Inhoudsopgave

Accent Nijkerk

Schoolveiligheidsplan
2014 - 2018

Schoolveiligheidsplan Accent Praktijkonderwijs 2014-2018

Accent Praktijkonderwijs Nijkerk

1

1

Inhoudsopgave

1

Inhoudsopgave ................................................................................................................................ 2

2

Inleiding ........................................................................................................................................... 4

3

Visie ................................................................................................................................................. 5

4

Missie............................................................................................................................................... 5

5

Adres- en contactgegevens ............................................................................................................. 6

6

Fysieke Veiligheid ............................................................................................................................ 7

7

8

9

6.1

RI&E ......................................................................................................................................... 7

6.2

Plan van Aanpak ...................................................................................................................... 7

6.3

PAGO ....................................................................................................................................... 7

6.4

BHV .......................................................................................................................................... 8

6.4.1

Ontruimingsplan .............................................................................................................. 8

6.4.2

Ontruimingsoefeningen................................................................................................... 9

Sociale Veiligheid ........................................................................................................................... 10
7.1

Inleiding ................................................................................................................................. 10

7.2

Gedragscode .......................................................................................................................... 10

7.3

Leerlingen .............................................................................................................................. 12

7.4

Medewerkers ........................................................................................................................ 13

7.5

Ouders/verzorgers................................................................................................................. 13

7.6

School .................................................................................................................................... 13

Bijlagen fysieke veiligheid.............................................................................................................. 14
8.1

Ontruimingsplan .................................................................................................................... 14

8.2

7.2 Ontruimingsoefening: planning en opzet ........................................................................ 19

Bijlagen sociale veiligheid .............................................................................................................. 23
8.1

Leerlingen – ontoelaatbare grensoverschrijdende gedragingen .......................................... 23

9.1.1

Vernieling en vandalisme .............................................................................................. 23

9.1.2

Verbale intimidatie en agressie ..................................................................................... 23

9.1.3

Fysieke intimidatie en agressie...................................................................................... 24

9.1.4

Wapenbezit ................................................................................................................... 24

9.1.5

Diefstal en verduistering ............................................................................................... 24

Schoolveiligheidsplan Accent Praktijkonderwijs 2014-2018

2

9.1.6

Drugsbezit en/of gebruik ............................................................................................... 25

9.1.7

Alcoholbezit en/of gebruik ............................................................................................ 26

9.1.8

Vuurwerkbezit en/of vuurwerkhandel .......................................................................... 26

9.1.9

Roken ............................................................................................................................. 26

9.1.10

Seksuele intimidatie ...................................................................................................... 27

9.2

9.2.1

Gedragsregels ................................................................................................................ 28

9.2.2

Protocol Conflicthantering ............................................................................................ 28

9.2.3

Protocol kleding ............................................................................................................. 29

9.2.4

Protocol pesten ............................................................................................................. 30

9.2.5

Protocol energiedranken ............................................................................................... 31

9.2.6

Loverboys ...................................................................................................................... 31

9.2.7

Regeling schorsing en verwijdering ............................................................................... 32

9.2.8

Thuisonderwijs .............................................................................................................. 33

9.3

Medewerkers ........................................................................................................................ 33

9.3.1

Professioneel handelen ................................................................................................. 33

9.3.2

Fysiek ingrijpen door de medewerker ........................................................................... 34

9.3.3

Verbale agressie/verbaal ingrijpen................................................................................ 37

9.3.4

Voorkomen van seksuele intimidatie ............................................................................ 37

9.3.5

Racisme en discriminatie ............................................................................................... 38

9.3.6

Vermoeden van Mishandeling ...................................................................................... 38

9.3.7

Protocol kluiscontrole ................................................................................................... 40

9.3.8

Protocol Medisch Handelen en Medicijnverstrekking .................................................. 40

9.4

Ouders/verzorgers................................................................................................................. 42

9.4.1

Vervoer ‘gewonde’ leerlingen ....................................................................................... 42

9.4.2

Protocol film en video ................................................................................................... 42

9.5

10

Leerlingen – Protocollen en overeenkomsten ...................................................................... 28

School .................................................................................................................................... 42

9.5.1

Voorkoming van seksueel misbruik ............................................................................... 42

9.5.2

Gedragscode Meerwegen scholengroep...................................................................... 44

9.5.3

Kwaliteitszorg evaluatie veiligheidsbeleid..................................................................... 46

9.5.4

Klachtenregeling ............................................................................................................ 48

Veiligheid is een keuze: ............................................................................................................. 55

Schoolveiligheidsplan Accent Praktijkonderwijs 2014-2018

3

2

Inleiding

Accent Nijkerk is een protestants-christelijke school voor praktijkonderwijs en richt zich op
jongeren van twaalf tot maximaal achttien jaar. Het praktijkonderwijs is bestemd voor
leerlingen met een integrale leerachterstand die niet in staat geacht worden een diploma te
behalen in één van de leerwegen in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo).
Een leerling van Accent Nijkerk is geen moeilijk lerend persoon met beperkingen, maar wordt
beschouwd als ‘anders lerend’ met kansen. Deze kansen kunnen worden benut dankzij de
organisatie van het onderwijs. De school is in al haar facetten gericht op het versterken van
competenties van de leerling. Deze moet zich na het verlaten van de onderwijsinstelling
zelfstandig kunnen handhaven in de maatschappij. De school heeft daarom nadrukkelijk
aandacht voor thema’s als zelfstandig wonen, (betaald) werk en vrijetijdsbesteding.
Het doel van Accent Nijkerk is om onze leerlingen optimale ontwikkelingskansen bieden.
Daarvoor is een goed pedagogisch klimaat een voorwaarde. Hierin neemt het gevoel van
veiligheid een belangrijke plaats in. Immers, om in een school te kunnen leren en werken moet
een school veilig zijn. Pas als veiligheid zowel door de leerling als personeel ervaren wordt,
kan er een voedingsbodem ontstaan waarin een leerling zichzelf kan ontplooien en
ontwikkelen, en voor personeelsleden de mogelijkheden ontstaan deze situaties voor de
leerlingen te arrangeren. Om dit te realiseren, zijn er in de school omgangsregels om een veilig
klimaat voor elkaar te scheppen. In situaties waarbij de veiligheid in het gedrang komt is het
belangrijk dat mensen in de school weten wat er moet gebeuren, welke hulp er geboden
wordt en door wie en waar de grenzen van de hulp liggen.
Met dit schoolveiligheidsplan komt Accent Nijkerk tegemoet aan de cao-vo waarin is
opgenomen dat elke school in het voortgezet onderwijs een dergelijk plan dient te hebben
(o.b.v. artikel 18.6, lid 1 cao-vo). Geïntegreerd in dit schoolveiligheidsplan, maar eigenlijk een
document op zich, is het arbobeleidsplan. Deze wordt in verkorte vorm behandeld in zowel de
hoofdstukken Fysieke Veiligheid als Sociale Veiligheid en is toegespitst op Accent Nijkerk. Het
gehele document wat is uitgegeven door de Meerwegen scholengroep is echter ook
voorhanden.
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Visie1

De visie van Accent Nijkerk met betrekking tot veiligheid in en rondom de school, is het
verzorgen van een veilige omgeving voor de medewerkers en leerlingen, zodat die zich kunnen
blijven ontwikkelen. Voor de leerlingen heerst een sterk pedagogisch klimaat.
Hierin staat een orthopedagogische benadering centraal. Op school ontmoet een leerling
daarom deskundige volwassenen die speciale vaardigheden beheersen op orthopedagogisch
en didactisch vlak. De grondhouding van het orthopedagogisch handelen van het team
kenmerkt zich door begrippen als betrokkenheid, echtheid, begrip, bewogenheid, empathie
en acceptatie. Het is een klimaat waarin men uitgaat van respect voor elkaar, recht doet aan
verscheidenheid en optimale ontplooiingskansen aanbiedt.
Leerlingen in het praktijkonderwijs kunnen moeite hebben met structuur, maar ook zijn er
angstige, teruggetrokken leerlingen. Ook deze leerlingen moeten zich binnen de school prettig
en veilig kunnen voelen. Kenmerkend voor de onderwijsinstelling is dat vooral structuur
geboden wordt via gedragsregels, acceptatie van verscheidenheid, respect en begrip. Binnen
dit klimaat krijgen leerlingen de gelegenheid te leren. Leerkrachten zijn daarbij niet alleen
leerkracht, maar vervullen vooral de rol van coach, gids en begeleider. Ten slotte wil Accent
Nijkerk werken in een klimaat van betrokkenheid, openheid optimisme, enthousiasme en
vertrouwen in elkaar. Een klimaat waarin leerlingen, ouders/verzorgers, medewerkers,
schoolleiding, DMR en bestuur zich met elkaar verbonden weten.

4

Missie2

Accent Nijkerk biedt uitdagend onderwijs op maat, inclusief maximale ontplooiingskansen. Er
bestaat daarnaast een stevig zorgsysteem en sterk pedagogisch klimaat. Daarin speelt
veiligheid een grote rol. Zo benut de school de mogelijkheden van de leerlingen optimaal en
kan een zo groot mogelijk maatschappelijk perspectief worden geboden. Dit vertaalt zich naar
zelfredzaamheid en zelfstandig wonen, het kunnen vinden van een plek op de arbeidsmarkt
en een zinvolle vrijetijdsbesteding.

1
2

Schoolplan Accent Praktijkonderwijs Nijkerk
Schoolplan accent Praktijkonderwijs Nijkerk
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Adres- en contactgegevens

Naam:
Adres:
Postcode:
Telefoon:
Fax:
E-mail:
Website:
Brinnummer:

Accent Praktijkonderwijs Nijkerk
Ds. Kuijpersstraat 1
3863 CA Nijkerk
033-24588194
033-2463355
pro@accentnijkerk.nl
www.accentnijkerk.nl
26 HU

Schoolveiligheidsplan Accent Praktijkonderwijs 2014-2018

6

6

Fysieke Veiligheid

6.1 RI&E
Om goede arbeidsomstandigheden te waarborgen is het in eerste instantie nodig om te weten
hoe de feitelijke situatie eruit ziet. Elke systematische aanpak begint met het verzamelen van
informatie, over de feitelijke situatie en over de gewenste situatie. Daarom moeten
(periodiek) alle risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn voor de
werknemers worden geïnventariseerd en geëvalueerd. Dat gebeurt door middel van de risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E). De school heeft de wettelijke verplichting eens in de vier
jaar een RI&E uit te (laten) voeren. Hierin wordt niet alleen gekeken naar het gebouw zelf,
maar ook naar bijvoorbeeld naar procedures met betrekking tot veiligheid. In maart 2014 is
op Accent Nijkerk de RI&E uitgevoerd door Rienks Arbodienst. Het rapport van de RI&E is op
verzoek in te zien bij het Secretariaat.
6.2 Plan van Aanpak
Uit een RI&E volgen altijd punten die voor verbetering vatbaar zijn. Deze risico’s worden naar
ernst, omvang en waarschijnlijkheid bekeken. Dit is een verplicht onderdeel van de RI&E. Deze
punten worden opgepakt in het zogeheten Plan van Aanpak (PvA). Hierin wordt aangegeven
hoe men in de toekomst de bevindingen uit de RI&E wil oppakken. De inventarisatie, evaluatie
en het opstellen van het PvA worden door de arbodienst verzorgd. Het daadwerkelijk
aanpakken van de gevonden knelpunten is een verantwoordelijkheid van Accent Nijkerk.
6.3 PAGO
Volgens goed gebruik wordt op basis van de RI&E ook het Periodiek Arbeids- Geneeskundig
Onderzoek (PAGO) aangeboden aan werknemers. Dit onderzoek richt zich op
arbeidsgebonden gezondheidsrisico’s als mede de psychosociale arbeidsbelasting. Het
aanbieden van een dergelijk onderzoek is een wettelijke verplichting voor de werkgever.
Werknemers krijgen, wanneer zij gebruik maken van het onderzoek, een rapport over hun
fysieke gesteldheid en welzijnsgevoel. Het managementteam (MT) krijgt geanonimiseerd het
totale rapport, waarna een plan van aanpak op het gebied van welzijn wordt geformuleerd.
De volgende PAGO wordt op korte termijn aan de werknemers aangeboden.
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6.4 BHV
De organisatie van de bedrijfshulpverlening (BHV) van Accent Nijkerk bestaat uit tien
verschillende personen en staat onder leiding van hoofd BHV. Onderstaand een overzicht met
de desbetreffende personen, hun plek in de BHV-organisatie en hun feitelijke functie:
Mike Henry
Karla Boer
Harma van Ruler
Dirk-Jan Koops

