pesten door in te spelen op actuele 

situaties of nationale ‘anti-pestweken’.  

*Komen elk kwartaal bij elkaar om zorg te bespreken en eventuele handelingsplannen op 

te stellen.   

*Bezoeken twee keer per jaar het netwerk.  

*Gaan naar speciale voorlichtingsavonden over sociale veiligheid. 

*Houden de actualiteiten bij.  

 

1.4 Zorgteam   

Als er op school problemen zijn waar de leerkracht zich zorgen over maakt, worden deze besproken 

met de Interne Begeleider.  Op onze school zijn dat Paul van Beurden en Joyce Mimpen. Soms 

hebben deze problemen te maken met vorderingen in het leerproces van kinderen en wordt de 

oplossing van het probleem gezocht in het onderzoeken van de oorzaken en de aanpak van het 

leerprobleem.  

Er kunnen echter ook psychosociale kanten aan een probleem zitten en hierbij kan ook de 

thuissituatie een rol spelen. In zo’n geval kunnen de eerste signalen binnenkomen bij de leerkracht, 

de directeur of bij de vertrouwenspersoon. Onder psychosociale problemen verstaan wij problemen 

rond gedrag, pesten, agressie, vandalisme, intimidatie, hygiëne, ontwikkeling, opvoeding, 

schoolverzuim of problemen van psychische of sociaal-emotionele aard.   

Als er zorgen zijn wordt er eerst met de ouders contact opgenomen. Kleinere problemen worden 

vaak door de ouders en leerkrachten zelf opgelost. Psychosociale problemen kunnen echter ouders 

en leerkrachten boven het hoofd groeien, waardoor er behoefte bestaat aan deskundige advisering 

of hulpverlening.  

Sinds schooljaar 2012-2013 hebben we op basisschool Olof Palme een zorgteam samengesteld 

waarin de directeur, de IB-ers en de interne vertrouwenspersonen van de school zitting hebben. Zij 

komen structureel bij elkaar. Er wordt dan samen besproken of er sprake is van risicoleerlingen op 

school. Binnen stichting Scala werken we ook met een zorgteam In dat zorgteam hebben eveneens 

zitting een vertegenwoordiger van de GGD en van School Maatschappelijk Werk. Deze hebben een 

“vaste” stoel. Afhankelijk van de casus schuiven andere instanties aan.  

Indien het zorgteam van mening is dat de problemen door school en ouders  opgelost kunnen 

worden, gaan we daar mee aan de slag.  Wanneer de problemen te groot zijn, kan in overleg met de 

ouders besloten worden deskundige hulp in te schakelen.   
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Gedragsregels van basisschool Olof Palme  

  

Onze Kernwaarden zijn: TROTS  

Transparant, Respectvol, Ontwikkelingsgericht/ professioneel, Teamgeest, Samenwerking Aan de 

hand van de kernwaarden zijn er 4 schoolregels. Aan het begin van het schooljaar worden met de 

leerlingen klassenregels opgesteld en in elke klas zichtbaar opgehangen.   

Alle andere regels ziet u in de bijlage.   

  

Basisschool Olof Palme hanteert regels met betrekking tot het omgaan met elkaar, materialen en de 

ruimte:  

Zo maken we het samen leuker: Ik zorg ervoor dat wij TROTS kunnen zijn op elkaar!  

Ik zorg goed voor mezelf en de ander  

Ik zorg goed voor mijn omgeving  

Ik ben rustig in de school  

Ik zeg “Stop hou op met….” bij grensoverschrijdend gedrag  Deze 

teksten hangen zichtbaar door de hele school.   

  

Methoden  

School zet de volgende methoden in ter voorkoming van fysiek, psychisch en verbaal geweld, 

seksuele intimidatie, discriminatie en vernielingen:  

• Relationele en seksuele vorming.   

• Kleur  

  

Doelstellingen methode ‘Relationele en seksuele vorming ’  

Seksuele ontwikkeling  

Kinderen zijn nieuwsgierig, hebben vragen over en hebben recht op betrouwbare informatie. De 
invloed van andere bronnen, zoals sociale media nemen toe. De lesmaterialen en activiteiten 
bieden een duidelijk kader zodat leerlingen positieve normen en waarden kunnen ontwikkelen 
met respect voor diversiteit. Ook de overheid steunt deze lessen: relationele en seksuele vorming 
is vanaf 1 december 2012 toegevoegd aan de kerndoelen binnen het basisonderwijs. Rol van de 
school  
Relationele en seksuele vorming omvat meer dan lichamelijke veranderingen en/of voortplanting. 
Het gaat ook over vriendschap, liefde, relaties en omgangsregels. Daarom past deze vorming goed 
binnen alle groepen van het basisonderwijs. Want op school, in de media, op straat, thuis, overal 
komen kinderen in aanraking met onderwerpen die met relaties en seksualiteit te maken hebben. 
Download voor meer informatie de richtlijn voor het ondersteunen van kinderen bij een gezonde 
seksuele ontwikkeling.   
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Effecten van relationele en seksuele vorming op school  

Een goede begeleiding en stimulering op school draagt er toe bij dat kinderen een positief zelfbeeld 
en adequate vaardigheden ontwikkelen op het gebied van relaties en seksualiteit. Als kinderen die 
informatie krijgen waar ze recht op hebben, helpt dat hen verder in hun ontwikkeling..  

