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Veiligheidsplan
o.b.s. de Meander

Onderwijs in een veilige omgeving

Voorwoord

Voor u ligt het Veiligheidsbeleidsplan van o.b.s. de Meander.
Nadat de Meander in 2004 ingetrokken was in de Brede School De Drait, was het noodzakelijk
om alle aspecten m.b.t. veiligheid, welzijn en gezondheid van kinderen, medewerkers en ouders
te regelen middels een veiligheidsplan. Met name vanuit het team, de ouders en de inspectie is
aangegeven een aantal zaken m.b.t. veiligheid in de ruimste zin van het woord te regelen en te
beschrijven om duidelijkheid te verschaffen hoe een en ander is geregeld.
Omdat de Meander deel uitmaakt van Brede School De Drait zijn er, naast de schoolgebonden
aspecten, een aantal zaken die Brede School-breed moesten worden afgesproken en
vastgelegd. Dit laatste proces kostte veel tijd en overleg, maar is uiteindelijk gerealiseerd.
In 2015 zijn een aantal wettelijke aanscherpingen t.a.v. de veiligheid van kracht geworden. Dit
heeft geleid tot een aanpassing van het plan in 2016
Ik ben er van overtuigd middels de interventies genoemd in dit herziene beleidsplan een
bijdrage te leveren aan de optimalisering van de veiligheid binnen de school.

Anne Tolsma, directeur o.b.s. de Meander

Instemming m.r., plaats, datum

P. Varekamp, voorzitter m.r

Onderwijs in een2veilige omgeving

Inhoudsopgave
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
5
5.1
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5
5.3.6
5.3.7
5.3.8
5.3.9
5.3.10
5.3.11
6

Inleiding
School en schoolomgeving
De naam van de school
Brede School
De richting van de school
Stichting Furore
Het management
Het schoolgebouw
De omgeving van de school
Schoolgrootte en formatie
Waarom een Veiligheidsbeleidsplan ?
Wet op het primair onderwijs (W.P.O.)
Wet op de arbeidsomstandigheden (Arbo – wet)
Wet collectieve gezondheid
Gemeentelijke bouwverordening
Wet sociale veiligheid (01-08-2015)
Visie, missie en veiligheid
Missie
Visie
Visie en missie m.b.t. veiligheid
Uitgangspunten en toetsing
Uitgangspunten
Toetsing
Aansprakelijkheid
Toezicht
Uitvoering veiligheidsbeleid
Organisatiestructuur
Cycli en systemen
R,I en E
Onderzoek m.b.t. sociale veiligheid
Privacyreglement
Klokkenluidersregeling
Taken en verantwoordelijkheden
Stichting Furore
De Directeur van de Meander
De interne contactpersoon
De externe vertrouwenspersoon
De aandachtsfunctionaris
De Medezeggenschapsraad
De bedrijfshulpverlener BHV
Medewerkers
Arbodienst
Verantwoordelijkheid vervoer
Toezicht plein
Literatuur
Bijlagen
Bijlage 1: Incidenten registratieformulier
Bijlage 2: Contract m.b.t. medicatietoediening
Bijlage 3: Vervoerscontract ouders
Bijlage 4: Privacyreglement
Bijlage 5: Klokkenluidersregeling
Onderwijs in een3veilige omgeving

4
5
5
5
5
5
5
6
6
6
7
7
7
8
8
8
9
9
9
9
11
11
12
12
12
13
13
13
13
13
13
14
14
14
14
15
15
15
16
16
17
17
17
18
18
19