Hoofd BHV
BHV en EHBO
BHV en EHBO
BHV’er en hoofd BHV

André Schouwenaar
Albertine van de Kolk
Margreet Lakerveld
Riny de Graaf
Teun-Jan van Ooijen
Johannes Toebes
Willemijn Knulst

BHV’er
BHV’er
BHV’er en EHBO
BHV’er
BHV’er en EHBO
BHVér EHBO
BHVér

Conciërge
Hoofd Secretariaat
Secretariaat
Leerkracht/
preventiemedewerker
Leerkracht
Leerkracht
Leerkracht
Leerkracht
Leerkracht
Leerkracht
Leerkracht

6.4.1 Ontruimingsplan
Het ontruimingsplan is in februari 2014 herzien. Hierin zijn onder meer de bouwkundige en
organisatorische vormgeving van Accent Nijkerk beschreven. Het schoolgebouw van Accent
Nijkerk vormt samen met het schoolgebouw van het Corlaer College bouwkundig één geheel.
Accent Nijkerk is gehuisvest in een apart compartiment bestaande uit twee bouwlagen. Dit
deel is aan het praktijkgedeelte van het Corlaer College vast gebouwd. Door middel van
brandwerende deuren is er een verbinding met het schoolgebouw van het Corlaer College.
De school heeft een eigen CV-installatie en een eigen gasaanvoer. Ook de
elektriciteitsinstallatie en de intercominstallatie zijn gescheiden van het Corlaer College. Dit
geldt eveneens voor de interne en externe alarmering. Er zijn geen brandbare stoffen die
kunnen ontploffen in het gebouw. Buiten het schoolgebouw, op het schoolplein, is de
gasaansluiting aanwezig.
Organisatorische vormgeving
Vanwege een nauwe samenwerking met andere scholen voor Voortgezet Onderwijs in Nijkerk
volgen de leerlingen zowel in groepen als individueel lessen in andere gebouwen. Dit betekent
dat de leerlingen aanwezig kunnen zijn in de lokalen van:
 het Corlaer College
 Aeres
 Sporthal Corlaer
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6.4.2 Ontruimingsoefeningen
Elk jaar worden binnen Accent Nijkerk minimaal twee ontruimingsoefeningen gepland. Eén
wordt aangekondigd en aan het begin van het schooljaar gehouden. Dit om de nieuwe
leerlingen wegwijs te maken en de BHV’-ers de kans te geven om alles van te voren door te
nemen. De tweede wordt in het tweede gedeelte van het schooljaar gehouden, maar wordt
niet aangekondigd. Beide oefeningen worden geëvalueerd en geregistreerd.
Vanwege het karakter van het praktijkonderwijs, is er veel in- en uitloop van leerlingen en
personeel. Bijvoorbeeld om naar stageadressen te gaan, te gaan sporten of naar
praktijklessen op andere locaties te gaan. Dit betekent dat bij een ontruiming de locatie wordt
ontruimd en niet op basis van een bezoekerslijst. Praktisch gezien is dit laatste niet haalbaar.
Zie bijlage 7.2 voor meer informatie. Tevens is het document fysiek in te zien bij het
Secretariaat.
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Sociale Veiligheid

7.1 Inleiding
De definitie van sociale veiligheid is de bescherming – of het zich beschermd voelen – tegen
gevaar dat veroorzaakt wordt door, of dreigt van de kant van menselijk handelen. Het kan dus
het beste worden omschreven als het gevoel van veiligheid dat leerlingen, medewerkers en
bezoekers hebben in en rondom de school. Dit vraagt om een set aan maatregelen en beleid
ten aanzien van agressie en geweld, omgangsnormen en andere zaken.
Veel van de protocollen en gedragsnormen zijn vanzelfsprekend voor zowel leerlingen als
personeel, ouders/verzorgers en anderen. Evengoed is het verstandig om deze onderwerpen
duidelijk op te nemen in het beleid van de school.
7.2 Gedragscode
1. De personeelsleden hebben respect voor de leerling als persoon. Dit komt tot uiting in de
manier waarop personeelsleden leerlingen benaderen. Goede onderlinge contacten worden
gestimuleerd. Pestgedrag van leerlingen wordt actief tegengegaan.
Toelichting
Elke leerling dient behandeld te worden als een jongere met eigen en unieke talenten. De
leerlingen worden geholpen te ontdekken hoe zij hun gaven en verantwoordelijkheden
kunnen inzetten in dienst aan God en de naaste. Het omzien naar elkaar is de basis voor
leerlingen en personeelsleden bij het bestrijden van pestgedrag, sarcasme, intimidatie,
belediging, kleinering en ander pestgedrag.
2. De personeelsleden zijn bereid in te gaan op een beroep tot hulp aan leerlingen.
Toelichting
Het gaat hier om de bereidheid. Hulp dient in de brede zin van het woord te worden opgevat:
extra uitleg, aanhoren van hulpvragen, inschakeling van daarvoor bedoelde personen of
instanties, enz. Het is beslist niet de bedoeling tot actieve hulpverlening te verplichten: er zijn
grenzen aan wat de school en de individuele personeelsleden kunnen doen. Die grenzen
worden o.a. bepaald door tijd, en bekwaamheden.
3. Respect voor elkaar betekent ook erkenning op het recht van lichamelijke en geestelijke
integriteit: niemand heeft recht inbreuk te maken op de persoonlijke sfeer van de ander.
Toelichting
Handtastelijkheden, intimiteiten die niet gewenst zijn of worden en machtsmisbruik, passen
daar in ieder geval niet bij. Een relatie tussen een personeelslid en een leerling mag geen
seksuele lading krijgen. In dit verband is de klachtenregeling van toepassing. Onze stichting is
aangesloten bij de landelijke Klachtencommissie.
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4. De personeelsleden vertellen bij het verkrijgen van vertrouwelijke informatie van of over
een leerling aan die leerling op welke manier zij met die informatie omgaan naar anderen:
ouders/verzorgers, schoolleiding, vertrouwenspersoon, vertrouwensarts, medeleerlingen en
anderen.
Toelichting
Als personeelsleden informatie hebben ontvangen over misbruik, geweld, criminaliteit of
vergelijkbare zaken, mag de leerkracht deze niet voor zich houden, maar wordt dit gemeld
aan de daarvoor aangewezen personen. Vooraf moet de leerkracht dat aan de leerling
melden, tenzij daardoor ernstige schade voor anderen ontstaat, bijvoorbeeld door
wraakgedrag. Bij het doorgeven van vertrouwelijke informatie aan derden is toestemming van
de leerling geen eis. Natuurlijk is het beter als de leerling ervan overtuigd wordt dat het
noodzakelijk is de informatie door te geven.
Doelen:
 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 voor
alle betrokkenen bij hun werk op onze school.
 Het bewaken van de privacy van alle betrokkenen.
Voordelen:
 Betrokkenen kunnen elkaar aanspreken op naleving van gezamenlijke gedragsregels.
 De school kan door middel van deze gedragsregels naar buiten toe, met name naar
de ouders/verzorgers van de leerlingen, duidelijk maken hoe binnen de school
betrokkenen omgaan met de aan hun toevertrouwde leerlingen.
Wij willen dat Accent een plek is waar vooral leerlingen, maar ook ouders/verzorgers en
teamleden, zich veilig en gerespecteerd voelen, zichzelf kunnen zijn en er met plezier naar toe
komen. Zo’n schoolklimaat wordt gemaakt door de leerlingen, de teamleden, de
ouders/verzorgers en de schoolleiding. Dit vraagt van iedereen inzet en de nodige tijd. Hier
staat tegenover dat er geluisterd wordt naar elkaar en dat problemen worden uitgepraat. Men
ervaart steun en belangstelling van de anderen. De goede sfeer heeft een positieve invloed op
ieders functioneren en welbevinden. Leerlingen vinden het fijn om naar school te gaan,
leerkrachten hebben plezier in het werk en ouders/verzorgers vinden het prettig om daar
waar het kan en nodig is, hulp te bieden.
We vinden het belangrijk om op grond van gelijkwaardigheid met elkaar te werken en te
communiceren. Dit impliceert dat betrokkenen zoals leerlingen, ouders/verzorgers en
leerkrachten, serieus genomen worden en dat er geluisterd wordt naar wat iemand te
vertellen heeft ongeacht leeftijd en/of rol. De sfeer waarin een jongere opgroeit, is van groot
belang om een volwaardig mens te worden. Als voorwaarde stellen wij een vriendelijk en veilig
klimaat met daarbij orde en regelmaat.
Van alle geledingen binnen de scholen, directie, leerkrachten, leerlingen, onderwijs
ondersteunend personeel, ouders/verzorgers en stagiaires, wordt verwacht dat zij zich
houden aan de vastgestelde regels.
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5. Privacy
Onze manier van werken brengt met zich mee dat meerdere personen met een bepaalde
leerling te maken krijgen. Het is goed om de privacy van leerlingen en ouders/verzorgers te
beschermen. De leerlingendossiers zijn opgeborgen in een afgesloten kast die alleen
toegankelijk is voor de leerkrachten, de orthopedagogen en het MT. Gegevens over de
thuissituatie, medische informatie, gegevens van hulpverlenende instanties en uitslagen van
testen worden als privacygegevens beschouwd. Degene die deze gegevens heeft gekregen,
mag ze ten dienste van een goede begeleiding van de leerling gebruiken. Andere, aan school
verbonden personen, kunnen ook over deze gegevens beschikken als dat in het belang is van
de leerling. Wij volgen hierin de geldende AVG regeling.
7.3 Leerlingen
Voor de leerlingen gelden verschillende protocollen en regels, maar er is ook beleid opgesteld
dat betrekking heeft op hen. Deze zijn in de bijlage terug te vinden. Hierbij wordt het
onderscheid gemaakt tussen ontoelaatbaar grensoverschrijdende gedragingen van leerlingen
en de overeenkomsten en protocollen die voor hen gelden. Het gaat hier om onderstaande
stukken:
Ontoelaatbaar grensoverschrijdende gedragingen:
 8.1.1 Vernieling en vandalisme
 8.1.2 Verbale intimidatie en agressie
 8.1.3 Fysieke intimidatie en agressie
 8.1.4 Wapenbezit
 8.1.5 Diefstal en verduistering
 8.1.6 Drugbezit en/of gebruik
 8.1.7 Alcoholbezit en/of gebruik
 8.1.8 Vuurwerkbezit en/of vuurwerkhandel
 8.1.9 Roken
 8.1.9 Seksuele intimidatie
 8.1.10 Racisme en discriminatie
Protocollen en overeenkomsten:
 8.2.1 Gedragsregels
 8.2.2 Protocol kleding
 8.2.3 Protocol pesten
 8.2.4 Protocol energiedranken
 8.2.5 Protocol Loverboys
 8.2.6 Schorsing en verwijdering
 8.2.7 Thuisonderwijs
Deze procedures hebben voornamelijk betrekking op de veiligheid van leerlingen en het in
bescherming nemen van hen tegen slechte invloeden.
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7.4 Medewerkers
Naast de leerlingen spelen ook medewerkers een belangrijke rol in en rondom de school. Zij
zijn het eerste aanspreekpunt van leerlingen en voor ouders/verzorgers en vervullen op die
manier een wezenlijke rol in de groei van leerlingen. Dit gaat echter niet zonder vallen en
opstaan. Incidenten kunnen voorvallen, waarbij opgetreden dient te worden. Wanneer
leerkrachten onheus worden bejegend door bijvoorbeeld grof taalgebruik of fysiek geweld,
wordt dit gemeld bij het bevoegd gezag (MT). Indien van toepassing worden de volgende
protocollen gehanteerd.
 8.3.1 Professioneel handelen
 8.3.2 Fysiek ingrijpen door de medewerker
 8.3.3 Verbale agressie/verbaal ingrijpen
 8.3.4 Voorkomen seksuele intimidatie
 8.3.5 Racisme en intimidatie
 8.3.6 Vermoeden van Mishandeling
 8.3.7 Protocol kluiscontrole
7.5 Ouders/verzorgers
Ouders/verzorgers verzorgen binnen de opvoeding van een kind de belangrijkste factor met
betrekking tot het verzorgen van een prettige leefomgeving. Het doel van Accent Nijkerk is
om ouders/verzorgers zo veel mogelijk te betrekken in het reilen en zeilen van hun kind.
Anderzijds is het goed om afspraken te maken over wanneer wel en niet contact wordt
opgenomen met de ouders/verzorgers over handelingen, gedrag of resultaten van hun kind.
Deze zijn verweven in verschillende richtlijnen en protocollen. Twee bijzondere zijn de
onderstaande:
 8.4.1 Vervoer ‘gewonde’ leerlingen
 8.4.2 Protocol film en video
7.6 School
Accent hecht als organisatie sterk aan kwaliteitszorg om de sociale en fysieke veiligheid te
(blijven) waarborgen. Hiervoor zijn ook documenten opgesteld. Deze zijn in de bijlage terug te
vinden.
 8.5.1 Voorkomen seksueel misbruik
 8.5.2 Gedragscode Meerwegen scholengroep
 8.5.3 Kwaliteitszorg evaluatie veiligheidsbeleid
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8
8.1