Lessen per leeftijdsfase  

In deze lessen wordt er rekening gehouden met de seksuele ontwikkelingsfasen van het kind. Het 
lespakket Relaties en Seksualiteit biedt leerkrachten van groep 1 t/m groep 8 handvatten voor het 
geven van relationele en seksuele vorming. Het materiaal bestaat uit een algemene introductie en 
vier leskaternen (groep 1 & 2, groep 3 & 4, groep 5 & 6, groep 7 & 8), met digitale ondersteuning. De 
lessen zijn bedoeld om kinderen te ondersteunen bij de ontwikkeling tot een persoon die: respect 
heeft voor zichzelf en anderen, zich bewust is van eigen en andermans gevoelens, wensen, 
opvattingen en mogelijkheden én die steeds beter gefundeerde beslissingen kan nemen op het 
gebied van relaties en seksualiteit.  

In de algemene introductie komen het belang van seksuele en relationele vorming in het 
basisonderwijs, de inhoud en opbouw van het totale lespakket, randvoorwaarden en 
aandachtspunten voor de voorbereiding en uitvoering van de lessen aan de orde. In elk leskatern 
staat een lesoverzicht voor twee leerjaren. Per ontwikkelingsfase worden verschillende lessen 
uitgewerkt.  

Tijdens “de week van de lentekriebels” besteden we nog meer tijd aan deze lessen. Verder worden 
de lessen door het jaar heen gegeven via een jaarrooster Via de volgende link is nog veel meer te 
vinden over seksuele en relationele vorming. Deze site is van de Rutgers stichting in samenwerking 
met de GGD. http://www.weekvandelentekriebels.nl/  

Doelstellingen ‘Kleur’  

- Ieder kind ontwikkelt een eigen kijk op het leven en maakt zelf keuzes wat zinvol, mooi, waar en 

echt is.  

- leerlingen laten reflecteren op en communiceren over hun gevoelens, meningen en ideeën over 

de maatschappij. Vragen zoals: Waar hoor ik bij? Waar doe ik aan mee? Wat vind ik ervan?  

Spelen hierbij een rol.  

- Leerlingen laten ontwikkelen tot sociaal competente leerlingen die goed omgaan met zichzelf en 

de mensen om zich heen, met de leerstof en de wereld waarin ze leven. 
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Curatief beleid  

Om adequaat te kunnen handelen naar aanleiding van incidenten en om escalatie te voorkomen, 

wordt iedereen die betrokken of geconfronteerd is met incidenten, door de school hulp en 

begeleiding aangeboden. Voor deze begeleiding kan zowel interne als externe hulp ingeschakeld 

worden.  

  

Maatregelen  

Maatregelen die basisschool Olof Palme heeft doorgevoerd:  

• Alle leerkrachten zijn in het bezit van: intentie verklaring, Interne procedure seksuele 

intimidatie, gedragscode en de Brochure “Meldplicht en aangifteplicht”. Elk jaar tekenen 

leerkrachten hiervoor.   

• Er is een pestprotocol opgesteld. Dit protocol wordt vaak besproken en bijgesteld. Doen we 

wat er staat?   

• Er is een protocol voor opvang bij ernstige incidenten.  

• Er is een protocol voor melding (dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal en fysiek) of 

seksuele intimidatie.  

• Er is een procedure voor schorsing en verwijdering van leerlingen.  

• Voor ernstige incidenten zijn er interne vertrouwenspersonen aanwezig.   

• Er kan hulp worden ingeroepen van externe hulpverleners en het bevoegd gezag.  

• De interne vertrouwenspersonen volgen cursussen om zich te specialiseren in hun taak.  

• Protocollen worden jaarlijks onder de aandacht gebracht tijdens studiedagen. De protocollen 

worden actueel gehouden.  

  

Afspraken over nablijven:   

Het bespreken van gedragsproblemen zal veelal na schooltijd plaatsvinden. Hierover hebben we de 

volgende afspraken gemaakt:   

• We laten de kinderen nooit tussen de middag nablijven. Een kort gesprekje is wel mogelijk.   

• Ouders weten de eindtijd van de school. De ouders worden op de hoogte gebracht als het 

nablijven langer dan een kwartier duurt.   

• Bij een overtreding in de loop van de ochtend, meldt de leerling zelf tussen de middag dat 

hij/zij straf heeft en moet nablijven.   

• Bij een overtreding in de middag, of wanneer de leerling moet overblijven, belt de leerling 

zelf naar huis om door te geven dat hij moet nablijven.   

• Het nablijven duurt maximaal een kwartier.  

• Het nablijven gebeurt in een lokaal waar andere leerkrachten makkelijk in en uit kunnen 

lopen.  
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Pestprotocol Bs. Olof Palme  

 Dit pestbeleid gaat nadrukkelijk in op de aanpak van pesten.   

Deze negatieve vorm van gedrag en de aanpak daarvan, vinden wij dermate belangrijk dat dit 

losgekoppeld is van het gedragsprotocol en als aanvullend onderdeel is opgenomen.   

  

Waarom een pestprotocol ?   

Het team van basisschool Basisschool Olof Palme wil een veilig en prettig pedagogisch klimaat 

creëren en waarborgen voor alle kinderen. In een klimaat waarin pesten gedoogd wordt, worden de 

pedagogische structuur en veiligheid ernstig aangetast. Voor onze school is dat een niet te 

accepteren en ongewenste situatie. Middels dit pestprotocol wordt duidelijk waar we met elkaar 

voor staan, en wat we doen ter voorkoming en bestrijding van pesten in de school. Het team is 

overtuigd van de negatieve gevolgen van pestgedrag en zich bewust van haar verantwoordelijkheid 

in deze.   