Inleiding
Kinderen moeten zich op school veilig kunnen ontwikkelen. Scholen dienen daarom voor een
veilige omgeving zorg te dragen. Veilige scholen zijn scholen waar leerlingen, ouders en
onderwijspersoneel veilig zíjn en waar zij zich veilig voelen. Een en ander houdt derhalve meer
in dan zorg dragen voor veilige speeltoestellen of de aanwezigheid van een ontruimingsplan,
kortom de fysieke veiligheid. Een Veilige School is bijvoorbeeld ook een school waar voorkomen
wordt dat kinderen elkaar pesten of discrimineren, de zogeheten sociale veiligheid.
Om zowel de fysieke, als de sociale veiligheid te waarborgen, dienen allereerst de regels uit de
Arbowet (arbeidsomstandighedenwet) te worden nageleefd. Daarnaast is het van belang om
met regelmaat met kinderen, ouders en leerkrachten in gesprek te gaan en te inventariseren
welke aandachtspunten op het terrein van veiligheid nog aangepakt dienen te worden.
Het veiligheidbeleidsplan is een meerjarenplan waarin de school verwoordt hoe het
veiligheidsbeleid past binnen het gehele organisatiebeleid, hoe het aansluit bij de missie en visie
in de schoolorganisatie, wat de intenties en uitgangspunten zijn voor de komende jaren op
veiligheidsgebied en wie waar verantwoordelijk voor is.
Het plan is tot stand gekomen in samenwerking met het managementteam, de leerkrachten en
de MR.
Het plan is in eerste instantie bedoeld voor degenen die het veiligheidbeleid uitvoeren en
toetsen. Dit zijn het managementteam, alle medewerkers en de MR. Voor ouders, bestuur en
inspectie is het plan een verantwoordingsdocument.
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1. School en schoolomgeving
1.1 De naam van de school
Openbare basisschool de Meander is een onderdeel van Brede School De Drait. De Drait is een
riviertje aan de rand van de wijk waarin de school is gevestigd. Een meander is een natuurlijke
bocht in een rivier, die ontstaat door de stroming van het water.
In zo´n bocht ontstaat nieuw leven, maar na jaren verdwijnt de bocht weer en vormt zich een
nieuwe meander op een andere plek in de rivier. De school is, evenals een natuurlijke meander,
voortdurend in beweging en ontwikkeling en stimuleert kinderen en volwassenen tot optimale
groei en bloei.
Alle groepen in de school hebben een eigen naam, gekozen door de kinderen en de
leerkrachten, die verwijst naar het leven op-, rond, of in het water.
1.2 Brede School
Op 1 augustus 2004 is de Meander van start gegaan in een nieuw gebouw als één van de
participanten van de Brede School De Drait. De Brede School is een netwerk van organisaties,
dat zich inzet om de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren op school, in het gezin en in
hun vrije tijd te verbeteren. Om dit te realiseren werkt de school samen met het
consultatiebureau, de peuterspeelzaal, de voor- en naschoolse opvang, het M.O.S.
welzijnswerk, p.c.b.o. de Voorde en het sportbedrijf Smallingerland.
1.3 De richting van de school
De Meander is een openbare basisschool. Op een openbare basisschool beschouwen we alle
mensen als gelijkwaardig. Daarom staat de school open en tonen we respect voor kinderen,
ouder(s), verzorger(s) en leerkrachten, ongeacht hun levensbeschouwing, sekse, seksuele
geaardheid, nationaliteit of sociale afkomst. Hierdoor is de school een afspiegeling van onze
maatschappij en bereidt zij kinderen op een verantwoorde manier voor op hun toekomstige rol in
die maatschappij.
In principe worden alle kinderen toegelaten, tenzij er bijzondere omstandigheden zijn, waardoor
wij denken dat we niet de meest passende zorg voor het kind kunnen bieden.
1.4 Stichting Furore
De Meander ressorteert onder het bevoegd gezag van de stichting openbaar primair onderwijs
Furore. Dit samenwerkingsverband bestaat uit 20 openbare basisscholen en één openbare
speciale basisschool in de gemeenten Smallingerland en Tytsjerksteradiel.
De dagelijkse bestuurlijke gang van zaken voor de scholen wordt behartigd door een
bestuursbureau, onder leiding van een algemeen directeur.
1.5 Het management
Het beleid van de school wordt geïnitieerd, geïmplementeerd en gefaciliteerd door een
managementteam, bestaande uit de directeur van de school, de heer Anne Tolsma, en twee
teamleiders, mevrouw Mattie Siegert en mevrouw Astrid Landman. De teamleiders
vertegenwoordigen respectievelijk de onderbouw (groep 1 t/m 4) en de bovenbouw (groep 5 t/m
8). De directeur is eindverantwoordelijk voor het onderwijs in de gehele organisatie en heeft,
naast de bovengenoemde taken van het managementteam, een coördinerende, representatieve
en controlerende functie.
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1.6 Het schoolgebouw
De school is voor het grootste deel gehuisvest in een modern gebouw met twee verdiepingen.
Op de begane grond krijgen de jongste kinderen les, de wat oudere kinderen zijn gehuisvest op
de eerste verdieping. De lokalen zijn gesitueerd rondom zogenaamde onderwijspleinen: ruimtes
waarin kinderen de mogelijkheid hebben om zelfstandig en groepsoverstijgend te werken.
1.7 De omgeving van de school.
De Meander is gevestigd in de wijk de Drait. De kinderen die de school bezoeken zijn niet alleen
uit deze wijk afkomstig, maar zijn woonachtig in heel west Drachten en de omliggende dorpen.
Een groot deel van de ouders werkt beiden en maakt voor de dagelijkse opvang van hun
kinderen gebruik van de voor-, tussen- en naschoolse opvang in de Brede School. De
tussenschoolse opvang wordt gecoördineerd door de Maatschappelijke Onderneming
Smallingerland (M.O.S.) en de naschoolse opvang wordt verzorgd door kinderopvang Catalpa.
1.8 Schoolgrootte en formatie
Op 1 oktober 2016 bezochten ongeveer 360 kinderen de school. Op grond van genoemde
leerlingentelling, kunnen zestien groepen worden gevormd en kunnen een aantal leerkrachten
voor andere taken (interne begeleiding, extra leerlingenhulp en i.c.t.) worden vrijgeroosterd.
Tevens kan voor een aantal uren een vakleerkracht handvaardigheid worden aangesteld, is er
formatieve ruimte voor een parttime administratieve kracht en kan het managementteam van de
school een aantal uren vrijgesteld worden van lesgevende taken.
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2. Waarom een veiligheidbeleidsplan?
Het bevoegd gezag van de stichting Furore heeft als werkgever de verplichting zorg te dragen
voor goede arbeidsomstandigheden waarbij de aspecten veiligheid, gezondheid en welzijn
centraal staan. Elke school moet structureel aandacht besteden aan deze drie pijlers om de leefen werkomstandigheden binnen de organisatie zo optimaal mogelijk te maken.
 Veiligheid: het gaat om aspecten als brandpreventie, veilige ingangen en nooduitgangen,
trappen, elektrische apparatuur, schakelaars, etc.;
 Gezondheid: hierbij moet men denken aan ventilatiemogelijkheden, verlichting,
schoonmaak, verwarming, ergonomisch verantwoord meubilair, inrichting werkplek;
 Welzijn: dit onderdeel heeft betrekking op taakinhoud, werkdruk, manier van
leidinggeven, communiceren, seksuele intimidatie, nascholing, loopbaanbegeleiding (bij
medewerkers) en sociaal welbevinden, pedagogisch klimaat en pestpreventie en
seksuele intimidatie (bij leerlingen)
Het schoolbestuur en de schoolleiding hebben met betrekking tot veiligheid zich te houden aan
het wettelijk kader en het inspectiekader. De volgende wetten en regels zijn hierbij van
toepassing;
 wet op het primair onderwijs;
 wet op de arbeidsomstandigheden (Arbo-wet);
 wet collectieve preventie volksgezondheid;
 gemeentelijke bouwverordening.
 Tweejaarlijks onderzoek m.b.t. de sociale veiligheid van personeel en leerlingen
2.1.
Wet op het primair onderwijs (W.P.O.)
De wet op het primair onderwijs van 1998 bepaalt dat het een taak van de school is om gezond
gedrag te bevorderen. De activiteiten van scholen op dit vlak - ook wel
schoolgezondheidsbeleid’ genoemd en deels uitgevoerd door de GGD – bestaan uit:
 gezondheidseducatie;
 zorg voor leerlingen met problemen;
 de bevordering van een veilig leef- en werkklimaat op school
Artikel 45 uit de W.P.O. bepaalt dat het schoolbestuur leerlingen de gelegenheid moet bieden
om onder toezicht over te blijven. Het veiligheidsbeleid geldt zowel voor de overblijfmedewerkers
als de leerlingen. In 2006 is het overblijven van leerlingen een formele verantwoordelijkheid
geworden van de schoolbesturen. Schoolbesturen moeten vanaf dat jaar gelegenheid bieden
voor voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang. Het schoolbestuur heeft in het kader
van veiligheidsbeleid een W.A. verzekering afgesloten voor alle medewerkers die de tussen
schoolse opvang verzorgen. Bovendien moet de opvang voldoen aan vastgestelde
veiligheidsvoorschriften. De voor- en naschoolse opvang zijn, onder eindverantwoordelijkheid
van het bestuur, ondergebracht bij een zelfstandige organisatie. Deze organisatie heeft
eveneens een W.A. verzekering afgesloten voor de medewerkers en de opvang van de kinderen
moet voldoen aan wettelijk vastgestelde kaders.
2.2.
Wet op de arbeidsomstandigheden (Arbo - wet)
Het doel van de wet op de arbeidsomstandigheden (laatste wijziging Arbo-wet voor het primair
onderwijs dateert van 1 januari 2007) is het bevorderen van menswaardige arbeid door:
 een zo groot mogelijke veiligheid;
 een zo goed mogelijke bescherming van de gezondheid;
 en het bevorderen van het welzijn.
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De wet is ook van toepassing op ouders die deelnemen aan schoolkampen, sportactiviteiten of
bijvoorbeeld het opknappen van lokalen.
Op grond van de Arbo-wet is de werkgever verplicht om:
 verzuimbeleid te voeren, inclusief verzuimbegeleiding (Wet poortwachter);
 voldoende bedrijfshulpverleners aan te stellen;
 een goedgekeurde risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) in bezit te hebben;
 de brandvoorschriften na te leven;
 dodelijke ongevallen en ongevallen die leiden tot blijvend letsel of ziekenhuisopname te
melden aan de arbeidsinspectie.
De arbeidsinspectie controleert of alle betrokkenen zich aan de Arbo-wet houden en kan
sancties opleggen bij overtredingen.
2.3. Wet collectieve preventieve volksgezondheid
Gemeenten zijn op basis van de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (WCPV) bestuurlijk
verantwoordelijk voor de collectieve preventie in hun gemeente. Zij hebben de taak de
gezondheid van hun inwoners te beschermen, te bewaken en te bevorderen. De WCPV bepaalt
dat gemeenten een gemeentelijke of gewestelijke gezondheidsdienst (G.G.D.) in stand dienen
te houden. Gemeenten laten hun wettelijke taken in de praktijk grotendeels uitvoeren door 'hun'
GGD. Medio 2005 waren de 467 gemeenten in Nederland verantwoordelijk voor 39 GGD-en.
Sinds de wijziging van de wet in 2003 is een gemeente verplicht iedere vier jaar een nota lokaal
gezondheidsbeleid te maken met daarin de ambities, keuzes en prioriteiten op het gebied van
volksgezondheid en preventie. In 2007 is de meest recente nota lokaal gezondheidsbeleid van
kracht.
2.4. Gemeentelijke bouwverordening
Ieder openbaar gebouw, dus ook iedere school, waar in totaal meer dan vijftig personen zijn
gehuisvest is wettelijk verplicht een gebruiksvergunning te hebben. Deze vergunning geeft de
gemeente af, indien het schoolgebouw voldoet aan de brandveiligheidseisen uit de
gemeentelijke bouwverordening. Deze eisen hebben betrekking op het beperken van de kans
op brand en de aanwezigheid van voldoende vluchtroutes. Een onderhoudscontract voor
blusmiddelen is eveneens wettelijk verplicht. Een en ander is in overleg tussen de gemeente en
het woonbedrijf vastgelegd in een beheersovereenkomst.
De gemeente geeft via de gebruikersvergunning toestemming om het gebouw voor de
aangeven functie te gebruiken. De gemeente is wettelijk verantwoordelijk voor het herstel van
brandschade aan schoolgebouwen en verzekert schoolgebouwen daarom tegen schade door
brand en andere calamiteiten. Ook de inventaris die is aangeschaft uit overheidsmiddelen is
meeverzekerd.
2.5 Wet sociale veiligheid (01-08-2015)
Per 1 augustus 2015 is de school, als gevolg van een aanpassing van de onderwijswetgeving,
verplicht zorg te dragen voor een veilige school. De school moet voldoen aan de volgend eisen:
 De school heeft een inspanningsverplichting om actief veiligheidsbeleid te volgen.
 De school dient het effect van het veiligheidsbeleid periodiek te monitoren.
 De taken van het coördineren van het pestbeleid en het fungeren als vast aanspreekpunt ten
aanzien van het pesten bij tenminste één persoon onder te brengen.
De onderwijsinspectie ziet toe op het naleven van bovenstaande wettelijke verplichtingen.
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3. Missie, visie en veiligheid
In dit hoofdstuk beschrijft de school haar missie en visie. In de paragraaf ‘visie en missie met
betrekking tot veiligheid’, spreekt de school haar intenties uit met betrekking tot de uitvoering en
realisatie van het veiligheidsbeleid.
3.1 Hier staan we voor, onze missie
Missie-kern