Bijlagen fysieke veiligheid
Ontruimingsplan

Inleiding en toelichting
Het schoolgebouw van Accent Nijkerk vormt samen met het gebouw van het Corlaer College
bouwkundig één geheel. Accent Nijkerk is gehuisvest in een apart compartiment bestaande
uit twee bouwlagen. Dit deel is aan het praktijkgedeelte van het Corlaer College vast
gebouwd. Door middel van brandwerende deuren is er een verbinding met het schoolgebouw
van het Corlaer College.
De school heeft een eigen CV-installatie en een eigen gasaanvoer. Ook de
elektriciteitsinstallatie en de intercominstallatie zijn gescheiden van het Corlaer College. Dit
geldt eveneens voor de interne en externe alarmering
Organisatorische vormgeving
Vanwege een nauwe samenwerking met andere scholen voor Voortgezet Onderwijs volgen
de leerlingen zowel in groepen als individueel lessen in andere gebouwen. Dit betekent dat de
leerlingen aanwezig kunnen zijn in de lokalen van:
 het Corlaer College
 Aeres
 Sporthal Corlaer
Gevaarlijke stoffen
Er zijn geen brandbare stoffen die kunnen ontploffen in het gebouw aanwezig. Buiten het
schoolgebouw, op het schoolplein, is de gasaansluiting aanwezig.
Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens
Gegevens van de school
Naam :
“Accent Nijkerk”, Christelijke School voor Praktijkonderwijs
Adres :
Ds.Kuypersstraat 1
Plaats :
3863 CA NIJKERK
Telefoonnummer: 033-2458819
Het schoolgebouw bestaat uit een bouwdeel van 2 verdiepingen. Tijdens schooluren zijn er in
de regel niet meer dan 200 personen in het pand (tussen 8.00-17.00 uur). Na schooltijd kan
dit door aanwezigheid van medewerkers 20 betreffen. In de avonduren kan dit - door
bijvoorbeeld een ouderavond - ongeveer 100 personen betreffen.
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Alarmering
Brandmeldinstallatie: op iedere etage zijn de vluchtwegen uitgerust met handbrandmelders
en rookmelders. Bij een handbrandmelding wordt dit direct door gekoppeld richting het
particuliere beveiligingsbedrijf Securitas. Tevens gaat direct de zogeheten slow-whoopsirene
af. Aan de handbrandmelders is direct de ontruimingssignalering gekoppeld. Bij de
rookmelders werkt de ontruimingssignalering met een vertraging van 15 minuten. Bij
brandmeldingen wordt indien nodig het totale schoolgebouw ontruimd.
Bedrijfshulpverleningsorganisatie
De organisatie van de bedrijfshulpverlening (BHV) bestaat uit tien verschillende personen.
Onderstaand een overzicht met de desbetreffende personen, hun plek in de BHV-organisatie
en hun feitelijke functie:
Mike Henry
Karla Boer
Harma van Ruler
Dirk-Jan Koops

Hoofd BHV
BHV en EHBO
BHV en EHBO
BHV’er en hoofd BHV

André Schouwenaar
Albertine van de Kolk
Margreet Lakerveld
Riny de Graaf
Teun-Jan van Ooijen
Johannes Toebes
Willemijn Knulst

BHV’er
BHV’er
BHV’er en EHBO
BHV’er
BHV’er en EHBO
BHVér EHBO
BHVér

Conciërge
Hoofd Secretariaat
Secretariaat
Leerkracht/
preventiemedewerker
Leerkracht
Leerkracht
Leerkracht
Leerkracht
Leerkracht
Leerkracht
Leerkracht

Communicatiemiddelen
Qua communicatie zijn er tal van middelen. Tijdens een ontruiming (-soefening) wordt
aangeraden om de slow-whoop af te geven via de intercominstallatie die is gekoppeld aan het
ontruimingssignaal. Voor de communicatie binnen de BHV-organisatie wordt tijdens de
ontruiming gebruik gemaakt van portofoons. Met betrekking tot communicatiemiddelen is
er het volgende:
 De vaste telefoon voor intern en extern verkeer.
 Een intercominstallatie met een zoemer, die gekoppeld is aan het ontruimingssignaal.
 Mobiele telefoons
 Portofoons
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Alarmeringsprocedure intern en extern
Interne alarmering
Interne alarmering is bedoeld om de aanwezigen in het gebouw te waarschuwen en de
bedrijfshulpverleningsorganisatie op te starten. Het personeel in de school wordt
gewaarschuwd door het ontruimingssignaal. Er wordt gebruik gemaakt van het zogenaamde
slow-whoop signaal. Dit is een oplopend signaal met verschillende toonhoogtes.
Externe alarmering
Externe alarmering is bedoeld om de hulpdiensten ter plaatse te krijgen. Bij een calamiteit
werkt de alarmering als volgt:
 Met de brandmeldinstallatie door het inslaan van een handbrandmelder of het
aanspreken van een rookmelder.
 Toelichting met de directe telefoonlijn naar de alarmcentrale (0184-434114, melden
met de P-code)
 Anders dan bij brand door het alarmnummer 112 te bellen. Vraag aan de telefonist om
politie, brandweer of ambulance. Aan de betreffende centralist moet worden verteld:
o naam van de melder;
o naam en adres van het gebouw;
o welke plaats, gemeente;
o aard van het incident en eventuele bijzonderheden;
o of er slachtoffers zijn, waar en hoeveel
Wijze van ontruiming en ontruimingsorganisatie
Ontruimingsopdracht
Een ieder die een ontruimingshandmelding maakt, geeft in principe opdracht voor de
ontruiming. Bij een ontruimingsalarmsignaal wordt altijd het gehele gebouw ontruimd.
Anders dan bij brand wordt de opdracht gegeven door:
 De locatieleider / plaatsvervanger (MT-lid);
 Het hoofd van de bedrijfshulpverlening (Mike Henry/Dirk Jan Koops);
 Het bevoegd gezag, bijvoorbeeld de brandweer of de politie;
De ontruiming wordt begeleid door de BHV’-ers en overige medewerkers. Met betrekking tot
de verzamelplaats:
 Bij totale ontruiming is de verzamelplaats het grasveldje over de fietsbrug s (let hierbij
op de windrichting)
 Op de verzamelplaats wordt appèl gehouden. De betreffende leerkrachten verifiëren
de leerlingenlijsten, en melden zich daarna af bij het MT-lid. Vermissing van personen
wordt direct doorgegeven aan het MT-lid.
Algemeen
De locatieleider of diens plaatsvervanger draagt zorg voor de naleving van de instructies en
voorschriften met betrekking tot de veiligheid, voorgeschreven door onder meer de
brandweer en de Arbowet. Deze taken kunnen tot op zekere hoogte gemandateerd worden,
maar de eindverantwoordelijke blijft altijd de locatieleider of diens plaatsvervanger. Hij/zij is
verantwoordelijk voor de geoefendheid van het gehele personeel bij:
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 Brand
 hulpverlening
 ontruiming enz.
De locatieleider of diens plaatsvervanger is verantwoordelijk voor de regelmatige controle van
zaken als blusmiddelen, installaties en de bereikbaarheid van het bouwwerk (ook bij sneeuw
en ijzel). Ook dit kan gemandateerd worden aan het Hoofd-BHV of de preventiemedewerker,
maar de eindverantwoordelijke blijft de locatieleider of diens plaatsvervanger.
Wat te doen bij een brand of ontruimingsalarm
Bij het ontdekken van brand
 Blijf kalm;
 Brand melden door;
o bij de dichtstbijzijnde ontruimingshandmelder het glas in te slaan;
o meld de brand bij een BHV’er en vervolgens bij een MT-lid;
 Sluit ramen en deuren, maar niet op slot
 Blus indien mogelijk zelf de beginnende brand
 Verlaat de school volgens de ontruimingsinstructie
Hoe te handelen bij ontruimingsalarm
De verzamelplaats is de parkeerplaats voor het schoolgebouw of een door het hoofd van de
BHV aangegeven locatie:
 U wordt gewaarschuwd door het ontruimingsalarmsignaal (slow-whoop).
 Sluit ramen en deuren, maar niet op slot
 Neem de leerlingen mee naar de verzamelplaats, u bent verantwoordelijk voor hen
 Blijf bij rookontwikkeling laag bij de grond.
 Maak gebruik van de dichtstbijzijnde (nood)uitgang.
 Verlaat nooit zonder toestemming de verzamelplaats
Taken MT-lid
Het Managementteam (MT) van Accent Nijkerk bestaat uit de drie onderstaande personen:
Marieke Haanschoten
Hans Fahner