  

Wat is pesten?  

Het is belangrijk pesten niet te verwarren met plagen. Ruzie of plagen komt in een groep leerlingen 

dagelijks voor. Het behoort tot het natuurlijke gedrag van mensen en dus ook tot dat van kinderen. 

Plagen is een meer tijdelijk iets, is eenmalig in deze vorm, heeft geen structurele kenmerken, is 

situatie gebonden, en niet op personen, maar meer op gedragingen van personen gericht. Plagen is 

ook wederzijds, het gaat over en weer en berokkent geen blijvende schade aan kinderen.   

Het verschil tussen plagen en pesten blijft een moeilijke kwestie. Wat in onze ogen plagen is kan door 

de betrokkene als pestgedrag ervaren worden. Pestgedrag is gedrag wat zich structureel en 

systematisch herhaalt en gericht is op één of enkele specifieke personen. Het is pesten als een kind 

zich niet kan verweren en het als kwetsend wordt ervaren door het kind. Pesten heeft duidelijke 

kenmerken:   

- Pesten gebeurt opzettelijk   

- Pesten gebeurt systematisch   

- Bij pesten is altijd sprake van ongelijke machtsverhoudingen   

- Pesten houdt niet vanzelf op maar wordt erger als er niet wordt ingegrepen.  

  

Plan van aanpak: preventief  

In de eerste plaats geldt het gezegde dat “ voorkomen beter is dan genezen”. Door een preventieve 

aanpak moet worden voorkomen dat pesten een probleem kan gaan worden.   

De preventieve aanpak houdt in:   
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1. Dat we een klimaat creëren waarbinnen pesten geen normaal gedrag is en met behulp van 

omgangsregels spreken we af hoe we ons ten opzichte van elkaar gedragen.   

2. We zien pesten als een serieus probleem.  We hebben op school een aanspreekpunt pesten 

en een coördinator.  

3. Dat de leerkrachten vaardigheden op doen in signaleren en bestrijden van pestgedrag/ 

leerkrachten bieden gerichte lessen aan.  

4. Dat basisschool Olof Palme haar leerkrachten ondersteunt door het aanreiken van informatie 

over pesten/ informeren over signalering van pesten.  

5. Basisschool Olof Palme hanteert een sociaal emotioneel leerlingvolgsysteem, dat twee keer 

per jaar afgenomen wordt en geanalyseerd. Elke twee jaar is er een groot sociaal 

veiligheidsonderzoek onder leerlingen, ouders en leerkrachten. Dit onderzoek heet WMKPO 

Sociale Veiligheid. N.a.v. dit onderzoek wordt er gekeken of er stappen ondernomen moeten 

worden.   

6. De school heeft een Aandachtsfunctionaris Sociale Veiligheid (ASV),   

  

Creëren van een goed klimaat is van groot belang.   

Er zal minder worden gepest in een klimaat waar duidelijkheid heerst over de omgang met elkaar, 

waar aanvaarding van verschillen wordt aangemoedigd, waar ruzies niet met geweld worden 

opgelost, maar uitgesproken, waar leerlingen gerespecteerd worden in hun eigenheid, waar agressief 

gedrag niet wordt geaccepteerd en waar leerkrachten en ouders duidelijk stelling nemen tegen 

dergelijke gedragingen. Alle betrokken partijen worden op de hoogte gebracht van de geldende 

omgangsregels. Leerkrachten onderschrijven de omgangsregels, ouders worden er middels de 

schoolsite op gewezen. Leerlingen worden er regelmatig, in ieder geval bij de start van elk schooljaar, 

rekening houdend met hun ontwikkelingsniveau/leeftijd, van op de hoogte gebracht en situationeel 

op gewezen.   

  

Pesten als een serieus probleem zien.  

Pesten komt voor, ook in een veilige school of veilige thuissituatie. Gelet op de signalen die 

onderzoekers afgeven (één op de vier kinderen in het basisonderwijs is slachtoffer van pestgedrag!), 

kan er maar beter van uitgegaan worden dat in elke omgeving gepest wordt. De piek van het pesten 

ligt tussen de 10 en 14 jaar wat niet wegneemt dat er in lagere groepen ook kan worden gepest.   

   

Vaardigheden van leerkrachten / gerichte lessen  

Op basisschool Olof Palme wordt er gewerkt met  methoden voor sociaal-emotionele ontwikkeling, 

nl.  

“ Kleur”  en “ Relationele en seksuele vorming”.  
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Indien de leerkracht pestgedrag signaleert kan hij of zij in overleg met de ASV-er een extra 

project expliciet gericht op pesten inzetten. De leerkracht wordt hierbij door de ASV-er begeleid. 

Andere activiteiten van de leerkracht:   

- De leerkracht bespreekt met de leerlingen elk schooljaar de omgangsregels en schoolregels   

- Onderling plagen en pesten wordt hier benoemd en besproken in alle groepen van de school.   

- De schoolregels worden nog aangevuld met groepsregels die de leerkracht samen met de 

leerlingen vaststelt.   

- De leerkracht moet geborgenheid en veiligheid bieden door eigen voorbeeldgedrag.   