De Meander is een openbare basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar (met daaraan
verbonden een voor-, na en tussenschoolse opvang, een peuterspeelzaal en een
kinderdagverblijf voor kinderen vanaf 0 jaar). De school hanteert het leerstofjaarklassensysteem
met veel aandacht voor het individuele kind. De Meander staat open voor alle leerlingen [alle
religies]
die
aangemeld
worden
door
hun
ouders/verzorgers
(tenzij
het
schoolondersteuningsprofiel verheldert dat de school een kind de juiste ondersteuning c.q. het
juiste onderwijs niet kan bieden). Het is ons doel om leerlingen zo optimaal mogelijk cognitief en
sociaal te ontwikkelen, zodat zij kunnen doorstromen naar een passende vorm van
vervolgonderwijs. Gelet op het eerste vinden we met name de vakken taal, (begrijpend) lezen en
rekenen van belang(met ondersteuning van ICT) en gezien het tweede besteden we veel
aandacht aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers
voor de maatschappij van de toekomst. Naast kennisoverdracht besteden we aandacht aan de
culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen.
Slogan en kernwaarden
De school stimuleert de ontwikkeling van de kinderen zodanig, dat zij optimaal kunnen
participeren in de maatschappij van de toekomst. Daarom is onze slogan is: KLAAR voor NU en
de TOEKOMST!
Streefbeelden
Voor de komende vier jaar is een aantal richtinggevende uitspraken van belang voor onze
activiteiten en prioritering:
Onze streefbeelden zijn:
 De Meander behaalt bovengemiddelde tussen en eindopbrengsten.
 De leraren op de Meander creëren een uitstekend pedagogisch klimaat, waarbij kinderen
respect voor elkaar en
 voor volwassenen tonen, eigenaarschap in hun handelen laten zien en een positieve
eigenwaarde ontwikkelen.
 De Meander integreert eenentwintigste-eeuwse vaardigheden in het onderwijsaanbod.
 De Meander heeft oog voor de werkdrukbeleving van leraren en neemt zich voor de
werkdruk om te zetten in
 werkplezier.
 De school wil zowel de interne als de externe communicatie optimaliseren.
 De Meander participeert in de Brede School ontwikkeling daar waar dat een meerwaarde
geeft voor de eigen schoolontwikkeling.
3.2 De visie van o.b.s. de Meander
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De visie van OBS De Meander bestaat uit een vijftal onderdelen. Genoemde onderdelen
beschrijven de filosofie achter datgene waar we voor staan in ons onderwijs en wat we als
school willen bereiken..
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Visie op lesgeven
Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen,
hoewel beide facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Van belang daarbij is: oog
hebben voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het
kind zich gekend weet. Belangrijke pedagogische noties zijn: zelfstandigheid, eigenaarschap,
kritische zin, reflecterend vermogen en samenwerking. Gelet op de didactiek vinden we de
volgende zaken van groot belang:
 interactief lesgeven
 de leerlingen betrekken bij het onderwijs
 onderwijs op maat geven: differentiëren
 gevarieerde werkvormen hanteren (variatie = motiverend)
 een kwaliteitsvolle (directe) instructie verzorgen
 kinderen zelfstandig (samen) laten werken
Visie op leren
Kinderen leren doordat ze nieuwsgierig zijn. De school biedt kinderen de mogelijkheid om
kennis op diverse manieren te verwerven. De leraren geven instructie en kinderen mogen zich
dat op verschillende manieren eigen maken. Dat kan zijn door lessen alleen te maken of met
anderen samen. Kinderen die korte instructie nodig hebben, kunnen zelfstandig aan het werk.
Voor de kinderen die meer instructie nodig hebben, wordt gebruik gemaakt van de verlengde
instructie aan de instructietafel. Het leren kan bemoeilijkt worden door beperkingen. Voor deze
kinderen is een effectieve zorgstructuur opgezet, waarbij daar waar mogelijk wordt ingespeeld
op de specifieke ontwikkelingsbehoefte van het kind.
Visie op identiteit
De Meander is een openbare basisschool. De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is
verweven in ons onderwijs. Omdat we het belangrijk vinden dat onze kinderen kennis maken
met een diversiteit aan overtuigingen, besteden we expliciet aandacht aan diverse geestelijke
stromingen en aan specifieke feesten die gerelateerd kunnen worden aan een bepaalde
levensbeschouwing of -overtuiging.
Visie op kwaliteit
Onze school streeft ernaar zich binnen de schoolplanperiode 2016-2020 te ontwikkelen als een
school met hoge opbrengsten. Wij willen uitblinken omdat kwalitatief hoogstaand onderwijs goed
is voor onze leerlingen en onszelf (nieuw elan brengt), maar ook een positieve bijdrage kan
leveren ten aanzien van onze marktpositie.
Visie op 21st century skills
De Meander wil kinderen een samenhangend geheel van vaardigheden meegeven waardoor ze
optimaal kunnen functioneren in de 21st eeuw. We onderschrijven in de eerste plaats het belang
van een kennissamenleving en gaan ervan uit, dat kennis altijd en overal voorhanden is.
Daarnaast beseffen we dat het in de kennissamenleving ook gaat om kenniscreatie en constructie, om innovatie. In de derde plaats is het een feit dat door de ontwikkeling van digitale
middelen en media globale grenzen vervagen en het delen van kennis en het met elkaar
(daarover) communiceren een steeds centralere rol speelt in onze (toekomstige) samenleving.
Op onze school willen we daarom gericht aandacht besteden aan de volgende 21st eeuwse
vaardigheden:
 Samenwerking en communicatie
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 Kennisconstructie
 ICT gebruik
 Probleemoplossend denken en creativiteit
 Planmatig werken
De gerichtheid van onze school op bovenstaande 21st eeuwse vaardigheden heeft grote
gevolgen voor de deskundigheid van de leraren, voor ons aanbod, voor onze middelen (digitale
leermiddelen) en onze organisatie (inclusief didactiek en klassenmanagement). Het laatste
aspect vraagt ook om een doordenking van de rol van de leraar, de rol van de leerling en de rol
van de ouders/verzorgers.
3.3 Visie en missie met betrekking tot veiligheid
Het management van de school draagt de verantwoordelijkheid voor bescherming van de
veiligheid, gezondheid en de bevordering van het welzijn van het personeel en de leerlingen. Zij
voert daartoe een actief beleid.
Het management van de school verklaart, dat zij zich bij het voorbereiden en uitvoeren van het
algemeen schoolbeleid zal laten leiden door de volgende intenties:
1. Het beleid is gericht op een zo groot mogelijke veiligheid, een zo goed mogelijke
bescherming van gezondheid en het bevorderen van het welzijn van de werknemer en de
leerling binnen de organisatie. (artikel 4 van de Arbowet)
2. Het arbeidsomstandighedenbeleid is verweven met het financieel, economisch, technisch en
sociaal beleid. Het management van de school en het bestuur van de stichting Furore
dragen er zorg voor, dat er voldoende geld, tijd en middelen beschikbaar zijn voor het uit te
voeren veiligheidsbeleid.
3. Het meerjarenbeleid inzake de arbeidsomstandigheden zal worden vastgelegd binnen de
vastgestelde kaders in het Arbo-zorgsysteem.
4. De voorbereiding en uitvoering van het veiligheidsbeleid zal onderwerp van gesprek zijn in
zowel het overleg met de MR, als in andere reguliere overlegvormen binnen de stichting
Furore.
5. Deze intentieverklaring kan in geval van conflicten als toetsinstrument gebruikt worden.
6. De uitvoering van het beleid, gericht op arbeidsomstandigheden, zal geschieden op basis
van maximale inspanning, waarbij binnen de kaders van de Arbo-wet gestreefd zal worden
naar een zo optimaal mogelijk resultaat. Om het resultaat te meten zal een veiligheidsscan
tweejaarlijks worden ingevuld. Te weten de R, I,& E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) of
verzuimmeester
ARBO-unie,
W.M.K.
(Werken
Met
Kwaliteitskaarten),
tevredenheidsonderzoek leerkrachten, leerlingen en ouders
De SCOL leerlingen vragenlijst en het onderzoek sociale veiligheid leerlingen van WMK zal
jaarlijks of twee maal per jaar (SCOL) worden uitgevoerd.
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4. Uitgangspunten en toetsing
4.1. Uitgangspunten
Zorg voor arbeidsomstandigheden maakt een integraal onderdeel uit van het algemene beleid
van het bevoegd gezag (de stichting Furore). De Meander laat zich bij het voorbereiden en
uitvoeren van het beleid leiden door de volgende uitgangspunten:
 De Meander streeft naar goede arbeidsomstandigheden, waardoor de veiligheid en de
gezondheid van het personeel en de leerlingen zo veel als mogelijk wordt gewaarborgd,
het welzijn zo veel als mogelijk wordt bevorderd en het milieu zo veel als mogelijk wordt
beschermd tegen nadelige effecten ten gevolge van schoolactiviteiten;
 De
Meander
zal
een
voorbeeldfunctie
vervullen
met
betrekking
tot
arbeidsomstandigheden en het milieu voor de leerlingen en het personeel;
 De Meander voert een actief beleid in het bestrijden van seksuele intimidatie, agressie,
geweld, pesten en discriminatie. Als school zetten we alles in het werk om kinderen zo
goed mogelijk te begeleiden met betrekking tot genoemde problematiek.
 De Meander is een lerende organisatie waarbij gebruik wordt gemaakt van het
kwaliteitsinstrument W.M.K. (werken met kwaliteitskaarten), een tweejaarlijks ouder,
leerkracht- en leerlingtevredenheidsonderzoek en het signaleringsinstrument SCOL.
 Het veiligheidsbeleid zal een gelijkwaardige plaats innemen ten opzichte van het
onderwijskundige, personele en financiële beleid van de school;
 Bij alle beslissingen en bij de dagelijkse gang van zaken zal de aandacht voor veiligheid,
gezondheid, welzijn en milieu een hoge prioriteit hebben. Onaanvaardbare risico’s zullen