Locatieleider
Afdelingsleider Zorg/onderbouw

Schoolveiligheidsplan Accent Praktijkonderwijs 2014-2018

17

Taak bij een brandmelding middels een ontruimingshandmelder
 Lees melding. Schakel akoestisch signaal op ontruimingsalarmcentrale uit bij vals
alarm.
 Let op: INSTALLATIE NIET RESETTEN (Alleen na toestemming van de brandweer).
 Meld het incident aan de betreffende hulpdiensten via alarmnummer 1-1-2 (zie
hoofdstuk externe alarmering) of bij brand aan de brandweer: 026-355555.
 De leerlingen blijven daar tot het in het gebouw van Accent Nijkerk weer veilig is.
 Ontruim de hal en zorg voor vrije toegang brandweer
 Volg instructies van de brandweer op.
 Laat geen ouders/verzorgers/bezoekers meer toe in het gebouw.
 Vang externe hulpdiensten op.
Overige taken van een MT-lid bij een ontruiming
 Zijn brandweer of andere hulpdiensten al gewaarschuwd?
 Is het Corlaer College gewaarschuwd?
 Loopt de ontruiming goed (krijg ik terugkoppeling)?
 Is de bedrijfshulpverleningsploeg ingezet?
 Wordt de brandweer opgevangen?
 Krijgt de brandweer informatie, sleutels en plattegronden?

Taken Hoofd BHV en overige BHV’ers.
Taak van het Hoofd BHV
 Coördineert de ontruiming
 Sluit de gaskraan
 Controleert alle nevenruimten (o.a. de toiletten) op achtergebleven personen.
 Begeeft zich naar een MT-lid. op de verzamelplaats voor nacontrole en overleg
 Geeft de leiding van de werkzaamheden over aan de brandweer wanneer deze ter
plaatse is.
Taak van de overige BHV’ers
 Volgt de aanwijzingen van het hoofd BHV op
 Verleent hulp waar nodig
 Begeeft zich naar een MT-lid. op de verzamelplaats voor nacontrole en overleg;
 Geeft de leiding van de werkzaamheden over aan de brandweer wanneer deze ter
plaatse is.
Taken leerkrachten (BHV)
 Sluit ramen en deuren (niet op slot) van het toegewezen gedeelte en controleert dit
gedeelte op achterblijvers (denk aan kasten, nissen en dergelijke)
 Ontruimt na het ontruimingssignaal zijn of haar klas via de voor dit gedeelte
beschikbare uitgangen (zie plattegronden);
 Draagt na beëindigen ontruimingstaak, de klas over aan een collega op de
verzamelplaats met absentielijst
 Begeeft zich naar een MT-lid. op de verzamelplaats voor nacontrole en overleg;
 Onderhoudt contact met het MT-lid;
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Volgt de aanwijzingen van het hoofd BHV op
Verleent hulp waar nodig
Begeeft zich naar een MT-lid. op de verzamelplaats voor nacontrole en overleg;
Geeft de leiding van de werkzaamheden over aan de brandweer wanneer deze ter
plaatse is.
Geeft de leiding van de werkzaamheden over aan de brandweer wanneer deze ter
plaatse is.

Taken leerkrachten (geen BHV)
 Sluit ramen en deuren (niet op slot) van het toegewezen gedeelte en controleert dit
gedeelte op achterblijvers (denk aan kasten, nissen en dergelijke)
 Ontruimt na het ontruimingssignaal zijn of haar klas via de voor dit gedeelte
beschikbare uitgangen (zie plattegronden);
 Draagt na beëindigen ontruimingstaak, de klas over aan een collega op de
verzamelplaats met absentielijst
 Begeeft zich naar een MT-lid. op de verzamelplaats voor nacontrole en overleg;
 Onderhoudt contact met het MT-lid;
 Geeft de leiding van de werkzaamheden over aan de brandweer wanneer deze ter
plaatse is.
Taken locatieleider/plaatsvervanger
 Onderneemt actie na een telefonische of mondelinge melding
 Heeft de eindverantwoordelijkheid van de totale ontruiming;
 Draagt de verantwoordelijkheid voor optreden van eigen organisatie;
 Informeert zonodig het schoolbestuur;
 Draagt zorg voor inlichten van de familie bij eventuele slachtoffers;
 Informeert de nieuwsmedia (in overleg met brandweer of politie)
8.2 7.2 Ontruimingsoefening: planning en opzet
Hieronder staat een planning met daarin activiteiten die ondernomen dienen te worden ter
voorbereiding van een ontruimingsoefening. De datum en het tijdstip van de
ontruimingsoefening zijn belangrijk om vast te stellen, omdat op die manier voorbereidingen
kunnen worden getroffen en de oefening zo min mogelijk de dagelijkse werkzaamheden
onderbreekt. Dit dient te gebeuren in overleg met de directie en eventueel de BHV’ers. Zij
worden na vaststelling van de datum tussentijds op de hoogte gehouden van de concrete
planning en de vorm van uitvoering. Na het vaststellen van een geschikte datum wordt een email gestuurd naar de eventuele medegebruikers van het pand en/of aanliggende panden.
Hierin wordt de geplande datum genoemd, het bedrijfsnoodplan meegestuurd en de
mogelijkheid geboden om te participeren.
Ontruimingsoefening Accent Praktijkonderwijs Nijkerk
Elk bedrijf is conform de Arbowet (art. 3 lid 1 sub e jo. art. 3 lid 4 Arbowet) wettelijk verplicht
om eenmaal per jaar een ontruimingsoefening te houden, het liefst vaker. Nadat het
bedrijfsnoodplan is bijgewerkt met daarin de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E), kan
worden gekeken naar een oefening. Op voorhand is het van belang dat in goed overleg en
afstemming medewerkers de mogelijkheid krijgen om stof ten aanzien van voorschriften,
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ontruimingsplannen e.d. inzichtelijk of ter beschikking hebben. Dit kan door middel van
intranet, een training of door een presentatie te krijgen. Hierbij worden ze geïnformeerd over
de voorzieningen die aanwezig zijn en de verwachtingen van hen tijdens een
oefening/incident. Daarnaast krijgen de BHV’ers enkele weken voor de ontruimingsoefening
een ‘opfriscursus’, waarin wordt afgestemd wat er moet gebeuren en in welke vorm de
oefening zal plaats vinden. Afhankelijk van de oefeningsvorm van de ontruiming kan dit naar
eigen inzicht worden uitgewerkt.
Verschillende oefeningsvormen voor een ontruiming
Er zijn meerdere vormen om een ontruimingsoefening uit te voeren. Onderstaand staan deze
beschreven door het NIBHV (Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening). De BHVcoördinator overlegt met de directie over de vorm van de ontruimingsoefening en het
moment van uitvoering. Tevens wordt aansluitend contact opgenomen met medegebruikers
van het pand en/of de brandweer.
Oefening fase 1: het personeel wordt ingelicht over dag en tijd
Na het vaststellen van de datum en het tijdstip wordt het personeel voor het eerst
geconfronteerd met een daadwerkelijke ontruiming. Door plaats en tijd bekend te maken is
deze fase de eenvoudigste. In de praktijk is namelijk gebleken dat de personeelsleden zich op
deze situatie zullen gaan voorbereiden. Het BHV-plan wordt weer eens uit de kast gehaald en
de taken worden weer eens bestudeerd. Dit heeft tot gevolg dat iedereen weer goed op de
hoogte is.
Beperk de ontruiming in dit stadium tot een gedeelte van het bedrijf, zoals een etage of een
paviljoen met als deelnemers het geïnstrueerde personeel. Het is nu bijvoorbeeld goed
controleerbaar hoe een ontruimingsploeg (indien voorhanden) zijn werkzaamheden opbouwt
en coördineert, hoe functioneel het ontruimingssignaal is en hoe de controle op een
verzamelplaats wordt uitgevoerd.
Bij een oefening in fase 1 zijn de deelnemers de leerlingen, de aanwezige medewerkers op de
betreffende etage/afdeling én de BHV’ers. Bij deze oefening kan gekozen worden voor een
gedeeltelijke ontruiming bijvoorbeeld een ontruiming van (een gedeelte van) een verdieping.
Het incident kan, bijvoorbeeld, een brandje zijn in een prullenbak op een van de
kamers/kantoren. Geef hierbij aan hoever de rook zich heeft verspreid, zodat gedeeltelijke
ontruiming noodzakelijk is. Omdat de oefening kleinschalig is, kunt u zelf als waarnemer
optreden.
Oefening fase 2: het personeel wordt ingelicht over de dag of week
In fase 2 wordt het tijdstip van de oefening niet vermeld, maar personeel wordt wel ingelicht
dat er geoefend gaat worden. Ook hier heeft de praktijk uitgewezen dat de personeelsleden
zich terdege op de ontruimingsoefening zullen voorbereiden. Bij een oefening in fase 2 wordt
de ontruiming verder uitgebreid tot een hele vleugel of afdeling. De deelnemers zijn de
personen die werkzaam zijn op betreffende vleugel of afdeling en de personen die algemeen
een taak hebben in het ontruimingsplan. Het incident is bijvoorbeeld een gaslekkage. Beperk
de oefening tot het testen van de ontruimingsprocedure. In deze fase is het aan te bevelen
dat u met minimaal twee waarnemers werkt.
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Als er meerdere BHV’ers in het bedrijf zijn, laat BHV’ers van andere afdelingen dan optreden
als waarnemer. In bijlage 1 is een waarnemersformulier opgenomen. Afhankelijk van de
oefendoelen kunnen er aandachtspunten wijzigen. Werk bij een oefening altijd zo realistisch
mogelijk.
Oefening fase 3: het personeel wordt niet ingelicht
Bij deze stap worden de gebruikers van het bedrijf niet ingelicht. Alleen de directie is op de
hoogte van de oefening. Het is mogelijk om een observator van de brandweer of een
adviesbureau in te schakelen om de oefening te begeleiden en te evalueren. In deze fase is
sprake van volledige ontruiming van het bedrijf. Belangrijke oefendoelen zijn:
 de wijze waarop alle gebruikers het gebouw verlaten;
 de controle op de verzamelplaats buiten het gebouw;
 de begeleiding van niet-zelfredzamen en bezoekers
Het kan nuttig zijn in dit stadium ook de brandweer en andere hulpverleningsdiensten te
betrekken in de oefening. Een oefening moet zo realistisch mogelijk zijn. Om dit te bereiken
kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van een tijdschema, maar ook van hulpmiddelen
zoals een rookmachine, lichteffecten, eventueel Lotus- slachtoffers en dergelijke.
Waarnemers moeten duidelijkheid hebben over hun taak. Het is noodzakelijk dat zij
voldoende observatieformulieren en schrijfmateriaal bij zich hebben en zij moeten als zodanig
herkenbaar zijn (hesjes). Overleg vooraf met de eventuele beheerder of medegebruikers van
het pand, de oefenleiding, de waarnemers, de brandweer, de politie en de ambulance indien
deze betrokken worden bij de oefening. Daarnaast kan het nuttig zijn de pers vooraf te
informeren. In grote bedrijven is het aan te bevelen om een apart verbindingsnet voor de
ensceneringploeg en de waarnemers in te stellen.
Oefening fase 4: het personeel wordt niet ingelicht en de oefening is onverwacht
Ook in deze laatste fase van de oefeningscyclus worden de gebruikers van het bedrijf niet
ingelicht. De uitgangspunten en werkwijze zijn dezelfde als bij oefening fase 3, met dien
verstande dat deze oefening uitgaat van een specifiek incident, zoals een grote brand met als
complicatie bijvoorbeeld het wegvallen van één van de vluchtwegen of het niet beschikbaar
zijn van elektriciteit. Vergelijk het eerder genoemde scenario met de gaslekkage. Als extra
handicap kunt u bijvoorbeeld één van de trappenhuizen ontoegankelijk maken door het gaslek
te ensceneren in een kamer/kantoor in de nabijheid van het trappenhuis.
Er dient goed te worden gelet op de wijze van ontruiming aangezien het incident wat groter
is en één van de vluchtwegen is afgesloten. Een oefening in fase 4 heeft alleen maar zin als de
bedrijfshulpverleningsorganisatie én het personeel voldoende op de hoogte zijn van de taken
die moeten worden vervuld. Mocht dat nog niet bekend zijn, dan bieden de oefeningen uit de
eerdere fasen voldoende uitdaging voor de organisatie. Verder is het voor een oefening van
deze omvang raadzaam om geassisteerd te worden door een extern adviesbureau of door de
gemeentelijke brandweer.
Evaluatie
 Houd aan het einde van elke oefening een evaluatie aan de hand van het
evaluatieformulier oefening en de observaties van de waarnemers.
 De ervaringen opgedaan met de uitvoering van de procedures en instructies kunnen
aanleiding zijn om het BHV-plan of de BHV-organisatie aan te passen.
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Zorg er voor dat de evaluaties van de oefeningen in de verschillende fasen opgeslagen
worden in het archief van de BHV. Zo kan worden aangetoond dat het personeel
geoefend is.
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9