- De leerkracht moet kunnen observeren en signaleren en direct ingrijpen bij dreigende 

pestsituaties.   

- De leerkrachten werken aan een positief groepsklimaat (middels  activiteiten zoals, 

kringgesprekken, evaluatiegesprekken).   

- Wanneer het nodig is, kan een leerkracht een sociogram afnemen.   

- Tijdens de groepsbesprekingen met de interne begeleider kan gevraagd worden naar de sfeer in 

de groep en naar het welbevinden van de individuele leerlingen.  

  

Ondersteuning van leerkrachten   

Er wordt rekening gehouden met verschil in leeftijd/ontwikkelingsniveau en daarom onderscheid 

gemaakt in (les)activiteiten voor de onder- en bovenbouw. Het onderwerp wordt regelmatig aan de 

orde gesteld en er wordt gebruik gemaakt van andere bewoordingen zoals, buitensluiten, anders-

zijn, aanvaarden van verschillen, veiligheid en omgaan met elkaar.  

De ASV zijn deskundig en informeren de teamleden over ontwikkelingen, bekijken en vervangen 

zonodig materiaal.   

  

Als pesten zich voordoet moeten leerkrachten, ouders en medeleerlingen dit kunnen signaleren. Een 

aantal signalen van pestgedrag kan bijvoorbeeld zijn:   

- buitensluiten   

- opmerkingen maken over kleding of uiterlijk   

- bezittingen afpakken   

- nooit de echte naam van een leerling gebruiken, maar een bijnaam   

  

Bij kinderen die gepest worden kunnen gedragsveranderingen optreden. Ouders en leerkrachten 

moeten alert zijn op deze signalen.   

Tevens wordt de klimaatschaal ingevuld. Hierin hebben ook de kinderen van de groepen 5 t/m 8 de 

ruimte om hun visie te geven op de groepssfeer en het functioneren van de leraar.  
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 Plan van aanpak: Zie pestprotocol  (wordt jaarlijks bekeken en waar nodig bijgesteld) 

  

Kleine plagerijen worden met en door de kinderen zelf afgehandeld  

Wanneer de leerkracht kleine plagerijen signaleert worden deze afgehandeld door de kinderen zelf 

indien nodig met behulp van de leerkracht. De problemen worden besproken en er worden 

afspraken gemaakt over vervolggedrag. Voor sommige kinderen is het moeilijk over hun gevoelens te 

praten maar eerder genoemde methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling kan hierbij helpen. Bij 

een ernstiger pestzaak worden de ouders van het gepeste kind uitgenodigd voor een gesprek over 

het probleem en de wijze van aanpak. Bij herhaling van kleine plagerijen worden deze opgevat als 

een  

„grotere‟ pestzaak en als zodanig behandeld.  

  

Schriftelijke vastlegging van alle gepleegde inspanningen.  

Elk signaleren van pestgedrag wordt schriftelijk vastgelegd (Esis) en bevat minimaal de volgende 

onderwerpen: - datum, groep en leerkracht - betrokkenen - omschrijving hoe probleem is 

gesignaleerd - beschrijving incident(en)   

Mogelijkheid tot inschakelen van een vertrouwenspersoon en het kunnen indienen van een klacht 

bij de klachtencommissie  

  

Als de aanpak niet tot het gewenste resultaat leidt, kan er een beroep worden gedaan op de externe 

vertrouwenspersoon. Er kan - eventueel met behulp van de vertrouwenspersoon-  een klacht worden 

ingediend bij de klachtencommissie, die het probleem onderzoekt, deskundigen raadpleegt en 

hierover adviseert aan het bevoegde gezag, te weten directie en bestuur.   

  

Adviezen aan ouders van gepeste kinderen:   

- Pesten op school kun je het beste direct met de leerkracht bespreken.   

- Als pesten niet op school gebeurt, maar op straat, probeert u contact op te nemen met de 

ouders van de pester(s) om het probleem bespreekbaar te maken.   

- Door positieve stimulering en zgn. schouderklopjes beloon je het kind en helpt het zijn 

zelfrespect terug te krijgen.   

- Blijf in gesprek met je kind, houd de communicatie open. Geef adviezen om aan het pesten een 

einde te maken .   

- Steun je kind in het idee dat er een einde aan komt.   

- Laat je kind opschrijven/vertellen wat het heeft meegemaakt en help emoties te uiten en te 

verwerken.   
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Adviezen aan alle ouders   

- Neem het probleem serieus; het kan ook uw kind overkomen .   

- Neem de ouders van het gepeste kind serieus.   

- Maak het tot een gemeenschappelijk probleem.   

- Vraag om toezicht op het schoolplein.   

- Praat met uw kind over school, over relaties in de klas.   

- Geef af en toe informatie over pesten.   

- Corrigeer uw kind als het anderen buitensluit.   

- Stimuleer uw kind om op een goede manier met andere kinderen om te gaan.   

- Geef zelf het goede voorbeeld.   

- Leer uw kind voor anderen op te komen.   
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Protocol voor opvang leerlingen bij ernstige incidenten   

  

Op het moment dat een ernstig incident met agressie en of seksuele intimidatie met een leerling als 

slachtoffer heeft plaatsgevonden, wordt onmiddellijk interne vertrouwenspersoon (medewerker met 

specialisatie preventie machtsmisbruik) en directeur geïnformeerd. De interne vertrouwenspersoon 

vult (eventueel samen met het slachtoffer) het meldingsformulier in.  