gedurende het lesgeven en de schoolactiviteiten worden uitgesloten;
 Ouders en leerkrachten hebben in de ontwikkeling van de kinderen een gedeelde
verantwoordelijkheid. Een goede relatie tussen school en thuis is belangrijk;
 Ouders en leerkrachten hebben een voorbeeld functie in het uitdragen van datgene dat
we kinderen willen leren met betrekking tot respect voor, acceptatie van, en
samenwerking met de ander na te streven. Wanneer er verschillen van opvatting zijn
willen we door middel van de dialoog proberen tot een oplossing te komen.
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4.2. Toetsing
Intenties en uitgangspunten vormen de basis voor het veiligheidsbeleid. Prestatie-indicatoren
zijn protocollen, codes, plannen, evaluaties, oefeningen, processen, regelingen, waarbij het
resultaat toetsbaar is. Hieronder wordt een opsomming gegeven van de nu bestaande, c.q.
vereiste prestatie-indicatoren met betrekking tot veiligheidsbeleid. Het is van belang te
vermelden, dat het hebben van een protocol alleen niet voldoende is, jaarlijkse of tweejaarlijkse
actualisatie door middel van evaluatie blijft noodzakelijk.
 Risico inventarisatie & evaluatie (tweejaarlijks)
 Onderzoek sociale veiligheid leerlingen (jaarlijks)
 Onderzoek sociaal welbevinden medewerkers (tweejaarlijks)
 Tevredenheidsonderzoek ouders (tweejaarlijks)
 Ontruimingsplan + actualisatie n.a.v. evaluatie ontruimingsoefening
 Jaarlijkse ontruimingsoefening + evaluatie
 Registratie van ongevallen of risicovolle situaties
 Bedrijfsnoodplan (veiligheid van het gebouw, het plein en de speelwerktuigen)
 Schoolregels (denk aan gebruik van mobieltjes, kledingvoorschriften, gebruik van
genotmiddelen, gedrag, ect)
 Anti-pest-protocol
 Klachtenregelingen
 Internet protocol
 Protocol seksuele intimidatie
 Protocol discriminatie
 Protocol agressie en geweld
 Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school
 Gedragscode voor ouders
 Verzuimbeleid (personeel en leerlingen)
4.2.1. Aansprakelijkheid
Een belangrijk punt is de aansprakelijkheid. Om problemen te voorkomen heeft stichting Furore
een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor personeel en leerlingen. Dit betekent echter
niet dat de school in geval van letsel of schade onder schooltijd en buitenschoolse activiteiten
automatisch aansprakelijk gesteld kan worden voor de schade. Dit kan alleen indien er sprake is
van een verwijtbare fout door de school. De school moet hierbij te kort zijn geschoten in haar
rechtsplicht. Ook is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van
leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf
verantwoordelijk voor hun doen en laten. Ook ouders die bewust de schoolregels overtreden,
zijn zelf aansprakelijk voor eventuele schade. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf
een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Vrijwilligers worden wat het
aansprakelijkheidsvraagstuk betreft gelijkgesteld met werknemers, omdat er sprake is van een
ondergeschiktheidrelatie met de school.
4.2.2. Toezicht
Ouders mogen ervan uitgaan dat er toezicht op leerlingen wordt gehouden zodra ze op school
komen. Een kwartier voor aanvang van de lessen en in de ochtendpauzes zijn leerkrachten op
het plein aanwezig om toezicht te houden. Tussen de middag houden de leidsters van de tussen
schoolse opvang toezicht op het plein. Dit toezicht richt zich allen op de kinderen die tussen de
middag overblijven. Voor- en na schooltijd houden de leiders en leidster van de voor- en
naschoolse opvang toezicht op het plein. Ook hier geldt de regel, dat dit toezicht alleen is
bestemd voor de kinderen die gebruik maken van de voor- en naschoolse opvang.
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5. Uitvoering veiligheidsbeleid
5.1. De organisatiestructuur
De verantwoordelijkheid voor Arbo- en veiligheidsbeleid ligt voor een deel bij de directeur van de
school en voor een deel bij de algemene directie van de stichting Furore. Een en ander is
vastgesteld in een zoals vastgelegd in een managementstatuut. In het kort komt het er op neer,
dat de directeur is eindverantwoordelijk is voor zijn/haar school en hierover verantwoording
aflegt aan de algemeen directeur. De algemeen directeur is eindverantwoordelijk voor alle
scholen van de stichting en legt hiervan verantwoording af aan het bestuur. Met betrekking tot
het veiligheidsbeleid zijn een aantal zaken bovenschools geregeld, zoals het contract met de
Arbo-unie, een bovenschoolse notitie met betrekking tot het onderwerp “geweld, agressie en
seksuele intimidatie, een bovenschools pestprotocol, een klachtenregeling en de aanstelling van
een bovenschoolse vertrouwenspersoon m.b.t. reguliere klachten en klachten m.b.t. seksuele
intimidatie. Op schoolniveau is eveneens een vertrouwenspersoon aanwezig m.b.t. klachten en
seksuele intimidatie en zijn de schoolregels, welzijnsafspraken en het pestprotocol op
schoolniveau vastgesteld.
5.2. Cycli en systemen
In de huidige planning- en controlcyclus staat het schoolplan voor de lange termijn centraal.
Hierin wordt voor een periode van vier jaar de koers van de organisatie op hoofdlijnen
vastgelegd. Voorafgaand aan het opstellen van dit strategische beleidsplan vindt volgens de
planning en controlcyclus een strategische analyse plaats, waarin de voor de organisatie
belangrijkste interne en externe ontwikkelingen worden onderzocht. Arbo- en veiligheidszorg
vormt een vast onderdeel van het Schoolplan.
5.2.1 R, I & E
Overeenkomstig de bepaling van artikel 4.1 van de Arbowet dient iedere school een risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E) te laten uitvoeren. De RI&E wordt uitgevoerd door een
gekwalificeerd arbo-adviseur van de Arbodienst waarbij de school is aangesloten. De uitkomst
van de RI&E wordt besproken in de m.r. en dient als uitgangspunt voor het strategisch Arbo- en
veiligheidsbeleid in het schoolplan.
De RI&E, die vierjaarlijks zal worden uitgevoerd bestaat uit:
 een vragenlijst die de arbo-adviseur, samen met de directeur en een afgevaardigde van
het personeel en van de MR invult.
 een controlelijst die tijdens een rondgang door het gebouw door de arbo-adviseur, de
directeur en een personeelslid wordt ingevuld.
 een enquête onder het personeel die door ieder persoonlijk wordt ingevuld.
De rapportage van de RI&E bestaat uit een inventarisatie van knelpunten met daaraan
gekoppeld een prioriteitsbepaling. Het is de taak van de directeur, in overleg met de algemeen
directeur (i.v.m. de financiën), om deze rapportage om te zetten in een plan van aanpak.
5.2.2 Onderzoek m.b.t. de sociale veiligheid van leerlingen, personeel en ouders
Ieder jaar dient de school een onderzoek in te stellen naar het sociaal welbevinden van de
leerlingen. Iedere twee jaar dient een dergelijk onderzoek ingesteld te worden onder het
personeel en ouders. Tevens dient de school met betrekking tot de aandachtpunten uit het
onderzoek een plan van aanpak op te stellen en dit jaarlijks te evalueren.
5.2.3 Privacyreglement
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De school heeft een reglement waarin de bescherming van de privacy van de leerlingen, de
ouders en de ouders is vastgelegd. Het reglement is als bijlage aan het
veiligheidsbeleidsdocument toegevoegd.
5.2.4 Klokkenluidersregeling
In het voortgezet onderwijs geldt sinds september 2011 de ‘Meldingsregeling vermoeden van
misstand sector VO.’ In feite is dit geen klokkenluidersregeling, omdat deze regeling is
bedoeld om preventief te handelen en problemen intern, dus binnen de organisaties, op te
lossen.
Om ook het primair onderwijs een dergelijk model te geven, heeft VOS/ABB een model
klokkenluidersregeling ontwikkeld, gebaseerd op het model in het voortgezet onderwijs. De
stichting OPO Furore hanteert dit model sinds 01-01-2016.
5.3. Taken en verantwoordelijkheden
5.3.1 Stichting Furore
De Arbeidsomstandighedenwet (Arbo-wet) heeft tot doel dat de arbeidsomstandigheden bij alle
werkgevers in Nederland, ongeacht het aantal werknemers, gelijkwaardig en veilig zijn.
Werkgevers zijn primair verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden in hun bedrijf c.q
school. Werkgevers en werknemers werken samen aan het verbeteren van de
arbeidsomstandigheden. De Arbo-dienst kan daarbij adviseren. De Arbeidsinspectie ziet er op
toe dat werkgevers de Arbo-wet naleven.
In de Arbo-wet staan de hoofdlijnen voor het arbo-beleid beschreven. De wet bestaat verder uit
het arbobesluit, de arbo-regeling en de arbo-beleidsregels. Het arbobesluit bevat voorschriften
voor een goed arbo-beleid. In de arboregeling staan voorschriften voor specifieke onderwerpen
beschreven. In de arbo-beleidsregels staan de richtlijnen voor de uitvoering van de wet.
Bij de stichting Furore wordt het arbobeleid vastgelegd door het bestuur van de stichting. Het
betreft hier bestuursbeleid, gericht op optimalisatie van de arbeidsomstandigheden.
Taken en verantwoordelijkheden van het bestuur zijn:
 Zorgen voor een arbo-intentieverklaring.
 Formuleren van concrete beleidsdoelstellingen.
 Bepalen van de strategie om deze doelstellingen te realiseren.
Taken en verantwoordelijkheden van de algemeen directeur zijn:
 Uitvoeren van het door het bestuur van de stichting vastgestelde arbo- en
veiligheidsbeleid.
 Het afsluiten van contracten met een Arbodienst.
 Opdracht geven tot een tweejaarlijkse RI&E op alle scholen vallend onder de stichting.
 Verstrekken van middelen om het plan van aanpak n.a.v. de RI&E uit te voeren.
 Bewaken van de uitvoering van het beleid op schoolniveau.
 Een voorbeeldfunctie m.b.t. veiligheidsbeleid vervullen