Bijlagen sociale veiligheid

8.1 Leerlingen – ontoelaatbare grensoverschrijdende gedragingen
9.1.1 Vernieling en vandalisme
Het opzettelijk en zonder toestemming vernielen, beschadigen, onbruikbaar maken van
spullen die een ander toebehoren. Graffiti valt hier ook onder.
Toelichting:
Vernieling kan zich richten op een specifiek benadeelde dan wel een toevallig benadeelde.
Zeker als de vernieling zich richt op een bewust gekozen slachtoffer zal aandacht besteedt
moeten worden aan de achtergrond van de vernieling. Bij eenvoudige vernieling kan de school
het gedrag zelf bestraffen.
Maatregelen van de school
Informeren ouder/verzorgers dader en slachtoffer. Dader(s) (ouders/verzorgers) schriftelijk
aansprakelijk stellen voor de geleden schade. Indien het strafbare feit dit vereist de politie in
kennis stellen en de verdachte aan de politie overdragen. Eventuele getuigen worden ter
beschikking van de politie gehouden. Het slachtoffer wordt indien nodig door de school
ondersteund bij het doen van aangifte.
9.1.2 Verbale intimidatie en agressie
Onder verbale agressie wordt verstaan het verbaal/schriftelijk bedreigen, intimideren,
beledigen, kleineren of discrimineren en/of uitschelden van een persoon.
Toelichting:
Als verbaal geweld niet gepaard gaat met bedreiging/intimidatie en het niet structureel is,
handelt de school dit af volgens de onderstaande maatregelen. Als verbaal geweld samen gaat
met bedreiging en intimidatie kan ook de politie ingeschakeld worden, wanneer sprake is van
een voortdurende herhaling met een structureel karakter.
Slachtoffers van verbaal geweld zijn vaak bang om melding te doen uit angst voor represailles.
Isolement en spijbelen kan het gevolg zijn. Zowel preventief als repressief optreden van de
schoolleiding is noodzakelijk. Een duidelijk signaal naar de dader zal moeten worden
afgegeven.
Maatregelen van de school
Informeren ouder/verzorgers dader en slachtoffer. Indien het strafbare feit dit vereist wordt
de politie in kennis gesteld en eventueel wordt de verdachte aan de politie overdragen.
Eventuele getuigen worden ter beschikking van de politie gehouden. Het slachtoffer wordt
indien nodig door de school ondersteund bij het doen van aangifte.
Binnen de school wordt gezorgd voor begeleiding van het slachtoffer eventueel met behulp
van derden. Eventueel slachtofferhulp inschakelen via de politie.
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9.1.3 Fysieke intimidatie en agressie
Het uitoefenen van enig feitelijk geweld op het lichaam van een ander. Hierbij kan zonder of
met reden opzettelijk pijn of letsel worden veroorzaakt.
Toelichting:
Als het fysieke geweld een eenvoudige mishandeling is, regelt de school zelf de bestraffing
volgens de onderstaande maatregelen. Het slachtoffer (en/of ouders/verzorgers) kan zelf
besluiten aangifte te doen. Is er sprake van letsel, structureel agressief gedrag en/of
groepsoptreden bij agressief gedrag, moet de politie worden ingeschakeld. Het slachtoffer
moet zich gesterkt en gesteund voelen door preventief en repressief optreden van de school,
want slachtoffers van geweld zijn vaak bang voor represailles. Deze vorm van agressie mag
nooit getolereerd worden.
Maatregelen van de school
Informeren ouder/verzorgers dader en slachtoffer. Politie in kennis stellen en indien het
strafbare feit dit vereist de verdachte aan de politie overdragen. Eventuele getuigen worden
ter beschikking van de politie gesteld. Het slachtoffer wordt indien nodig door de school
ondersteund bij het doen van aangifte. Binnen de school wordt gezorgd voor begeleiding van
het slachtoffer en de leerkracht. Eventueel slachtofferhulp inschakelen via de politie.
9.1.4 Wapenbezit
De school ziet als wapenbezit:
Het voorhanden hebben van voorwerpen die het karakter dragen van een wapen of die
eenvoudig kunnen worden aangewend als wapen. Ook voorwerpen die een relatie met het
onderwijs hebben (schroevendraaiers, beitels etc.) ziet de school als wapenbezit wanneer zij
worden aangetroffen buiten het onderwijsproces.

