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Inleiding 
 

In dit schoolveiligheidsplan wordt beschreven hoe wij de fysieke en sociale veiligheid op 

school waarborgen. Zowel preventieve als curatieve maatregelen worden hierin beschreven.  

 

Voor de waarborging van de veiligheid van werknemers en een plan van aanpak ter 

voorkoming van gezondheidsklachten en ongevallen, verwijzen we 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 
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Visie schoolveiligheidsplan  
 

Voor ons is zorgdragen voor een veilige omgeving een onderdeel van het schoolbeleid. Wij 

streven naar een omgeving waarin leerlingen, medewerkers en ouders zich veilig voelen en 

goed samen kunnen werken, een sterk pedagogische klimaat. Veiligheid zien we als de basis 

voor een cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling.  

 

Doelstellingen beleidsplan 
• Onze school wil een veilige school zijn. De versterking van de veiligheid komt ten goede 

aan de ontwikkeling en welbevinden van alle leerlingen en medewerkers. 

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

school, wordt geacht zich te onthouden van elke vorm van ongewenst gedrag. 

• We nemen preventieve en curatieve maatregelen om ongewenst gedrag te voorkomen 

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

intimidatie, racisme, discriminatie, agressie en geweld. 

• Personeel en ouders worden geïnformeerd o.a. in  nieuwsbrieven en op de schoolsite 

over het beleidsplan en de protocollen. Door de leerkrachten worden de gedragsregels 

met de leerlingen regelmatig besproken. 

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

zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. 

 

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  

• curatief beleid, ter voorkoming van verdere escalatie bij incidenten  

• registratie en evaluatie  
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Hoofdstuk 1 Preventief beleid 

 

1.1 Omgangscode Stichting Scala 

(Deze omgangscode geldt voor alle personeelsleden, ouders, hulpouders, overblijfouders, 

stagiaires, lio-ers). 

Algemeen: 

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

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

bovengenoemde partijen 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 het 

schoolplan en de omgangs(gedrags)regels die op school gelden. Het bestuur van Stichting 

Scala gaat ervan uit dat ouders deze omgangsregels en het schoolplan onderschrijven vanaf 

het moment dat het kind officieel wordt aangemeld en leerling wordt van de betreffende 

school. 

Specifiek: 

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

gedrag te brengen en tot een open eerlijke en rechtvaardige omgang in relatie tot de 

andere leerlingen, leerkrachten, de thuissituatie en anderen. 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 mee nastreven 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 

e.d.) maar ook afspraken op verzoek           (zorgleerlingen, opvallend gedrag e.d.). 

• 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 gelden ook voor onderwijs ondersteunend personeel en alle ouders die 

structureel hulp verlenen binnen de school. 

• elke school onder het bestuur van Stichting Scala heeft een of meerdere 

contactpersonen 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. 

 

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 (wettelijke 

verplichting). 

Daarnaast heeft Stichting Scala  voor al haar scholen deze regels uitgewerkt en verduidelijkt. 

Deze notitie is in te zien bij de directeur van elke school. 

 

1.2 Inzet preventieve middelen  

 

Wij nemen maatregelen om agressie, geweld en seksuele intimidatie tegen te gaan. De 

volgende activiteiten worden hiertoe ondernomen: 

• Interne vertrouwens(contact)personen 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. 
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• Leerlingen kunnen te allen tijde met problemen terecht bij de 

vertrouwens(contact)personen en de directeur. 

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

een briefje in de PMM brievenbus te doen. 

• Diverse methodes worden structureel ingezet zodat er gedurende het hele schooljaar 

aandacht voor is. 

• Gevoelens van veiligheid worden regelmatig geïnventariseerd bij personeel (team – 

bouw - bijeenkomsten), leerlingen (inspelen op de actualiteit) en ouders (OV – MR 

bijeenkomsten). 

• Er is een incidentenregistratie.  

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

Deze regels worden kenbaar gemaakt in de schoolgids en/of op de  

schoolsite. 

• Daarnaast worden 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) en plan van aanpak  

  schoolveiligheidsplan 

 

1.3 Rol, taak en werkwijze van interne vertrouwens(contact)personen 

 
1. De interne vertrouwens(contact)persoon 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 vertrouwens(contact)persoon aanklopt 

betreffende machtsmisbruik, de ouders of verzorgers van de klager te informeren, 

tenzij zwaarwegende belangen zich daartegen verzetten; 

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 klager dit wenst, deze door te verwijzen naar de externe 

vertrouwenspersoon / vertrouwensinspecteur 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 / vertrouwensinspecteur; 

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

gevraagd en ongevraagd adviezen te verstrekken aan de directeur;  

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 PMM. 