5.3.2 De directeur van de Meander
De directeur is verantwoordelijk om de stand van zaken met betrekking tot veiligheid en
welbevinden op school te kennen, actieplannen op te stellen en uit te voeren. Hij is betrokken bij
de evaluatie van het beleid (middels jaarlijkse toetsing bij leerlingen, tweejaarlijkse
tevredenheidsonderzoeken bij leerlingen, ouders en leerkrachten en een vierjaarlijkse RI&E) en
bij het opstellen van het nieuwe strategische beleid in het schoolplan. De taken en
verantwoordelijkheden van de directeur zijn:
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Uitvoeren van het veiligheidsbeleid
Op de hoogte blijven van de veiligheidssituatie op school en zonodig adequate
maatregelen treffen
Opstellen van een plan van aanpak n.a.v. de RI&E, de onderzoeken rond de sociale
veiligheid van leerlingen en medewerkers en n.a.v. het tevredenheidsonderzoek onder
de ouders.
Zorgdragen voor de uitvoering van het plan van aanpak
Het vervullen van een voorbeeldfunctie m.b.t. het veiligheidsbeleid
Stimuleren van het nemen van initiatief en verantwoordelijkheid, samenwerking en
overleg.
Het bijhouden van een ongevallenregistratie en het nemen van maatregelen ter
voorkoming van ongevallen.
het (overeenkomstig de regelgeving) melden van ongevallen aan de arbeidsinspectie.
het periodiek (jaarlijks)laten controleren van de speeltoestellen. (dit is, in het kader van
de lease-constructie speeltoestellen, uitbesteed aan het beheer).
Voeren van re-integratiegesprekken en opstellen van re-integratieplan bij herstellende
werknemers
Bezoeken van het maandelijks sociaal medisch overleg (overleg tussen directeur,
bedrijfsarts en personeelsfunctionaris van stichting Furore)
Preventieve maatregelen nemen ten aanzien van ziekteverzuim van personeel en
leerlingen.
Controle of het vervoerscontract m.b.t. autovervoer van leerlingen wordt nageleefd.
Controle of het contract medicatietoediening bij het toedienen van medicatie op een
juiste wijze is ingevuld en of het personeelslid, dat de medicatie toedient een geldende
bekwaamheidsverklaring in zijn/haar bezit heeft.
Registratie en archivering van de hierboven beschreven vervoerscontracten en
contracten medicatieverstrekking/bekwaamheidsverklaringen personeel.