Toelichting:
De school verbiedt in het gebouw en op het schoolterrein elke vorm van wapenbezit of
wapengebruik. In het geval dat de school kennis heeft, dan wel een redelijk vermoeden heeft
dat een leerling een wapen binnen het schoolgebouw heeft, zal dit voorwerp worden
afgenomen en worden overgedragen aan de politie. Hiertoe onderhoudt de school contacten
met de wijkagent.
Maatregelen van de school
Nemen van maatregelen volgens vastgelegd stappenplan. Informeren ouder/verzorgers van
de leerling. Indien het strafbare feit dit vereist de politie in kennis stellen en de verdachte aan
de politie overdragen.
9.1.5 Diefstal en verduistering
Het zich wederrechtelijk toe-eigenen van andermans eigendom. Dit kan in allerlei vormen en
gradaties plaatsvinden. Er kan sprake zijn van een kleine diefstal, maar ook van afpersing met
geweld.
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Toelichting:
Bij een incidentele kleine diefstal waarbij schadevergoeding of teruggave van het gestolen
goed kan worden bereikt, kan de school er voor kiezen dit zelf via interne maatregelen op te
lossen volgens onderstaande maatregelen. Als het gaat om herhaling, diefstal met geweld,
afpersing en als het gestolen goed een grote waarde vertegenwoordigt moet ook de politie
worden gewaarschuwd en de verdachte aan de politie worden overgedragen.
Maatregelen van de school
Nemen van maatregelen volgens de onderstaande maatregelen.
Informeren ouder/verzorgers dader en slachtoffer. Bemiddeling in teruggave/
schadevergoeding. Indien het strafbare feit dit vereist de politie in kennis stellen en de
verdachte aan de politie overdragen.
9.1.6 Drugsbezit en/of gebruik
Het in bezit hebben van drugs, als ook het handelen en verstrekken van drugs in de school en
het schoolterrein of directe omgeving is absoluut verboden.
Toelichting:
Drugs en onderwijs gaan niet samen. Aan de ene kant tast drugsgebruik of drugsbezit het
leefklimaat binnen de school aan en anderzijds is het een directe bedreiging voor de
onderwijsdoelstellingen, omdat drugs stoffen zijn die invloed hebben op het bewustzijn en
om die reden gebruikt worden. Bij verslaving treedt een geestelijke en lichamelijke
afhankelijkheid op. Als een leerling drugs binnen het schoolgebouw of schoolterrein heeft
gebracht zal deze worden afgenomen en aan de politie worden overgedragen. De school
maakt een onderscheid in hard- en softdrugs.
Maatregelen van de school:
 bij gebruik van softdrugs:
o altijd een gesprek met de leerling
o altijd duidelijke afspraken met de leerling
o altijd worden de ouders/verzorgers in kennis gesteld
 bij het dealen van softdrugs in of bij de school:
o altijd een gesprek met de leerling
o altijd worden de ouders/verzorgers in het bijzijn van de leerling op de hoogte
gesteld
o altijd wordt contact opgenomen met de politie, schorsing kan volgen
 bij gebruik van harddrugs:
o altijd een gesprek met de leerling
o altijd een gesprek met de ouders/verzorgers
o schorsing, en hulpverleningscircuit opstarten
 bij dealen in harddrugs:
o ouders/verzorgers bellen
o altijd wordt contact opgenomen met de politie
o schorsing kan volgen
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Informeren ouder/verzorgers dader en slachtoffer. Indien het strafbare feit dit vereist de
politie in kennis stellen/of in overlegtreden en de verdachte aan de politie overdragen.
Eventuele getuigen worden ter beschikking van de politie gehouden.
9.1.7 Alcoholbezit en/of gebruik
Alcohol en onderwijs gaan niet samen. Alcoholbezit en/of het gebruik ervan zijn op school en
het schoolterrein verboden. Incidenteel bij niet-schoolgebonden activiteiten en buiten
schooltijd wordt er alcohol geschonken, bijvoorbeeld bij verhuur van het gebouw.
Accent Nijkerk is een alcoholvrije school en is in die zin gebonden aan de daarvoor geldende
afspraken.
Maatregelen van de school
Informeren ouder/verzorgers en een gesprek arrangeren. In beslag nemen van eventueel
voorradige drank en desgewenst overdragen aan de ouders/verzorgers.
9.1.8 Vuurwerkbezit en/of vuurwerkhandel
Het in bezit hebben, ontsteken, verhandelen van vuurwerk is op school, het schoolterrein en
in de directe omgeving van school verboden.
Toelichting:
Bij het afsteken van vuurwerk in de omgeving van mensen is een reëel gevaar voor letsel
aanwezig. Bovendien veroorzaakt ontploffend vuurwerk onrust en geluidsoverlast. Het geven
en ontvangen van onderwijs kan hierdoor ernstig belemmerd worden. Bij verdenking van
vuurwerk in kluisjes mag de school de kluisjes, tassen en jassen van leerlingen , aangekondigd
en niet-aangekondigd, doorzoeken. In november ontvangen alle leerlingen en
ouders/verzorgers thuis een brief waarin het vuurwerkbeleid van Accent Nijkerk is
beschreven.
Maatregelen van de school
Nemen van maatregelen volgens vastgelegd stappenplan. Informeren ouders/verzorgers van
de leerling en vuurwerk aan de politie overdragen. Bij herhaling de politie informeren en
indien het strafbare feit dit vereist de verdachte aan de politie overdragen. Jaarlijks worden
de regels afgestemd met politie en het VO in Nijkerk.
9.1.9 Roken
Vanaf 1 januari 2014 geldt de nieuwe tabakswet gelden. De leeftijdsgrens voor tabak is van 16
naar 18 jaar gegaan. Met deze wetswijziging wil het kabinet het aantal jonge rokers terug
dringen.
Toelichting:
Na het 18e levensjaar maken veel minder mensen de keuze om te gaan roken. Door de verkoop
van tabak te verbieden aan iedereen onder de 18 wordt de kans kleiner dat mensen met roken
beginnen.
 Vanaf januari 2014 wordt er niet meer door leerlingen gerookt in het gebouw van
Accent Nijkerk, op het terrein van Accent Nijkerk en bij schoolactiviteiten. Roken in het
zicht van de school (en sporthal e.d.) is niet toegestaan.
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Maatregelen van de school:
 Leerlingen van 18 jaar en ouder, die roken, dienen zelf contact op te nemen met de
schoolleiding waarna een gesprek plaats vindt. Per individu wordt de rookaanvraag
behandeld en worden afspraken gemaakt die schriftelijk worden vastgelegd.
 Bij overtreding van de regel geldt de volgende procedure:
o De eerste keer dat er geconstateerd wordt dat de regel overtreden wordt: 1
uur nakomen
o De tweede keer dat er geconstateerd wordt dat de regel overtreden wordt: 2
uur nakomen
o De derde keer dat er geconstateerd wordt dat de regel overtreden wordt: 3 uur
nakomen
o De leerling wordt uitgenodigd voor een gesprek met de schoolleiding, waarbij
de vraag centraal staat: ‘Wil en/of kun je op Accent Nijkerk blijven?’
o Leerlingen mogen onder schooltijd niet van het plein. Als leerlingen toch
zonder toestemming het schoolterrein verlaten, wordt dit behandeld als een
overtreding van het rookbeleid.
o Het rookbeleid geldt óók voor de elektrische sigaret en shisha-pen.
9.1.10 Seksuele intimidatie
We verstaan hieronder: ongewenst seksueel getinte aandacht in de vorm van verbaal, fysiek
of non-verbaal gedrag, dat door degene die hiermee geconfronteerd wordt als onaangenaam
wordt ervaren. Dit gedrag vindt plaats binnen of in samenhang met de onderwijssituatie. Dit
gedrag kan zowel opzettelijk als onopzettelijk zijn.
Toelichting:
Het ondergaan van seksuele intimidatie heeft vaak nadelige gevolgen voor de betrokkenen.
Voor leerlingen kan dit ook betekenen dat ze slechter presteren, psychische problemen krijgen
of van school gaan. Seksuele intimidatie kan een heel scala van handelingen omvatten, zoals
het door de ander niet gewenst knuffelen, op schoot nemen, handtastelijkheden, tegenaan
gaan staan, moedwillig botsen. Het kan ook verbaal geuit worden zoals: seksueel getinte
opmerkingen, dubbelzinnigheden, schuine moppen, opmerkingen over kleding en uiterlijk
enz. Tevens kan seksuele intimidatie ook door non-verbaal gedrag worden geuit zoals: staren,
gluren, lonken, gebaren maken enz. Alleen degene die last heeft van seksuele intimidatie kan
een klacht indienen, al dan niet met hulp van de leerkracht of de vertrouwenspersoon. In de
klachtenregeling seksuele intimidatie van de school zijn daarvoor de vereiste procedures
vastgelegd.
Maatregelen van de school:
De leerling als preventie de cursus omgaan met seksualiteit laten volgen. Voorvallen van
seksuele intimidatie melden bij het MT of vertrouwenspersoon. De school bezit een
klachtenprocedure waarnaar gehandeld wordt. Informeren ouder/verzorgers en een gesprek
arrangeren. Bij ontucht met een “aan de zorg, opleiding of waakzaamheid toevertrouwde
minderjarige” is geen klacht van het slachtoffer nodig. Het bevoegd gezag kan zelf ook aangifte
doen.
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9.2