2. De interne vertrouwens(contact)persoon is verplicht tot geheimhouding van hetgeen 

hem/haar in verband met zijn/haar werkzaamheden als interne 

vertrouwens(contact)persoon 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 vertrouwens(contact)persoon. 

3. De interne vertrouwens(contact)persoon is voor de wijze van uitvoering van zijn/haar 

taak, daaronder niet begrepen het verstrekken van informatie over de inhoud van 

dossiers, uitsluitend verantwoording schuldig aan het bevoegd gezag. 
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4. De interne vertrouwens(contact)persoon kan uit hoofde van de uitoefening van zijn/haar 

taak niet uit zijn/haar functie worden ontslagen, disciplinair gestraft of anderszins 

benadeeld worden. 

5. De interne vertrouwens(contact)persoon kan van zijn/haar taak ontheven worden als er 

onder meer sprake is van grove nalatigheid of fouten in zijn/haar functioneren als interne 

vertrouwens(contact)persoon. 

6. De interne vertrouwens(contact)persoon die zijn/haar taak wil beëindigen, doet dat door 

een schriftelijke mededeling aan het bevoegd gezag met een afschrift naar de directeur 

van zijn/haar school en zorgt voor overdracht van lopende dossiers. 

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

vertrouwens(contact)persoon in staat om binnen het taakbeleid van de school zijn/haar 

taken naar behoren te kunnen vervullen. 

8. De interne vertrouwens(contact)persoon volgt jaarlijks scholing om op de hoogte te 

blijven van recente ontwikkelingen en om zijn/haar vaardigheden te oefenen. 

Jaarlijks stelt hij/zij zich voor aan de leerlingen en informeert hen over zijn/haar rol binnen 

de school.  

Naast de mogelijkheid om een gesprek te plannen met de interne contactpersoon, kan 

er ook schriftelijk een klacht gemeld worden middels mail of de brievenbus die in de 

school hangt. 

9. Procedure bij melding: 

     a: De klacht of incident wordt gemeld bij de interne vertrouwens(contact)persoon. 

     b: De interne vertrouwens(contact)persoon meldt de klacht bij de directeur. 

     c: Intern vertrouwens(contact)persoon voert de gesprekken. 

 

1.4  Zorgteam 

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

besproken met de Intern Begeleider. Enerzijds kunnen deze problemen te maken hebben 

met de cognitieve ontwikkeling van leerlingen en wordt de oplossing van het probleem 

gezocht in het onderzoeken van de oorzaken en de aanpak van het leerprobleem. 

Anderzijds kunnen echter ook (psycho)sociaal-emotionele kanten aan een probleem zitten 

en hierbij kan ook de thuissituatie een rol spelen. In een dergelijk geval kunnen de eerste 

signalen binnenkomen bij de leerkracht, de directeur of bij de vertrouwens(contact)persoon. 

Onder (psycho)sociaal-emotionele problemen verstaan wij problemen rond gedrag, pesten, 

agressie, vandalisme, intimidatie, hygiëne, ontwikkeling, opvoeding en schoolverzuim. 

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

worden vaak door de ouders en leerkrachten zelf opgelost. Sommige problemen kunnen 

echter ouders en leerkrachten boven het hoofd groeien waardoor er behoefte bestaat aan 

deskundige advisering of hulpverlening. 

 

Sinds een aantal jaren hebben we op school een zorgteam samengesteld waarin de 

directeur (voorzitter), de IB van de school en extern deskundigen (waaronder 

sociaalverpleegkundige, maatschappelijk werker en wijkagent) zitting hebben. Zij komen 

structureel zes keer per jaar bij elkaar en indien nodig (bij calamiteiten), vaker. Er wordt dan 

samen besproken of er sprake is van risicoleerlingen op school. 

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. Bij sommige 

problemen wordt besloten een melding te maken in het signaleringssysteem ‘Zorg voor 

Jeugd’. 

 

1.5  Het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd  

Het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd is bedoeld om problemen bij kinderen en jongeren 

in de leeftijd van 0 – 23 jaar in een vroegtijdig stadium te signaleren en vervolgens de 

coördinatie van zorg te organiseren. Op deze manier moeten risico’s met kinderen en 

jongeren worden voorkomen. 