5.3.3 De interne contactpersoon seksuele intimidatie en machtsmisbruik
De contactpersoon seksuele intimidatie en machtsmisbruik is op schoolniveau de
aanspreekpersoon met betrekking tot voornoemde zaken. Zij heeft op school een adviserende
en signalerende functie met betrekking tot machtsmisbruik en seksuele intimidatie. Op de
Meander vervult mevrouw Marieke Kooijman deze taak. Bij voorkomende zaken neemt zij
contact op met de directeur en/of de bovenschoolse vertrouwenspersoon. De taken die
voortkomen uit haar functie zijn:
 Jaarlijkse bijscholing door de G.G.D.;
 het adviseren en informeren (gevraagd en ongevraagd) van de directeur inzake seksuele
intimidatie, machtsmisbruik en hieraan gerelateerde zaken;
 desgewenst en zonodig bekendheid en voorlichting geven t.a.v. machtsmisbruik en
seksuele intimidatie in team en medezeggenschapsraad;
 aanspreekpunt zijn in de school t.a.v. machtsmisbruik en seksuele intimidatie;
5.3.4 De externe vertrouwenspersoon
Het bestuur heeft voor het adviseren en informeren van personeelsleden en ouders rond
seksuele intimidatie, machtsmisbruik en hieraan gerelateerde zaken een externe
vertrouwenspersoon aangesteld. Genoemde vertrouwenspersoon staat vermeld in de
schoolgids van de school.
5.3.5 De aandachtsfunctionaris
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De school heeft met betrekking tot het opstellen van het anti-pestbeleid en het behandelen en
registreren van pestsituaties op de school een aandachtsfunctionaris aangewezen. Genoemde
functionaris doet jaarlijks een ronde langs de klassen om zijn/haar taak uit te leggen aan de
leerlingen. De incidenten rond pesten worden kortgesloten met de directie en vermeld in de
incidentenregistratie van de school. De aandachtsfunctionarissen op OBS De Meander zijn
Greetje de Boer en Marieke Kooijman. Op onze school worden deze functies gecombineerd met
de functie van interne contactpersoon seksuele intimidatie en machtsmisbruik.