Leerlingen – Protocollen en overeenkomsten

9.2.1 Gedragsregels
Accent Nijkerk werkt met gedragsregels. Jaarlijks worden die indien nodig aangepast aan de
veranderende situatie. Aan het begin van het schooljaar worden die aan alle leerlingen
uitgereikt en besproken. Wijzigingen worden in de nieuwsbrief gecommuniceerd.
9.2.2 Protocol Conflicthantering
Omgaan met conflicten. Waar mensen met elkaar omgaan, kunnen conflicten ontstaan. Op
Accent Nijkerk leren we de jongeren, dat conflicten bij het leven horen. Het is dan wel handig
om te weten hoe je een conflict op een goede manier kunt oplossen, zonder dat het een (uit
de hand gelopen) ruzie wordt. We leren jongeren hoe je met een 6 stappenplan een conflict
al pratend goed kan oplossen (zie bijlage). Jongeren gebruiken dit stappenplan indien nodig
met hulp van een volwassene en gaan samen op zoek naar een win-win-oplossing. Dat is een
oplossing waar beide jongeren tevreden mee zijn. Soms komen jongeren er samen niet uit.
Dan kunnen ze naar een volwassene stappen, die dan kan bemiddelen in hun conflict. Alle
volwassenen in school gebruiken hiervoor het stappenplan mediatie. Als bemiddelaar
(mediator) ben je neutraal in het conflict. De mediator gaat met de jongeren op zoek naar een
goede oplossing van het conflict. Als volwassenen in de school moedigen we jongeren aan om
hun conflicten samen op te lossen en herinneren we hen aan het stappenplan. Als de jongeren
er samen niet uit komen kun de volwassene zijn hulp aanbieden.
Het zesstappenplan (voor jongeren)
Drie regels:
- we proberen het probleem op te lossen
- we laten elkaar uitpraten
- we schelden niet
Stap 1. Stop en koel af
Stap 2. Praat met elkaar en luister naar elkaar
Stap 3. Zoek uit wat de behoeften zijn
Stap 4. Bedenk veel oplossingen
Stap 5.Kies het idee dat iedereen het beste vindt
Stap 6. Maak een plan en voer het uit
Het zesstappenplan voor bemiddelaars
STAP 1: Stop en koel af
Als een jongere het conflict meldt, luister en herhaal wat de jongere zegt in eigen woorden.
Zorg voor een afkoeltijd als dat nodig is.
Vraag: ‘Wat zou helpen om je beter te voelen?’
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STAP 2: Praat met elkaar en luister naar elkaar.
Kom met de jongeren bij elkaar.
Vraag de jongere: ‘Wat is het conflict? Hoe voel je je?’
Help het kind direct te communiceren. Gebruik ik-boodschappen als dat kan.
‘Zeg <Naam 1> hoe je je voelt en waarom. Begin met ik ...............(gevoel), als
.....................(gebeurtenis, gedrag), want dan ..................gevolg voor mij, wat doet het met
mij).’
Vraag de andere jongere hetzelfde te doen.
Controleer of ze elkaar begrijpen. Zeg tegen elk jongere: ‘Vertel eens wat je (de andere
jongere) hebt horen zeggen?’
STAP 3: Zoek uit wat de behoeften zijn
Vat samen wat je gehoord hebt.
Wijs op gemeenschappelijke belangen en verwoord die in termen van behoeften. ‘Dus als
ik het goed begrijp wil (ene jongere)............ en wil de andere jongere.........Klopt dat?’
STAP 4: Bedenk veel oplossingen
Vraag: ‘Wat zou je kunnen doen om het conflict op te lossen?’
Probeer zoveel mogelijk oplossingen te laten bedenken. Houd de ideeën bij. Als er veel
ideeën zijn, schrijf ze dan op. Accepteer alle ideeën zonder commentaar.
Houd de aandacht van de jongere vast bij het vinden van oplossingen. ‘Ja, je kunt
..................................Wat kun je nog meer doen?
STAP 5: Kies het idee dat iedereen het beste vindt
Bij elk idee vraag je: ‘Is dat ook een goed idee voor jou?’
Help de jongeren een win-winoplossing te kiezen. Vraag: ‘Is het conflict opgelost?’
STAP 6: Maak een plan en voer het uit
Stel vragen die leiden tot een specifiek actieplan. ‘Wat ga je doen? Wat moet er eerst
Gebeuren? Wat daarna?’
‘Hoe ga je ............................................?’ Wanneer? Waar? Door wie? ‘Als dit weer gebeurt,
Wat kun je dan anders doen?’
- Feliciteer de jongeren met hun harde werk.
- Laat de jongeren later nog eens terugkijken op het proces: ‘Hoe werkte jullie oplossing?’
9.2.3 Protocol kleding
Iedereen, ook de leerlingen van Accent Nijkerk, hebben zelf ideeën van hoe zij er graag uit
willen zien en wat voor kleding zij aantrekken. Over het algemeen gaat op Accent Nijkerk dit
heel goed en zien de jongeren en netjes en verzorgd uit. Wij willen dan ook dat jongeren leren
zich te kleden naar de omstandigheden: op een bruiloft trek je andere kleren aan dan op je
stage, op school kleedt men zich anders dan op de camping in Zuid-Frankrijk.
Zoals gezegd kleden jongens en meisjes van onze school zich meestal keurig en naar de
omstandigheden. Toch is het voor leerlingen niet altijd duidelijk wat nu wel of niet goed
gekleed is. Er zijn leerlingen die:
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Wervende kleding
..Wervende en uitdagende kleding dragen. Deze kleding kan tot gevolg hebben dat een
leerling risico loopt en dat zijn of haar veiligheid in het geding komt (loverboys, seksuele
intimidatie e.d.).
Kleding met bepaalde bedoelingen
..Die merken dragen waarmee sommige groeperingen discriminerende bedoelingen hebben;
die
confrontaties tot gevolg hebben vanwege deze kleding. Veiligheid van leerlingen staat voorop
bij het dragen van kleding.
Veiligheid
Vanuit de veiligheid voor leerlingen hebben we in ons team verschillende keren over de
kleding van onze leerlingen gepraat. Door de kleding van sommige leerlingen worden anderen
soms uitgedaagd of voelen zij zich minder veilig. We beseffen heel goed dat er met een
kledingstuk op zichzelf niets mis hoeft te zijn. Maar de drager van het kledingstuk bedoelt er
vaak wel iets mee. Er wordt door medeleerlingen wel degelijk op gelet en het beïnvloedt de
sfeer.
Niet toegestaan wervende kleding. Bedoeld wordt: diep uitgesneden decolleté, onderbroeken
in het zicht, afgezakte broeken ed,
Niet toegestaan Kleding met bepaalde bedoelingen: witte veters in zwarte schoenen, vlaggen,
bepaalde merken. Kleding met schuttingtaal. Kleding met ‘horror-tekeningen’.
Bij twijfel over geschiktheid van kleding beslist de schoolleiding.
Uitgangspunt moet zijn dat kleding van ons allen binnen Accent Nijkerk bijdraagt tot een
prettige, veilige samenleving met elkaar.
9.2.4 Protocol pesten
Tegenwoordig hebben we niet meer alleen te maken met het ‘gewone’ pesten, maar ook met
het zogenoemde ‘online’ pesten. De verantwoording ligt hiervoor bij degene die achter de
computer zit en bij de ouders/verzorgers en niet bij de school. Wel kan de leerkracht er
vervolgens in de klas last van hebben. Dit is de reden dat wij als school vinden dat we hier wat
aan willen doen. Zo hebben we een leskist samengesteld over digitaal pesten en hebben we
een internetprotocol gemaakt die in de klassen besproken gaan. Daarnaast hebben we binnen
school een pestprotocol en een pest coördinator die geraadpleegd kan worden.
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9.2.5 Protocol energiedranken
Soms komen leerlingen op school met energiedrankjes. Opvallend is, dat er nog wel eens
leerlingen energiedrank drinken, die van nature een nog al drukke aanleg hebben. Wij raden
over het algemeen het drinken van energiedrank af. Maar op Accent Nijkerk is het gebruik en
in bezit hebben van energiedrank verboden. In die gevallen waarbij het drinken negatieve
effecten heeft, zullen wij contact met ouders/verzorgers opnemen en het gebruik voor die
leerling verbieden.
Wat is er aan de hand?
Leerlingen kunnen hyperactief worden van de cafeïne in de limonade. Als deze stof na
ongeveer twintig minuten is uitgewerkt, zitten de scholieren futloos in de klas. Zij zullen
/kunnen niet actief deelnemen aan her leerproces. In één blikje energydrank zit veel cafeïne
en daarnaast erg veel suiker. Dit komt de gezondheid van de leerlingen niet ten goede.
9.2.6 Loverboys
Regelmatig doet het verschijnsel Loverboys zich voor, jongeren (jongens én meisjes) lopen het
risico daar slachtoffer van te worden. Accent Nijkerk voert een actief beleid in deze.
Preventie:
Accent Nijkerk heeft een actief preventie programma;
1. In de school is een leskist aanwezig, die actueel gehouden wordt (zie bijlage)
2. In alle klassen komt het onderwerp jaarlijks aanbod middels Dvd’s, boeken, materialen
in de leskist. De mentor is hiervoor verantwoordelijk.
3. Voorstelling “Loverboy” voor leerlingen vanaf 15 jaar
4. Hulpverleningsprogramma vanuit “Het Scharlakenkoord”: Deze training is bedoeld
voor meisjes vanuit de bovenbouw en is gericht op weerbaarheid.
5. Gezocht
wordt
naar
andere
manieren
van
voorlichting
middels
weerbaarheidstrainingen, therapieën, e.d.
6. Locatieleider voert actieve informatie richting de plaatselijke politiek
7. In Nijkerk geldt het protocol Loverboy
8. In het protocol “Vermoeden van mishandeling” is Loverboy opgenomen (Zie 8.3.7.)
Signalering:
Accent Nijkerk heeft een actief signaleringsbeleid:
1. Onderwijzend- en onderwijsondersteunend personeel geven kentekengegevens van
verdachte voertuigen rond de school door aan het MT, die dit bij de politie neerlegt.
2. Indien er vermoeden is van Loverboy praktijken is er overleg met de zeden- of
jeugdpolitie en de mentor.
3. Vertrouwenspersonen, mentor of MT spelen een rol in het begeleidingsproces;
afhankelijk van de situatie.
4. Indien er sprake is van Loverboy`s slachtoffer meldt de school dit via de orthopedagoog
bij de Raad voor de kinderbescherming (zie Protocol Loverboy in Nijkerk)
5. Vervolgens worden de stappen in overleg met de politie genomen.
Hulpverlening:
Hulpverlening wordt via het ZAT van Accent Nijkerk geregeld. Begeleiding kan binnen school
of via derde lijn hulpverlening geregeld worden.
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9.2.7 Regeling schorsing en verwijdering
1. De leerling is verplicht zich te houden aan de regels zoals die voor de vestiging of
locatie, waar hij/zij onderwijs krijgt, gelden.
Verwijdering:
2. Een leerling kan door een leerkracht in bijzondere gevallen uit de les verwijderd
worden voor de duur van die les. Een lid van de vestigingsdirectie beslist of een leerling
weer tot de les kan worden toegelaten. Indien die verwijdering voor meer dan drie
lessen geldt, worden bij minderjarigheid de ouders/verzorgers in kennis gesteld. Een
leerling (en bij minderjarigheid ook de ouders/verzorgers) kan tegen de getroffen
maatregelen in beroep gaan bij de vestigingsdirecteur.
Schorsing
3. Een leerling kan tot ten hoogste vijf schooldagen door een lid van de
vestigingsdirectie worden geschorst. Van dit besluit wordt de leerling, en indien deze
nog niet meerderjarig is tevens de ouders/verzorgers, schriftelijk op de hoogte gesteld.
Indien de schorsing langer duurt dan één dag wordt daarvan mededeling gedaan aan:
de voorzitter van het college van bestuur;
de inspecteur en leerplichtambtenaar.
4. In geval van herhaalde en/of ernstige overtredingen van voorschriften of wangedrag
kunnen de volgende maatregelen worden genomen:
a) overplaatsing naar een zelfde afdeling binnen de Meerwegen scholengroep (andere
vestiging en/of locatie);
b) definitieve verwijdering van de Meerwegen scholengroep (hierna te noemen
school).
Overplaatsing
5. 1. Overplaatsing naar een andere vestiging vindt niet plaats dan nadat de leerling
(en bij minderjarigheid ook zijn/haar ouders/verzorgers) in de gelegenheid zijn gesteld
hierover te worden gehoord door de vestigingsdirecteur.
5. 2. Binnen vijf werkdagen na de (schriftelijke) bekendmaking aan de
leerling/ouders/verzorgers van het door de vestigingsdirecteur genomen besluit
inzake de overplaatsing, kunnen ouders/verzorgers het college van bestuur vragen het
door de vestigingsdirecteur genomen besluit te herzien. Het college van bestuur doet
hierover geen uitspraak dan nadat de leerling (en bij minderjarigheid zijn/haar
ouders/verzorgers) en de vestigingsdirecteur zijn gehoord. Het college van bestuur
doet binnen een periode van vijf werkdagen een bindende uitspraak.
Definitieve verwijdering
6. Definitieve verwijdering van de school vindt niet plaats dan
6. 1. nadat de leerling (en bij minderjarigheid ook zijn/haar ouders/verzorgers) in de
gelegenheid zijn gesteld hierover te worden gehoord door een lid van het college van
bestuur en de betreffende vestigingsdirecteur.
6. 2. nadat het bevoegd gezag ervoor heeft zorggedragen dat een andere school, dan
wel een instelling, bereid is de leerling toe te laten (art. 27 WVO).
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7. Het college van bestuur deelt zijn beslissing ten aanzien van een ‘van school
verwijdering’ schriftelijk aan de leerling (en bij minderjarigheid ook aan de
ouders/verzorgers) met opgave van redenen mee. Voor het college van bestuur een
besluit tot verwijdering neemt, wordt met de inspecteur van onderwijs en de
leerplichtambtenaar overlegd. Indien tot verwijdering wordt overgegaan worden
zowel de inspecteur als de leerplichtambtenaar schriftelijk van dat besluit op de hoogte
gesteld.
8. Binnen drie weken na dagtekening van hierboven genoemd besluit kan de leerling
(of bij minderjarigheid de ouders/verzorgers) het bestuur vragen het genomen besluit
te herzien.
9. Het bestuur doet binnen een periode van 30 dagen een bindende uitspraak. De
leerling (en bij minderjarigheid tevens de ouders/verzorgers) wordt in ieder geval door
het bestuur gehoord. Het besluit wordt schriftelijk aan de leerling (en bij
minderjarigheid ook aan de ouders/verzorgers) meegedeeld.
10. Het college van bestuur kan besluiten de leerling gedurende de afhandeling van dit
verzoek de toegang tot de lessen en/of de school te ontzeggen.
9.2.8 Thuisonderwijs
Soms kan de schoolleiding al dan niet in overleg met ouders/verzorgers besluiten tot het
verzorgen van thuisonderwijs voor leerlingen. Dit kan gezien worden als een therapeutische
time-out. Dit komt voor in situaties waarbij de emoties bij de leerling erg hoog op zijn gelopen.
Lastig gedrag bij leerlingen van het praktijkonderwijs komt veeleer voort uit onmacht dan
uit het bewust-kwaad-willen-doen. Het thuisonderwijs zorgt er voor dat de leerling rust krijgt
en dat de mentor de tijd heeft om de situatie in de klas te herstellen.
De ouders/verzorgers en de leerling krijgen dit mondeling én schriftelijk medegedeeld. De
mentor verzorgt huiswerk en begeleidt dit. Er is altijd een gesprek waarbij het werk, de
ontstane situatie worden geëvalueerd en nieuwe afspraken gemaakt. Uiteraard wordt de
leerplichtambtenaar hiervan ook op de hoogte gesteld of indien nodig geconsulteerd.
9.3

