Klachtenregeling en gedragscode SOOOG:
Gedragscode
Een gedragscode is een geheel van afspraken over het gedrag van mensen in een bepaalde sociale situatie.
Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat deze afspraken gezamenlijk worden opgesteld, mét of door de doelgroep.
Daarnaast worden gedragscodes vrijwillig aangegaan en hebben zij dus geen wettelijke verplichting. Het gaat om
een verplichting die een groep mensen vrijwillig met elkaar overeenkomt. Na vaststelling verwacht SOOOG dat in
de geest van deze gedragscode wordt gehandeld.
In de gedragscode van SOOOG staan concrete regels en algemene gedragslijnen geformuleerd. De gedragscode
geldt voor personeelsleden, (hulp)ouders en leerlingen. Wanneer men de gedragscode niet naleeft kan men hierop
aangesproken worden door zowel leidinggevende, collega’s, ouders en leerlingen.
De gedragscode heeft als doel:
Het scheppen van een goed pedagogisch klimaat waarbinnen alle betrokkenen zich prettig en veilig
voelen.
Het bijdragen aan preventie van machtsmisbruik in ruime zin
Het bevorderen en bewaken van veiligheids-, gezondheids- en welzijnsaspecten
Het bewaken van privacy.
De gedragscode van SOOOG staat op de website van SOOOG en is tevens opvraagbaar bij de school.

Veiligheidsbeleid
De aandacht voor een veilige en ook pestvrije schoolomgeving is de laatste jaren enorm toegenomen.
Wij vinden dit terecht. Kinderen maar ook volwassenen moeten veiligheid ervaren en beleven om zich zo goed
mogelijk te kunnen ontwikkelen en ontplooien. Samen willen wij zorgen voor een goede sfeer en een gevoel van
veiligheid waarbij het gaat om de persoonlijke groei. Samen willen wij blijven werken aan de veilige school waar
kinderen, ouders en medewerkers recht op hebben. Onze school heeft veiligheidsbeleid beschreven en
vastgesteld conform de aangescherpte wet- en regelgeving. De ouders zullen hier geregeld van op de hoogte
worden gehouden. Daarnaast heeft iedere SOOOG school een “veiligheidscoördinator” aangewezen.
Deze veiligheidscoördinator fungeert o.a. als eerste aanspreekpunt op het gebied van pesten.
Naast het zijn van aanspreekpunt voor leerlingen en ouders coördineert, deze aan de school verbonden persoon,
ook het anti-pestbeleid van de school. Voor vragen over veiligheid of opmerkingen en aanvullingen kunt u bij deze
collega terecht. De school monitort jaarlijks de veiligheid van leerlingen met een instrument dat een representatief
en actueel beeld geeft. Onder veiligheid wordt verstaan de sociale, psychische en fysieke veiligheid van leerlingen.
Veiligheidscoördinator:
Op onze school is Erna Meijer de veiligheidscoördinator.
Het KiVa team bestaat uit: Anneke Kliphuis en Erna Meijer.
Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld
Het werken met de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld is een wettelijke verplichting voor iedereen
die werkt met kinderen. De meldcode is een stappenplan waarin staat beschreven hoe een professional moet
omgaan met het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling.
De meldcode is opgebouwd uit de volgende stappen:
•
Stap 1 - In kaart brengen van signalen
•
Stap 2 - Collegiale consultatie en eventueel informatie inwinnen bij “Veilig Thuis”, Veilig Thuis Groningen
is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling.
•
Stap 3 - Gesprek met de ouder (en/of oudere leerling)
•
Stap 4 - Wegen van de aard en ernst van de signalen
•
Stap 5 – Er zijn twee mogelijkheden:
o Hulp organiseren en effecten volgen, of
o Melden en bespreken
Door te werken met een meldcode blijft de beslissing om vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling
wel of niet te melden, berusten bij de professional. Het hierboven genoemde stappenplan biedt hem/haar bij die
afweging houvast.
De voor alle scholen van SOOOG vastgestelde meldcode ligt ter inzage op school en kunt u downloaden via de
site www.sooog.nl van onze stichting. De regeling staat onder de rubriek ‘informatie’.

Regeling toelating, time-out, schorsing en verwijdering van leerlingen
De meeste leerlingen worden gewoon toegelaten op school en krijgen nooit te maken met een time- out maatregel,
schorsing of verwijdering. Als zich echter één van bovenstaande situaties voordoet, is een zorgvuldige uitvoering
van de regels en procedures die de onderwijswetgeving voorschrijft in het belang van alle partijen.
De scholen van de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen hebben bovenschools procedures vastgesteld,
zodat voor alle betrokken partijen duidelijk wordt wat voor hen in desbetreffende situaties van toepassing is.
Deze procedures staan beschreven in:
•
De regeling toelating van leerlingen

•
De regeling time-out, schorsing en verwijdering van leerlingen
Beide regelingen liggen ter inzage op de school en het bestuursbureau. U kunt beide regelingen ook downloaden
via de site www.sooog.nl van onze stichting. De regelingen staan onder de rubriek ‘informatie’.

Toelatingsbeleid vierjarigen
De scholen binnen de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen hanteren de volgende regels inzake het
toelatingsbeleid voor de aangemelde kinderen die nog vier jaar moeten worden.
1. Vanaf vier jaar zijn leerlingen welkom op school.
2. De leerlingen worden geplaatst op de dag dat zij de vierjarige leeftijd hebben bereikt of zo spoedig
mogelijk daarna in overleg met de directie van de school.
3. In de periode vanaf de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden tot het bereiken van de leeftijd van 4 jaar wordt
in overleg met de ouders en de school bepaald wanneer de kinderen kunnen komen kennismaken.
Hierbij wordt wettelijk uitgegaan van maximaal vijf dagen. In deze periode zijn de kinderen geen
leerlingen in de zin van de wet.

Klachten
Een school is een omgeving waar mensen intensief met elkaar omgaan. Botsingen en meningsverschillen zijn dan
ook niet bijzonder en worden vaak in onderling overleg bijgelegd. Een verschil van inzicht kan geen kwaad, als er
maar over gesproken wordt met de mensen die direct bij het onderwerp betrokken zijn.
Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen heeft een klachtenregeling. Deze ligt ter inzage op de school. De
klachtenregeling is eveneens digitaal beschikbaar via de website van SOOOG (www.sooog.nl). Wij hechten eraan
dat klachten zorgvuldig worden behandeld. Hiertoe hanteren we onderstaand stappenplan.
Stappenplan bij klachten
Klachten van verschillende aard proberen we via onderstaand stappenplan op te lossen. Als u vragen heeft
over het stappenplan of als u advies wenst over stappen die u kunt zetten, dan kunt u zich wenden tot de
schoolcontactpersoon.

Belangrijke adressen
Schoolcontactpersoon (met betrekking tot de klachtenprocedure):
Naam: Anja Korteweg
Telefoonummer: 06-44548930
SOOOG
t.a.v. de interne klachtencoördinator
Postbus 65
9670 AB WINSCHOTEN
Tel: 0597-453980
Bureau Vertrouwenspersonen
Hobbemastraat 14
8932 LB LEEUWARDEN
Tel: 058-7440022
Onderwijsgeschillen,
t.a.v. LKC
Postbus 85191
3508 AD UTRECHT
Tel: 030-2809590
Website: www.onderwijsgeschillen.nl
Inspectie van het onderwijs:
info@owinsp.nl
vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis)
Klachtmeldingen over (seksuele) intimidatie, seksueel geweld, ernstig psychisch of fysiek geweld:
0900-1113111 (lokaal tarief)