5.3.6 Medezeggenschapraad (MR)
De MR is het door het personeel en ouders gekozen overlegorgaan tussen werkgever en
werknemers.
Artikel 12 van de Arbo-wet kent de MR (in het bedrijfsleven “Ondernemingsraad” genoemd)
enige bijzondere rechten toe.
Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden MR zijn:
 De MR heeft instemmingsrecht (artikel 27, eerste lid, onderdeel e) op alle besluiten tot
vaststelling, wijziging of intrekking van een regeling op het gebied van de veiligheid, de
gezondheid en het welzijn in verband met de arbeid.
 De MR heeft initiatiefrecht (artikel 23) en kan met behulp van dit recht zelfstandig
voorstellen doen met betrekking tot de naleving van voorschriften in het kader van
veiligheid, gezondheid en welzijn.
 De MR heeft op grond van artikel 28, eerste lid, ook een stimulerende taak met
betrekking tot de naleving van de voorschriften in het kader van veiligheid, gezondheid
en welzijn.
 De MR toetst, controleert en stimuleert namens de werknemers en ouders het te voeren
en het gevoerde arbo-beleid en veiligheidsbeleid.
5.3.7 Bedrijfshulpverlener (BHVer)
Bedrijfshulpverleners (BHV’ers) zijn personeelsleden die op het terrein van E.H.B.O. en brand
speciaal geschoold zijn. Deze scholing dient jaarlijks te worden herhaald. Indien er in de school
een calamiteit plaatsvindt (iemand raakt gewond, brandmelding etc.) dan ondernemen de
BHV'ers die actie. Tevens weten zij hoe het gebouw ontruimd moet worden. Bij een ontruiming
zorgen de bedrijfshulpverleners er samen voor dat de mensen zo rustig mogelijk, maar wel snel,
het gebouw kunnen verlaten.
Bedrijfshulpverleners zijn opgeleid om binnen de school een voorpostfunctie te vervullen totdat
de professionele hulpverleningsdiensten, zoals politie, brandweer en ambulance zijn
gearriveerd. Zij hebben als taak om in een situatie met gevaar voor de veiligheid of de
gezondheid, maatregelen te nemen die de schade zoveel mogelijk beperken.
Bedrijfshulpverleners hebben de volgende taken:
 verlenen van eerste hulp
 beperken en bestrijden van een beginnende brand
 ontruiming
 communicatie met personeel, leerlingen en hulpverleners
Om hun taken uit te kunnen voeren hebben zij basiskennis en vaardigheden nodig op het
gebied van eerste hulp, het beperken en bestrijden van een beginnende brand, alarmering en
ontruimingsacties.
In het "Brandbeveiligingsconcept Bedrijfshulpverlening" is door het Ministerie van BZK
vastgelegd welke kennis en vaardigheden een bedrijfshulpverlener minimaal moet beheersen.
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Er worden vier taakgebieden onderscheiden:
 eerste hulp
 beperking en bestrijding van een beginnende brand
 ontruiming
 communicatie.
Per taakgebied zijn doelstellingen beschreven.
Bedrijfshulpverleners zijn nodig om bovengenoemde taken uit te voeren. Bij wat grotere
organisaties is ook behoefte aan iemand die de inzet van meerdere BHV'ers aanstuurt: het
sectiehoofd BHV. De twee sectiehoofden BHV zorgen op de Meander voor de beleidsmatige
zaken op het gebied van BHV (evaluatie en aanpassing ontruimingsplan), voor de aansturing
van de BHV-ers en voor de communicatie met de hulpverleners en de schoolleiding.
5.3.8 Medewerkers
Medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen arbeidsomstandigheden en de
leefomgeving van de leerlingen. Ze worden betrokken bij het inventariseren van de stand van
zaken. Ze werken mee aan het opstellen van actieplannen en aan de uitvoering. Ze monitoren
hun eigen arbeidsomstandigheden en vragen indien nodig ondersteuning bij het verbeteren
hiervan. Hun taken zijn:
 Een voorbeeld functie vervullen;
 De dagelijkse ingebruikname van ter beschikking gestelde middelen;
 Apparatuur, machines en dergelijke op de juiste manier gebruiken;
 Beveiligingen intact laten en goed gebruiken;
 Meewerken aan voor hen georganiseerde voorlichting en onderricht;
 Gevaren voor veiligheid en gezondheid direct melden aan de directeur;
 Het vermijden van onaanvaardbare risico’s en gevaren tijdens werkzaamheden van
henzelf of die van anderen;
 Naleven van werkinstructies en procedures.
 Ongevallen, waarbij een leerling onder behandeling gesteld moet worden door een arts
of specialist melden, middels een ongevallenregistratieformulier bij de directie. (zie
bijlage)