  

Taken en verantwoordelijkheden van interne vertrouwenspersoon en directeur Van 

de directeur mag verwacht worden, dat zij  

• Een luisterend oor bieden;  

• Evt. advies geven over symptomen die kunnen optreden na een schokkende gebeurtenis of 

deskundige hulp inschakelen voor het advies;  

• De eigen grenzen aangeven wat betreft de mogelijkheden voor hulpverlening en mee zoeken 

naar oplossingen (eventueel doorverwijzen naar professionele instanties);  

• Vertrouwelijk omgaan met de informatie die zij krijgen.  

  

Taken en verantwoordelijkheden na een schokkende gebeurtenis  

• De bij het incident aanwezige medewerker en interne vertrouwenspersoon zijn 

verantwoordelijk voor een goede eerste opvang;  

• De directeur is verantwoordelijk voor het (laten) invullen van het meldingsformulier en het 

registreren van het incident, de voorlichting binnen de organisatie en de contacten met 

externe instanties als slachtofferhulp, e.d.;  

• De directeur en de interne vertrouwenspersoon  bewaken de voortgang van de hulpverlening 

aan het slachtoffer;  

• De directeur is verantwoordelijk voor het organiseren van de continuïteit in de school  

(bijvoorbeeld opvang klas indien leerkracht bij slachtoffer blijft);  

• De directeur is verantwoordelijk voor een adequaat vervolg van de opvang van het 

slachtoffer;  

• De directeur neemt zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 72 uur, contact op met 

de ouders van het slachtoffer;  

  

De opvangprocedure  

Als een leerling een schokkende gebeurtenis meemaakt, wordt de volgende procedure gevolgd:  

• Iedereen is verplicht het slachtoffer uit de situatie te helpen en de eerste opvang te 

verzorgen. De directeur wordt zo snel mogelijk geïnformeerd;  
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• De directeur meldt de schokkende gebeurtenis zo snel mogelijk bij de interne 

vertrouwenspersoon;  

• De interne vertrouwenspersoon zorgt voor de eerste begeleiding van het slachtoffer;  

• De directeur is verantwoordelijk voor het organiseren van de continuïteit in de school  

(bijvoorbeeld opvang klas indien interne vertrouwenspersoon bij slachtoffer blijft;  

• De directeur neemt binnen één dag contact op met de ouders van het slachtoffer en biedt 

adequate hulp;  

• De directeur onderhoudt contact met de ouders van het slachtoffer en zorgt voor een 

verantwoorde wijze van terugkeer naar de school.  

• Het slachtoffer wordt opgevangen in de directeursruimte. Daar vinden geen storingen plaats.  

  

Contact met slachtoffer  

Het is de taak van de interne vertrouwenspersoon om (via de ouders) contact te houden met het 

slachtoffer en de medewerkers en de leerlingen te (blijven) informeren over de situatie. Op deze 

manier verliest het slachtoffer niet het contact met de school.  

Binnen drie dagen na het incident heeft de interne vertrouwenspersoon  een gesprek met de ouders 

van de betrokkene(n). Tijdens dit gesprek wordt ondermeer bezien of hulp aan betrokkene(n) 

gewenst is. Binnen drie weken vindt een vervolggesprek plaats, waarin de interne 

vertrouwenspersoon onder meer informeert of de opvang naar tevredenheid verloopt. Na ongeveer 

twee maanden vindt een afsluitend gesprek plaats.  

  

Terugkeer op school  

De groepsleerkracht en de interne vertrouwenspersoon hebben de verantwoordelijkheid de leerling 

bij de terugkeer te begeleiden. Na een schokkende gebeurtenis komt er een moment van 

confrontatie met de plaats waar - of de persoon met wie - de schokkende gebeurtenis heeft 

plaatsgevonden. Dit kan een moeilijk moment zijn afhankelijk van de aard en oorzaak van de 

gebeurtenis. Soms zal er weer een basis moeten worden gelegd voor een werkbare relatie, in ieder 

geval zal het vertrouwen in zichzelf en de omgeving weer opgebouwd moeten worden. Twee weken 

na terugkeer moet door de interne vertrouwenspersoon/ directeur worden onderzocht of 

betrokkene zich weer voldoende veilig voelt. Als dit niet zo is, dan worden initiatieven ontwikkeld om 

tot een oplossing te komen. Zo nodig moeten door de directeur in overleg met interne 

vertrouwenspersoon maatregelen worden genomen om herhaling te voorkomen.  

  

 Ziekmelding  

Afhankelijk van de ernst van de gebeurtenis, waarbij wordt uitgegaan van de beleving van de leerling, 

wordt hij / zij in de gelegenheid gesteld om naar huis te gaan. De leerling wordt conform de hiervoor 
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geldende procedure ziek gemeld. Tevens dient de mogelijkheid geboden te worden om op korte 

termijn contact te hebben met de interne vertrouwenspersoon of een externe hulpverlener.  

  

  

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;  
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• 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.   