Er worden drie typen deelnemers in het project Zorg voor Jeugd onderscheiden: 



 

 

8 

 

1. Gemeenten zijn als regisseur van jeugdhulpverlening opdrachtgever van het project. 

2. Instellingen die hulp verlenen aan jeugdigen als kernactiviteit hebben; 

deze instellingen nemen deel in het project door te registreren en signaleren en in sommige 

gevallen door de zorg te coördineren en hulp te verlenen. 

3. Instellingen die contact hebben met jeugdigen; deze instellingen, zoals onderwijs en 

kinderdagverblijven, nemen deel door signalen af te geven. 

1.5.1 Algemeen 

Zorg voor Jeugd voorkomt dat kinderen en jongeren tussen 0 en 23 jaar tussen wal en schip 

vallen. 

Met het systeem kunnen alle organisaties die betrokken zijn bij de hulpverlening aan jongeren 

snel en efficiënt informatie uitwisselen. De school geeft een signaal af aan het systeem als 

een jeugdige extra begeleiding nodig heeft of als er zorgen zijn over een jeugdige. Het 

systeem laat deze signalen zien en maakt zichtbaar welke organisaties al betrokken zijn bij de 

jeugdige. 

De organisaties kunnen hun hulpverlening daardoor beter en sneller op elkaar afstemmen. 

Het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd zorgt ervoor dat: 

- mogelijke risico's bij jeugdigen vroegtijdig worden gesignaleerd; 

- alle instellingen weten wie betrokken is bij de jeugdige; 

- het meteen duidelijk is wie de eerstverantwoordelijke is om de hulp te coördineren. 

1.5.2 Privacy  

In Zorg voor Jeugd komt alleen de melding dat er zorgen zijn rondom een jeugdige of dat 

een organisatie hulp biedt aan een jeugdige. Er staat niet in wat er aan de hand is. Het is dus 

geen elektronisch dossier met inhoudelijke informatie. 

Het vastleggen van de informatie in Zorg voor Jeugd is niet in strijd met de Wet Bescherming 

Persoonsgegevens. Dit hebben het College Bescherming Persoonsgegevens en juristen van 

het Ministerie van Justitie bepaald. Uiteraard gaat de school heel zorgvuldig met de 

gegevens om. 

Indien de school een signaal afgeeft in Zorg voor Jeugd informeert zij hierover de 

ouders/verzorgers.  

 

Signaal afgevers zijn de IB en de directeur. 

 

1.6 Regels van de school 

 

Algemeen 

Wij hanteren regels met betrekking tot het omgaan met elkaar, materialen en de ruimte. 

Deze (gedrags)regels zijn vastgelegd in protocollen. Zie hiervoor de bijlagen. 

Pesten, fysiek en psychisch geweld, verbaal geweld, discriminatie en vernielingen worden 

niet geaccepteerd. Een sanctie hierop volgt onmiddellijk, er wordt melding gemaakt naar 

ouders en een vermelding gemaakt in het registratiesysteem. 

Specifiek 

• Eén op één contacten leerkrachten – leerlingen 

- leerlingen worden buiten schooltijd niet langer dan een kwartier alleen op 

school gehouden. Wanneer een leerling na schooltijd op school wordt 

gehouden, worden de ouders en de directeur op de hoogte gebracht; 

- Leerlingen en medewerkers hebben buiten de schooltijden om geen één op 

één contact. Ook contact via social media (hyves, msn, twitter e.d.) is niet 

toegestaan. 

• Troosten/belonen/feliciteren e.d. in de schoolsituatie 

- De wensen en gevoelens van zowel leerlingen en ouders met betrekking tot 

troosten, belonen en feliciteren worden gerespecteerd. Leerlingen hebben 

het recht aan te geven wat ze prettig of niet prettig vinden (omhelzen, hand 

geven of geen fysiek contact). Het is mogelijk leerlingen op schoot te nemen. 

Ook hier dienen de wensen en gevoelens van de leerlingen te worden 
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gerespecteerd. Spontane reacties, ook in hogere groepen, zijn mogelijk, mits 

het hier bovengenoemde recht van de leerlingen wordt gerespecteerd; 

Felicitaties moeten een spontaan gebeuren blijven. Het personeel houdt hierbij 

rekening met het bovenvermelde. In alle groepen volgt de groepsleerkracht in 

principe zijn eigen gewoonten in deze, rekening houdend met wat de 

leerlingen hier als normaal ervaren. 