5.3.9.Arbodienst
In artikel 14 van de Arbowet wordt bepaald dat de werkgever zich ten aanzien van de uit die wet
voortvloeiende verplichtingen moet laten bijstaan door ‘deskundigen’ (Arbodiensten).
Verplicht door de ‘deskundigen’ uit te voeren taken zijn:
 Verlenen van medewerking aan het verrichten en opstellen van de risico-inventarisatie
en evaluatie (RI&E), alsmede het adviseren daaromtrent.
 Het verlenen van bijstand bij de begeleiding van zieke werknemers.
 Het houden van bedrijfsgeneeskundig spreekuur (SMO=sociaal medisch overleg).
Vrije door de Arbodienst uit te voeren taken zijn:
 Het adviseren van en samenwerken met de werkgever en de ondernemingsraad inzake
het te voeren arbo-beleid.
 Het op verzoek uitvoeren van c.q. meewerken aan de uitvoering van het arbo-beleid.
5.3.10 Verantwoordelijkheid en afspraken bij het vervoer van leerlingen tijdens schoolreis
en excursies
Leerlingen kunnen tijdens schoolreis en excursies worden vervoerd in auto’s op voorwaarde, dat
de bestuurders zich houden aan de wettelijke verplichtingen en de voertuigen aan de wettelijke
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veiligheidsmaatregelen voldoen. De leerkracht is gedurende de excursies en schoolreizen
eindverantwoordelijk en dient toe te zien, dat onderstaande veiligheidsmaatregelen worden
uitgevoerd/van toepassing zijn.
De voor de schoolreis/excursie gelden veiligheidsbepalingen zijn:
1. Leerlingen jonger dan 10 jaar zitten niet voorin de auto
2. Leerlingen dragen een veiligheidsgordel en zitten tot en met groep 4 (of tot een lengte van
135 cm) op een verhoging, zodat de gordel goed past. De school draagt zorg voor de
aanwezigheid en aanschaf van genoemde attributen.
3. De chauffeurs hebben een geldig rijbewijs.
4. De chauffeurs hebben een inzittendenverzekering en een particuliere w.a. verzekering
5. De chauffeurs gebruiken geen alcohol en/of medicijnen die de rijvaardigheid kunnen
beïnvloeden.
6. De chauffeurs houden zich aan de wettelijke vastgestelde verkeersregels.
Met betrekking tot genoemde regels stelt de school een contract op en dit wordt door de
betrokken chauffeurs ondertekend.
5.3.11. Toezicht op het plein en actie van de school bij vermissing van een leerling
Op de momenten dat leerlingen op het plein spelen is er altijd een volwassene aanwezig die
toezicht houdt. Een kwartier voor aanvang van de ochtend- en middagschooltijd en in de
ochtendpauzes zijn minimaal twee toeziend houdende leerkrachten aanwezig. Gedurende de
tijd tussen de middag zijn minimaal vijf t.s.o. leiders of leidster aanwezig om toezicht te houden.
Tijdens het buitenspelen van de groepen 1-2 zijn minimaal twee leerkrachten aanwezig om
toezicht te houden.
Mocht een leerling worden vermist tijdens het buitenspelen (bijv. door weglopen na een ruzie)
dan wordt dit incident direct bij het MT gemeld. Deze neemt in eerste instantie contact op met de
ouders en in tweede instantie (indien blijkt dat de leerling niet thuis is) met de politie. Na afloop
van het incident vindt een gesprek plaats tussen de ouders, de toezicht houdende leerkrachten
en de directie. Van het gesprek wordt een verslag gemaakt dat aan de dossiers van de
betrokkenen wordt toegevoegd.
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