  

  

 (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 schokkende 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 



  23  

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.  
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Registratieformulier Incidenten  

Naam getroffene:  

  

Adres:                       

  

Postcode en plaats:                    

  

Getroffene is: Werknemer / stagiair / leerling / ouder / anders namelijk:  

  

________________________________________________________  

  

Plaats van het incident:                  

  

Datum en tijdstip incident:                

  

Vorm van agressie / geweld:  

  

❑ fysiek  nl:______________________________________  

    

❑ verbaal  nl:______________________________________  

  

❑ dreigen  nl:______________________________________  

  

❑ vernielzucht  nl:______________________________________  

  

❑ diefstal  nl:______________________________________  

  

❑ seksuele intimidatie  nl:___________________________________  

  

❑ anders   nl:______________________________________  

  

Behandeling:  

❑ géén  

❑ behandeling in ziekenhuis / EHBO*  

❑ opname in ziekenhuis  

❑ ziekteverzuim / leerverzuim  

❑ anders nl:____________  

    

____________   

Schade:              Kosten:  

❑ materieel    nl: ……………………………..    € ……………………..   fysiek letsel  

 nl: ……………………………..    € ……………………..  

❑ psych. letsel  nl: ……………………………..             € ……………………..  

❑ anders     nl: ……………………………..             € ……………………..  

  

Afhandeling:  

❑ politie ingeschakeld    aangifte gedaan:   ja / nee*  

❑ melding arbeidsinspectie    ernstig ongeval**:  ja / nee*   
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❑ psychische opvang     nazorg:     ja / nee*  

  

  

* Doorhalen wat niet van toepassing is.  

** Indien ja, ongevallenmeldingsformulier Arbeidsinspectie invullen en opsturen, verplicht!  
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Korte beschrijving van het incident:  

  

…………………………………………………………………………………………………………..  

  

.............................................................................................…............................................…..  

  

............................................................................................…...................................................  

  

...............................................................................................……............................................  

  

.....................................................................................................….........................................  

  

.….............................................................................................................................................  

  

…..............................................................................................................................................  

  

…….…………………………………………………………………………………………………….  

  

....…..........................................................................................................................................  

  

......…........................................................................................................................................  

  

  

Suggesties voor verdere afhandeling:  

  

................................................................................................................................................  

  

................................................................................................................................................  

  

…………………………………………………………………………………………………………  

  

  

Suggesties voor preventie in de toekomst:  

  

................................................................................................................................................  

  

................................................................................................................................................  

  

………………………………………………………………………………………………………….  

  

  

Plaats…………………………………          Datum……………………………….  

  

Naam………………………………….          Handtekening………………………  
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Protocollen, pestprotocol, protocol Sociale media, protocol internetgebruik, gedragsprotocol 

(pestprotocol is een meer levend document en is los op te vragen)   

  

20162607 Protocol Social Media en Internet Olof Palme :  

*Algemeen:  

Social media zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Scholen hebben er iedere dag mee 

te maken. Ook op de Olof Palme maken we dankbaar gebruik van de moderne 

communicatiemiddelen. Het team is zich bewust van de voor- en nadelen van het gebruik door 

teamleden, kinderen en ouders. Daarom is dit protocol opgesteld.   

  

*Medewerkers:  

 Gebruik social media door medewerkers:  

• Medewerkers van Scala gedragen zich op sociale media volgens de tien gouden regels 

(Werkgroep Social Media, 2013)  

• Social media worden onder werktijd alleen werk gerelateerd ingezet.  

• Kennis, vaardigheden en andere waardevolle informatie t.a.v. social media worden gedeeld 

met andere medewerkers.  

• Bij onderwijs gerelateerde onderwerpen aangeven of de publicatie op persoonlijke titel of 

namens Olof Palme gepubliceerd wordt.  

• Discussies met leerlingen en/of ouders worden niet via social media gevoerd, maar op een 

persoonlijkere wijze (persoonlijk gesprek, telefonisch).  

• Vertrouwelijke informatie en/of privé zaken worden in een beschermde omgeving 

opgeslagen.  
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Beste ouder/verzorger van…………………………….     

Zoals u wellicht  weet of hebt gelezen in de schoolgids, werken wij met “supportgroepen” bij 
pestgedrag of bij een gevoel van er niet bij horen. Hierbij wordt uitgegaan van een 
oplossingsgerichte aanpak. Er wordt nooit een schuldige aangewezen, maar er wordt steun 
geboden aan de leerling met een ( pest) probleem.     

     

De supportgroep (max. 8 kinderen) bestaat uit kinderen die vanuit verschillende invalshoeken 

meedoen. Deze is niet altijd groepsgebonden. De aandachtsfunctionaris is begeleider van deze groep 

voor de duur van ongeveer twee weken. Een week na het eerste gesprek komt de groep bij elkaar 

om te evalueren en indien nodig vervolgafspraken te maken.     

Op dit moment is er sprake van een (pest)probleem. Uw kind is niet het gepeste kind, maar wordt 

uitgenodigd voor de supportgroep.     

     

Uw kind zit in groep   …………………..     

Aandachtsfunctionaris:  Ingeborg Bunnik/ Gerty van Son /   Krista Poldervaart   

Periode:……………………………………….     

Graag voorzien van uw handtekening retour bij de groepsleerkracht.     

Handtekening ouder/verzorger: ………………………………………………………………..     

Datum:……………………………………………………………………………………………..     

     

Met vriendelijke groet,     

Aandachtsfunctionaris bs Olof Palme     
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Gedragsprotocol  

  

Inleiding Gedragsprotocol   

Ieder kind moet zich op school thuis voelen. Onze school moet een veilige haven zijn. Wij willen als 

school een open oor, oog en hart hebben voor onze leerlingen.   