• Hulp bij aan-uit-omkleden 

- Bij de kleuters komt het regelmatig voor, dat er geholpen moet worden bij het 

aan- en uitkleden. Bijvoorbeeld bij het naar het toilet gaan, omkleden bij gym 

en verkleden. Ook in hogere groepen kan dit nog een enkele keer 

voorkomen. Deze hulp behoort tot de normale taken van de betrokken 

groepsleerkracht. De leerkrachten houden hierbij rekening met de wensen en 

gevoelens van de leerlingen. Een vraag als: ‘Wil je het zelf doen of heb je 

liever dat de juffrouw/meneer je helpt?’ wordt door de leerlingen als heel 

normaal ervaren en meestal ook eerlijk beantwoord; 

- Vanaf groep 5 worden jongens en meisjes gescheiden bij het aan-, uit- en 

omkleden. De leerkracht betreedt de kleedruimte uitsluitend na een duidelijk 

vooraf gegeven teken.  

• Eerste hulp 

- Wanneer er eerste hulp wordt geboden waarbij een leerling zich moet 

ontkleden, moet er naast de hulpgevende een derde aanwezig zijn. De 

leerling mag zelf aangeven of dit een man of een vrouw is. Indien er hulp 

geboden moet worden bij ongevallen, ziek worden/zijn of anderszins, waarbij 

het schaamtegevoel van de leerlingen een rol kan spelen, wordt de 

uitdrukkelijke wens van de leerling gerespecteerd. 

• Buitenschoolse activiteiten 

- Tijdens het schoolkamp slapen jongens en meisjes zo mogelijk gescheiden. De 

privacy bij het omkleden dient te allen tijde gewaarborgd te worden. De 

begeleiding slaapt zo mogelijk op een andere plaats dan de leerlingen. Is dit 

laatste niet mogelijk dan slaapt de mannelijke begeleiding zo mogelijk bij de 

jongens en de vrouwelijke begeleiding zo mogelijk bij de meisjes. Tijdens het 

handhaven van de orde ( veiligheid van de leerlingen) kunnen zowel 

mannelijke als vrouwelijke begeleiders bij zowel jongens als meisjes ingrijpen; 

- Tijdens het aan-, uit- en omkleden van de leerlingen worden de betreffende 

ruimtes uitsluitend door de leiding betreden na een duidelijk vooraf gegeven 

teken. Dit is van toepassing als de mannelijke begeleiding de ruimtes van de 

meisjes binnengaat of als vrouwelijke begeleiders de ruimtes van de jongens 

binnengaan. Op deze manier wordt rekening gehouden met het zich 

ontwikkelend schaamtegevoel bij jongens en meisjes; 

- Jongens en meisjes maken (wanneer daar sprake van is) gebruik van 

gescheiden douches; of indien er onvoldoende douches aanwezig zijn, 

gescheiden douchetijden. 

- Ten aanzien van schoolreizen en sportevenementen gelden deze regels – voor 

zover van toepassing – ook. 

 

 

• Nablijven 

Het bespreken van gedragsproblemen zal veelal na schooltijd plaatsvinden. 

Hierover hebben      

we de volgende afspraken gemaakt:  

+ We laten de leerlingen nooit tussen de middag nablijven. Een kort gesprekje 

is wel mogelijk.  

+ Ouders weten dat de school om kwart over drie uit is. 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.  
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+ 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.  

 

 

1.7 Methoden 

 

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

geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en vernielingen: 

• Kanjertraining 

Zie hiervoor de notitie ‘Kanjertraining’ 

• Seksuele en relationele ontwikkeling 

• Katernen Regenboog (levensbeschouwing) 

Zie voor de inhouden de handleidingen van deze methoden. 

 

Hoofdstuk 2: 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. 

 

2.1  Maatregelen 

Maatregelen die de schoolheeft doorgevoerd: 

• Er is een gedragsprotocol opgesteld. 

• Er is een protocol schorsing en verwijdering opgesteld 

• Er is een gedragsbevorderingsprotocol opgesteld 

• Er is een pestprotocol opgesteld. 

• Er is een protocol voor opvang van leerlingen bij ernstige incidenten opgesteld. 

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

fysiek) of seksuele intimidatie opgesteld. 

• Er is een protocol social media opgesteld. 

• Er is een protocol internetgebruik opgesteld. 

• Er is een protocol meldcode huiselijk geweld opgesteld 

• Voor ernstige incidenten zijn er interne contactpersonen aanwezig.  

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

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

 

2.2  Gedragsprotocol 

Ieder leerlin 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.  