Basisschool Olof Palme wil een school zijn waar kinderen in harmonie kunnen leren en leven. Een 

positieve levenshouding waarbij de kinderen algemeen geldende waarden en normen hanteren, 

respect hebben voor elkaar, elkaars eigendommen en elkaars leefomgeving, vinden we belangrijk. 

Tegen pesten en discrimineren treden we alert op. Door preventief aandacht te geven aan de sociaal- 

emotionele ontwikkeling in alle groepen, proberen we negatief gedrag in de kiem te smoren.  De 

kinderen brengen een belangrijk deel van de dag door op school. Het is belangrijk dat de kinderen in 

een prettige omgeving kunnen verkeren. De groepssfeer en schoolsfeer zijn dus van groot belang. 

Om dit te kunnen bereiken is het goed dat kinderen weten wat er van hen verwacht wordt en wat zij 

van anderen mogen verwachten.   

Er is voor leerlingen, ouders en leerkrachten een gedragsprotocol opgesteld, als onderdeel van dit 

beleidsplan.   

Als school zien we erop toe dat de regels van dit protocol worden nageleefd.   

  

Uitgangspunten Gedragsprotocol  

Een school moet een omgeving zijn waar kinderen, leerkrachten en ouders zich prettig voelen. Het 

moet een veilige plaats zijn waar men zich thuis voelt.   

Het hanteren van normen en waarden is daarbij een hulpmiddel.   

We hebben in samenspraak een gedragsprotocol opgesteld met als doel een goede sfeer te scheppen 

en te waarborgen. De goede sfeer is voorwaarde voor kinderen om zich te kunnen ontwikkelen, voor 

personeel om te kunnen functioneren en voor ouders om zich prettig te voelen.   

Basis voor het gedragsprotocol vormt het uitgangspunt: respect voor de ander en de omgeving.   

Dit komt tot uiting in:   

• Ik zorg ervoor dat we trots kunnen zijn op elkaar!  

• Ik zorg goed voor mezelf en de ander  

• Ik zorg goed voor mijn omgeving  

• Ik ben rustig in de school  
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Grenzen   

Hierbij wordt in hoofdlijnen aangegeven waar de grenzen in gedrag liggen. Deze grenzen mogen niet 

overschreden worden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in zichtbaar gedrag naar de ander toe en 

de wijze van communicatie met de ander.   

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 basisschool Olof Palme doen we niet mee aan :   

• Schelden   

• Schuttingtaal   

• Vloeken   

• Kwetsen   

• Vernederen   

• Provoceren   

  

Regels   

De regels van het gedragsprotocol zijn voor de groepen vertaald in omgangsregels. Naast deze 

omgangsregels, worden er in de groepen ook groepsregels, samen met de leerlingen, vastgesteld. 

Die groepsregels komen voort uit de algemene 4 hoofdregels. Deze regels zijn zichtbaar binnen de 

school. De groepsregels zijn zichtbaar binnen de groepen. Deze groepsregels worden regelmatig 

besproken.   

Alle omgangsregels zijn terug te voeren op het uitgangspunt “respectvol omgaan met 

elkaar”.  Op basisschool Olof Palme gelden voor alle betrokkenen (kinderen, medewerkers, 

ouders, vrijwilligers) de  gedragsregels.  

 Zo maken we het samen leuker:   

• Ik zorg ervoor dat wij TROTS zijn op elkaar!  

• Ik zorg goed voor mezelf en de ander.  

• Ik zorg goed voor mijn omgeving  

• Ik ben rustig in de school  
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Dit betekent dat:   

1. Ik niemand op zijn/haar uiterlijk beoordeel.   

2. Ik iemand met zijn/haar voornaam aanspreek.   

3. Ik iemand met rust laat als diegene dat wil.   

4. Ik luister naar de ander.   

5. Ik niet aan de spullen van een ander zit.   

6. Ik een ruzie met een ander eerst zelf probeer uit te praten.   

7. Ik de leerkracht erbij betrek als ik er niet uitkom of zie dat anderen er niet uitkomen.   

8. Ik niet meedoe aan het pesten van een ander kind.   

9. Ik pestgedrag meld aan mijn juf / meester.   

10. Ik er alles aan doe om het ook voor anderen op school prettig te maken en niemand buiten sluit.  

11. Ik me houd aan de schoolpleinregels.  

  

Naleving van het protocol  

Het gedragsprotocol is erop gericht een sfeer te creëren waarin iedereen zich prettig voelt en 

normaal kan functioneren.   

De leerkrachten zullen dit onderstrepen en de kinderen positief benaderen. Een compliment werkt 

uiteindelijk het beste. Ook binnen de groep kunnen afspraken gemaakt worden over een vorm van 

beloning waar de kinderen en de leerkracht achter staan.   

Bij straffen hanteren we bepaalde sancties. De sanctie is afhankelijk van de mate van overtreden 

van de regels. Ook de frequentie van het overtreden en de houding van de leerling in deze, kan bij 

de sanctie meegewogen worden. Basisschool Olof Palme onderscheidt verschillende soorten 

negatieve uitingen van gedrag.  

De leerkrachten hebben in hun map een stappenplan aanpak ongewenst gedrag  (met 

logische consequenties)   

  

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 
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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: De leerling blijft een kwartier na schooltijd na. 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.   

   

Regels binnen de school; Specifiek   

1. Ten aanzien van het schoolklimaat:  

 Op school wordt seksistisch en discriminerend taalgebruik geweerd: seksueel getinte grappen en 

toespelingen zijn niet toelaatbaar. Dit geldt ook voor afbeeldingen op affiches, tekeningen, kleding, 

computerbeelden en muziek.   

  

2. In de schoolsituatie:  

- Een troostende, bemoedigende, beschermende arm om de schouder, het schouderklopje, de aai 

over de bol moet kunnen. Natuurlijk wordt er rekening gehouden met het ja / nee gevoel van het 

kind.   

- Leerlingen en leerkrachten/personeel gaan respectvol met elkaar om.   

- Het personeel is op de hoogte van de meldcode en de verantwoordelijkheden die daar bij horen.   

  

3. Toezicht in kleedruimten:  

Het is belangrijk dat er begrip bestaat voor het zich ontwikkelend schaamtegevoel.   

Vanaf groep 3 kleden de jongens en meisjes zich in aparte kleedruimten om. De leerlingen douchen 

of wassen zich na de gymles. Leerkrachten zijn verantwoordelijk voor de leerlingen. Leerkrachten 

kunnen, op het moment dat dit noodzakelijk is, de kleedkamers binnenkomen. Leerkrachten kloppen 

vooraf drie keer op de deur, wachten een moment en komen dan binnen. Dit wordt aan de leerlingen 

gemeld!   

4. Eén-op-één contact:  

- Een leerkracht of ander personeelslid bevindt zich niet met een leerling in een ruimte waar 

geen zicht op mogelijk is.   

- In een toets- en testsituatie, bij externe personen wordt dit van tevoren besproken met de 

leerling, zijn/haar ouders/verzorgers en de leerkracht van de groep.   

- Als regel wordt het niet raadzaam geacht om leerlingen -buiten een korte tijd- voor of na 

reguliere schooltijden op school te houden of bij leerkrachten/ personeel thuis te laten komen.   

- Wanneer een leerling langer op school blijft buiten de reguliere tijden, dienen 

ouders/verzorgers op de hoogte gesteld te worden.   
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- Sociale contacten (een op  een) op sociale media tussen leerkrachten (privé) en leerlingen 

worden niet geaccepteerd.   

5. Bij buitenschoolse activiteiten:  

In de situaties waar de omgang in het algemeen wat losser is, is het belang om duidelijke afspraken te 

maken over de genoemde gedragsregels nog groter.   

Tijdens schoolkamp en andere buitenschoolse slaapactiviteiten slapen de jongens en meisjes apart. 

Ook wordt er apart gedoucht. Leerkrachten douchen apart van de leerlingen.   

 

Registratie en evaluatie  

  

Ouders, medewerkers, leerlingen die incidenten willen melden, kunnen daarvoor terecht bij de 

vertrouwenspersonen / eigen leerkracht / directie, of zij kunnen gebruikmaken van de brievenbussen 

(deze hangen in elke locatie).   

Om te kunnen sturen, evalueren en het beleid bij te kunnen stellen, draagt onze school zorg voor een 

nauwkeurige registratie en administratie van incidenten inzake agressie, geweld en seksuele 

intimidatie.   

Minimaal eenmaal per schooljaar wordt een overzicht van het aantal meldingen gemaakt. Dit 

overzicht bevat algemene gegevens, (geen individuele, inhoudelijke of privacygevoelige gegevens) 

die in de diverse overlegvormen van de school worden besproken.  

1x in de twee jaar vindt er een ouder-, leerkrachten- en leerlingenenquête plaats omtrent de 

veiligheid.  

  

Slotwoord  

Dit veiligheidsplan wordt jaarlijks geëvalueerd in het teamoverleg en de medezeggenschapsraad 

Daarna zo nodig bijgesteld.  

Verbeteracties die voortkomen uit de evaluatie worden opgenomen in het plan van aanpak van de 

Risico Inventarisatie en Evaluatie en via dit plan van aanpak wordt ook de voortgang in de uitvoering 

bewaakt. Ingeborg Bunnik-van Rooij en Marja behouden het overzicht over dit document.   
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Documentenoverzicht   

Op school is een Pluszorgmap aanwezig met  allerlei documenten omtrent Veiligheid op School.  

Hierbij een overzicht van deze documenten.  

Specifiek Olof Palme:  

- Handtekeningenoverzicht waarmee team en overblijfteam aangeven in het bezit te zijn van de 

benodigde documenten.  

- Meldcode huiselijk geweld  

- Sociale kaart Olof Palme  

- Gedragscode m.b.t. seksuele intimidatie  

- Intentieverklaring m.b.t.  seksuele intimidatie  

- Interne procedure m.b.t. seksuele intimidatie  

- Pestprotocol, protocol schorsing en verwijdering, computerprotocol  

- 10 gouden regels om pesten te voorkomen  

- Handelingsadvies voor interne vertrouwenspersoon / aandachtsfunctionaris  

- Boekje: Seksueel misbruik (meldplicht en aangifteplicht)  

- Artikel over de pluszorg zoals vermeld in de schoolgids  

- Signaleringslijst (in het bezit van alle leerkrachten)  

- Seksueel gedrag op de basisschool (in bezit van de leerkrachten Algemene documenten die we 

kunnen gebruiken om de Sociale Veiligheid te vergroten en/ of te borgen.   

  