De school wil een school zijn waar leerlingen in harmonie kunnen leren en leven. Een 

positieve levenshouding waarbij de leerlingen 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 en emotionele ontwikkeling in alle groepen, proberen we negatief gedrag in de 

kiem te smoren.  

De leerlingen brengen een belangrijk deel van de dag door op school. Het is belangrijk dat 

de leerlingen in een prettige omgeving kunnen verkeren. De groepssfeer en schoolsfeer zijn 

dus van groot belang. Om dit te kunnen bereiken is het goed dat leerlingen 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.  

Zie hiervoor de notitie en het gedragsprotocol ‘Een school om in te wonen’ 



 

 

11 

 

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 leerlingen positief benaderen. Een compliment 

werkt uiteindelijk het beste. Ook binnen de groep kunnen afspraken gemaakt worden over 

een vorm van beloning waar de leerlingen 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. Van negatief gedrag, saboterend 

en brutaal gedrag, discriminerend gedrag en agressief en gewelddadig gedrag wordt een 

incidentenregistratie bijgehouden.  

 Aanpak:  

• Duidelijk corrigeren, strafwerk geven 

• De leerling stelt de ouders van het gedrag op de hoogte.  

• Bij herhaling: in gesprek met de ouders.  

• Verandert er niets, dan kan de directeur (na overleg met het bevoegd gezag) de 

leerling tijdelijk schorsen.  

Ouders hiervan op de hoogte gesteld. 

2.3 Schorsing en verwijdering 

Schorsing of verwijdering treedt werking als er sprake is van ernstig ongewenst gedrag door 

een leerling, waarbij psychisch en of lichamelijk letsel aan derden is toegebracht. 

Er worden 3 vormen van maatregelen genomen: 

1. time-out 

2. schorsing 

3. verwijdering 
Zie hiervoor het protocol ‘Schorsing en verwijdering’ 

 

 

2.3  Gedragsbevorderingsprotocol 

 
Het samenwerkingsverband heeft  iedere school binnen het verband een Ambulant 

Begeleider toegewezen om de  

basisondersteuning goed op peil te krijgen en om te voorzien extra ondersteuning.  

In deze is een gedragsbevorderingsprotocol opgesteld. 

Er wordt ingezoomd op acceptabel en onacceptabel gedrag. Hoe ziet de gewenste situatie 

eruit ziet en hoe te handelen als er een lichte afname is van het gewenste gedrag en als er 

een forse afname zou zijn (time-out voorziening etc.).  

Vanaf schooljaar 2017 – 2018 dient dit protocol als leidraad. 

 

Zie hiervoor ‘het gedragsbevorderingsprotocol’ 

 

2.4 Pestprotocol  

Inleiding pestprotocol  

Het team van de school wil een veilig en prettig pedagogisch klimaat creëren en 

waarborgen voor alle leerlingen. 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.  

Plan van aanpak: preventief 
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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:  

1. We creëren een klimaat 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.  

3. Leerkrachten doen vaardigheden op in signaleren en bestrijden van pestgedrag/ 

leerkrachten bieden gerichte lessen aan. 

4. De PMM-ers ondersteunen de leerkrachten door het aanreiken van informatie over 

pesten/ informeren over signalering van pesten. 

5. De school hanteert een methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling 

6. De school hanteert een sociaal emotioneel leerlingvolgsysteem, die tweejaarlijks 

ingevuld en geanalyseerd wordt. 

 

Plan van aanpak: curatief 

Pesten wordt bij ons op school niet geaccepteerd. Wanneer er sprake is van pesten dan 

wordt het pestprotocol gevolgd. 

Zie hiervoor het protocol ´Het voorkomen en tegengaan van pesten´. 

 

Digitaal pesten  

Internet en andere digitale communicatiemiddelen zijn niet meer weg te denken uit de 

maatschappij. Helaas blijkt dat deze vorm van communicatie ook een kanaal is voor 

intimidatie. Het versturen van berichtjes via hyves of msn zijn daar voorbeelden van. 

 

Op onze school is chatten verboden, Dit verbod kan echter niet voorkomen dat de school te 

maken krijgt met uit de hand gelopen chats of mails. Na schooltijd kunnen leerlingen elkaar 

ontmoeten in msn-groepen, waarbij er pestgedrag ontstaat. Als de leerlingen elkaar weer op 

school zien, kan het tot escalatie komen. Hoewel de school niet verantwoordelijk is voor wat 

er zich thuis afspeelt, realiseren we ons dat spanningen  tussen leerlingen doorwerken in de 

schoolomgeving. Daarmee wordt het vanzelf een schoolprobleem en zullen we bij het 

digitaal pesten dezelfde aanpak volgen als bij het pestprotocol. 

Zie hiervoor ook het plan van aanpak ‘Omgaan met incidenten in de wijk’. 

 

2.6   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 de intern 

vertrouwens(contact)persoon en de directeur geïnformeerd. De directeur vult (eventueel 

samen met het slachtoffer/ouders) het registratieformulier in. 

Zie hiervoor het protocol ´Hoe om te gaan met ernstige incidenten?´ 

 

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

fysiek) of seksuele intimidatie 
Op het schoolterrein en binnen de schoolmuren wordt iedere vorm van verbaal en fysiek 

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

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

diefstal, vernieling, vuurwerkbezit etc. 

Zie hiervoor het protocol ‘Melding (dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal en fysiek) of 

seksuele intimidatie’.  

 

2. 8  Protocol social media  

Social media zijn niet meer weg te denken in onze maatschappij en dus ook niet bij iedereen 

die betrokken is bij scholen. Social media kunnen een goede bijdrage leveren aan de 

professionaliteit van onderwijspersoneel en de kwaliteit van het onderwijs. Net zoals bij de 

introductie van internet en e-mail eind vorige eeuw levert het gebruik van social media 
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vragen op over het gebruik van deze individuele en meestal openbare 

communicatiekanalen. 

Afspraken met betrekking tot inzet social media zijn vastgelegd in het protocol ‘social media’. 

 

2.9  Protocol internetgebruik  
 

Internetten is niet meer weg te denken uit onderwijsland. Het is een bron van informatie waar 

leerlingen en professionals dagelijks gebruik van maken.  

Afspraken met betrekking tot internetgebruik zijn vastgelegd in het protocol ‘Internetgebruik’. 

 

2.10  Protocol  meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

 
Het hanteren van een landelijke meldcode is bedoeld om medewerkers te ondersteunen bij 

het 

signaleren en aanpakken van huiselijk geweld, waaronder ouderenmishandeling. De 

meldcode bevat 

een stappenplan dat de medewerkers door het proces leidt. Dit stappenplan maakt de 

medewerker 

duidelijk wat wordt verwacht bij signalen van huiselijk geweld en hoe, rekening houdend met 

het 

beroepsgeheim, op een verantwoordelijke wijze een besluit genomen wordt over het doen 

van een 

melding en/of het organiseren van hulp. 

Zie hiervoor het protocol ‘Meldcode huishoudelijk geweld en kindermishandeling’ 

Hoofdstuk 3 Registratie en Evaluatie 

Ouders, medewerkers, leerlingen die (ernstige) incidenten willen melden, kunnen daarvoor 

terecht bij de interne vertrouwens(contact)personen of zij kunnen gebruik maken van de 

brievenbus.  

Om te kunnen sturen, evalueren en haar beleid bij te kunnen stellen draagt onze school zorg 

voor een nauwkeurige registratie en administratie van incidenten inzake agressie, geweld en 

seksuele intimidatie. Zie hiervoor het formulier ‘Registratie incidenten’. 

Minimaal een maal 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 vier jaar vindt er een ouderenquête plaats omtrent de veiligheid. 

 

Dit veiligheidsplan wordt jaarlijks geëvalueerd in het teamoverleg en de  

medezeggenschapsraad en 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. 

 

Hoofdstuk 4 Medicijnverstrekking en Medisch handelen 
Leerkrachten worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over 

pijn:hooifdpijn, buikpijn, oorpijn of door een insectenbeet. Meestal is dat met eenvoudige 

middelen te verhelpen. Maar hoort dit wel thuis bij de taken en verantwoordelijkheden van 

een leerkracht?  En wat te doen als het om medische handelingen gaat waar hij / zij niet 

voor gekwalificeerd is? 

De GGD Hart voor Brabant heeft het protocol ‘Medicijnverstrekking en medisch handelen op 

scholen’ opgesteld, een handreiking hoe in deze situaties te handelen. 

 

Zie hiervoor het protocol ‘Medicijnverstrekking en Medisch handelen op scholen (GGD)’ 

 

Daar waar mogelijk en nodig (noodzakelijk) verlenen ouders toestemming voor 

medicijnverstrekking en medisch handelen. Hiervoor zijn toestemmingsformulieren ontwikkeld. 
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Zie hiervoor protocol ‘Medicijnverstrekking en Medisch handelen toestemmingsformulieren’. 
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