Medewerkers

9.3.1 Professioneel handelen
Verschillende leerlingen binnen het praktijkonderwijs hebben internaliserende en
externaliserende gedragsproblemen. Inherent aan de doelgroep van het praktijkonderwijs zijn
gedragsproblemen in meer of mindere mate verbonden.
Her personeel van Accent Nijkerk is professioneel opgeleid en getraind om met lastig ervaren
gedrag om te gaan. Regelmatig organiseert de school trainingen voor personeel op het gebied
van gedrag.
In het scholingsplan van Accent Praktijkonderwijs is expliciet de nascholing van personeel
benoemd: Uitgangspunt is dat Accent ‘meer dan het gewone’ wil bieden in onderwijs en
ondersteuning van leerlingen. Dit betekent onder andere dat medewerkers bevoegd en
bekwaam moeten zijn om dit vorm te geven. Van alle leerkrachten wordt verwacht dat zij
tenminste bevoegd zijn op HBO+ niveau. Dit houdt in dat leerkrachten een voortgezette
opleiding volgen op het gebied van de gespecialiseerde onderwijszorg (bijv. master SEN),
voormalig diploma Speciaal Onderwijszorg of een vergelijkbaar niveau. Ook voor andere
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functionarissen in de school is een verdere verdieping in de richting van het praktijkonderwijs,
de doelgroep praktijkonderwijs en het schoolconcept een voorwaarde.
Door verdieping te zoeken, worden achtergronden helder. Hierdoor realiseert de leerkracht
dat lastig gedrag niet op hem of haar als persoon gericht is. Samen met en vanuit de advisering
van de leden van het Zorg Advies Team (ZAT) wordt gezocht naar een professionele aanpak
en houding t.a.v. moeilijk ervaren gedrag.
Het door het ZAT opgestelde document “Interne Samenwerking 2014” is leidend voor de
procedure binnen Accent Nijkerk indien er zorgen zijn rondom de
begeleiding/benadering/ontwikkeling van een leerling.
In het document “Interne Samenwerking 2014” is uitgebreid beschreven:3
Stap 1: Probleemverheldering
Stap 2: Collegiaal advies
Stap 3: Orthopedagogisch advies
Stap 4: Aanmelding ZAT
Betrokkenheid MT
9.3.2 Fysiek ingrijpen door de medewerker
Alle geweldloze weerbaarheidsprincipes ten spijt, komt elke medewerkers wel eens in een
situatie terecht, waarin fysiek ingegrepen moet worden. Dit ondanks alle inzet gericht op het
herstellen van de dialoog met de leerling en de afwending van agressie. Onder fysiek ingrijpen
wordt verstaan:
“Het lichamelijk in bedwang houden van een leerling met als doel hem te kalmeren, tegen te
houden of te verwijderen.“
Uitgangspunten:
 Elke leerling en elk personeelslid/medewerker van de school dient te worden
bejegend met respect voor zijn en haar menselijke waardigheid en lichamelijke
integriteit.
 Fysiek ingrijpen door personeel/medewerkers van Accent Nijkerk jegens de
leerlingen is niet toegestaan dan in situaties die fysiek ingrijpen onvermijdelijk en
noodzakelijk maken. Medewerkers worden geacht voor zover mogelijk hulp in te
roepen vaneen ander personeelslid, bij voorkeur een collega onderwijsgevende.
 Personeelsleden van Accent Nijkerk zijn bevoegd fysiek in te grijpen
indien:
a). dit ter bescherming van de betrokken leerling noodzakelijk is
b). ). dit ter bescherming van de medeleerling of andere personen
noodzakelijk is
d). indien er sprake is van een noodsituatie
 Situaties waarin fysiek ingrijpen noodzakelijk en onvermijdelijk is kunnen sterk
uiteenlopen: van fysiek in bedwang houden via een conflict tot een
noodweersituatie. Belangrijk is escalatie zo veel mogelijk te voorkomen.
 Indien mogelijk gaan aan fysiek ingrijpen meerdere waarschuwingen en
gedragsinstructies vooraf.
3

Zie Document Interne Samenwerking 2014
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Juridische criteria:
 Fysiek ingrijpen door personeelsleden van Accent Nijkerk dient ten allen tijde te
voldoen aan de voorwaarden van onvermijdelijkheid en noodzakelijkheid. Het
ingrijpen kan aan (juridische) criteria getoetst worden.
Deze criteria zijn:
a). Onmiddellijkheid: fysiek ingrijpen dat niet onmiddellijk volgt op de
gedraging van de leerling is ontoelaatbaar. Het krijgt dan het karakter
van een strafmaatregel en is daarmee niet noodzakelijk en
onvermijdelijk.
b). Proportionaliteit: het ingrijpen dient in verhouding te staan tot het
doel en het te corrigeren gedrag.
c), Gemoedsgesteldheid: fysiek ingrijpen dient naast onmiddellijk en
proportioneel ook beheerst te zijn.
Aanpak:
 Een driftbui of woede-aanval van een leerling (e.a.) verloopt in verschillende fasen.
Vroegtijdige signalering kan soms escalatie van een conflict voorkomen. Bij het
signaleren van humeurigheid "er broeit iets" bij een leerling, kan eventueel
geholpen worden de onlust/onrust onder woorden te brengen, of op andere wijze
beheersbaar te maken.
 Als escalatie niet te voorkomen is, is het belangrijk dat het personeelslid,
voor zover mogelijk, het conflict op zijn/haar tijd laat plaatsvinden, daarmee ook
de voorwaarden scheppend om er effectief mee om te gaan.
* voldoende rust;
* de nodige assistentie in de buurt hebben;
* afstemming met collega van rol(len) in conflict.
 Soms kan het nodig zijn een leerling uit de conflictsituatie te verwijderen, als er
lichamelijk gevaar voor hemzelf of voor anderen ontstaat, of als de leerling is
blootgesteld aan teveel prikkelingen uit de omgeving. Het wegnemen van de
prikkelingen kan een kalmerende werking hebben.
 Wanneer het gedrag niet op een andere manier en met andere middelen te
beïnvloeden/te stoppen is, kan het noodzakelijk en onvermijdelijk zijn om de
leerling fysiek in bedwang te houden. Met als bedoeling: kanaliseren van gedrag.
Belangrijk is dan dat de leerling de mogelijkheid krijgt zich zo verbaal mogelijk
te uiten.
 De manier van vastpakken dienst respectvol en rechtmatig te zijn. Als dat niet zo is,
wekt dat dikwijls nog meer woede op bij de leerling. Niet geoorloofde handelingen
zijn bijvoorbeeld: aan het haar trekken, bij de keel vastpakken, een "knietje" geven,
slaan, stompen, schoppen, kopstoot geven
 De situatie dient zoveel mogelijk veilig en voorspelbaar gehouden te
worden. Aankondigen door het personeelslid van wat hij/zij gaat doen, kan
daarbij helpen.
 Bij bovenstaande situaties kan de schoolleiding besluiten politie in te schakelen. Bij
afwezigheid van de schoolleiding kan het personeelslid hiertoe besluiten..
Noodweer
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 Art 41, lid 1 van het Wetboek van Strafrecht zegt over een noodsituatie:
Niet strafbaar is hij die een feit begaat, geboden door de noodzakelijke
verdediging van eigen of een anders lijf, eerbaarheid of goed tegen
ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding.
 Bij (het dreigen van) een noodweersituatie is assistentie zo mogelijk
noodzakelijk.
 Voor zover de situatie hiertoe dwingt en geen andere middelen meer
toereikend zijn, kan, mag en moet in noodweersituaties geweld ter
(zelf) verdediging worden gebruikt, steeds met inachtneming van de
bovengenoemde criteria van onmiddellijkheid, proportionaliteit en beheersing.
Het fysieke ingrijpen/geweld is ook hier gericht op het doen stoppen van de
leerling in zijn/haar aanval of het doen stoppen van zijn/haar drift.
Nabespreken/verslaglegging:
 De betrokken personeelsleden bespreken samen met de directie het
fysieke ingrijpen zo spoedig mogelijk na met de leerling - ook ter toetsing van
het handelen - en probeert "afspraken" te maken over wat (anders) te doen bij
een eventueel volgend conflict. Ouders/verzorgers worden dezelfde dag
nog geïnformeerd over het gebeuren.
 Indien nodig, schakelt het betrokken personeelslid de schoolleiding in
om de communicatie met de leerling weer op gang te brengen.
 Er wordt melding gemaakt in de incidentenregistratie
Rechten van de personeelsleden/medewerkers
Niet alleen de leerlingen, ook de personeelsleden en de medewerkers van de Accent Nijkerk
hebben recht op een respectvolle bejegening van zijn en haar menselijke waardigheid en
integriteit binnen de school.
 De problematiek van een aantal leerlingen op Accent Nijkerk brengt met zich mee dat
conflicten soms niet te vermijden zijn en fysiek optreden noodzakelijk is. Alle
personeelsleden/medewerkers kunnen daar in de uitoefening van hun functie mee te
maken krijgen. Optreden overeenkomstig bovenstaande richtlijnen bevordert dat
personeelsleden/medewerkers rechtmatig handelen. In die zin bieden deze richtlijnen
de nodige rechtsbescherming.
 Collega's dienen elkaar bescherming te bieden voor zover dat nodig of noodzakelijk is.
 De directie draagt zorg voor de begeleiding van de medewerkers die betrokken is zijn
(geweest) bij een fysiek conflict. Indien daar aanleiding voor is, wordt een deskundige
bij de begeleiding betrokken.
 Iedere burger heeft het recht bij de politie aangifte te doen wanneer er geweld tegen
hem of haar is gebruikt. Dit geldt uiteraard ook voor personeelsleden/medewerkers
van Accent Nijkerk. Het verdient de voorkeur een dergelijke aangifte in overleg met de
vertrouwenspersoon/de directie of het bevoegd gezag te doen, opdat de aangifte zo
volledig mogelijk is.
 Bij leerlingen waarbij onvermijdelijk en noodzakelijk fysiek ingrijpen regelmatig
onafwendbaar blijkt te zijn en er daardoor sprake is van gevaar voor de
medeleerlingen/personeelsleden/medewerkers, zal de directie in samenspraak met
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het bevoegd gezag gepaste maatregelen treffen om het onderwijs aan onze school
tijdelijk te onderbreken (schorsing/time-out) of definitief te beëindigen.
9.3.3 Verbale agressie/verbaal ingrijpen
•
T.a.v. "verbaal" ingrijpen kan worden gesteld dat het noodzakelijke en onvermijdelijke
fysieke ingrijpen zoals beschreven in hoofdstuk Fysiek ingrijpen (8.3.2.) bijna altijd
vooraf wordt gegaan door een poging om een dreigende of uit de hand gelopen situatie
verbaal te doorbreken of onder controle te krijgen.
 Dit "verbaal" ingrijpen staat dan ook in hetzelfde kader van noodzakelijkheid en
onvermijdelijkheid als fysiek ingrijpen en er gelden in het algemeen voor een groot
deel dezelfde richtlijnen en criteria.
 Verbaal geweld c.q. verbale agressie buiten dit kader van noodzakelijkheid en
onvermijdelijkheid zijn niet toegestaan. Respect voor de menselijke waardigheid en
integriteit laten dit niet toe.
 Verbale agressie duidt zowel op volume (schreeuwen) als op (intimiderend en/of
onwelvoeglijk) taalgebruik. Daarbij is o.a. te denken aan: vloeken, schelden, kleinerend
en vernederend spreken, toespeling maken op de afkomst, het uiterlijk en/of de
beperking van de leerling.
 In de manier van omgaan met anderen zijn de leerkrachten/medewerkers a.h.w.
model voor de leerlingen, van wie een steeds groter wordende groep niet anders heeft
meegemaakt dan agressie te beantwoorden met (nog meer) agressie, zowel verbaal
als fysiek.
9.3.4 Voorkomen van seksuele intimidatie
1. Gedrag op school
Het streven naar gelijkwaardigheid binnen de school houdt in dat de volgende gedragingen
niet worden getolereerd:
 Grappen met een vernederende strekking die kwetsend bedoeld zijn t.o.v. alle
geledingen binnen de school.
 Seksueel getinte opmerkingen over of vragen naar uiterlijk en/of gedrag van een
ander.
 Handtastelijkheden die als vervelend kunnen worden ervaren.
2. Schoolse situaties
Troosten, belonen, feliciteren:
De wensen van de leerlingen worden hierin gerespecteerd. Zij hebben het recht aan te geven
wat zij prettig of niet prettig niet vinden. Spontane reacties bij troosten zijn mogelijk.
Het lichamelijk contact tussen een leerkracht en leerling(en) mag alleen functioneel zijn.
Voorbeelden van functioneel contact:
 Hulpverlening bij uitvoeren van gevraagde oefenstof op verantwoorde wijze.
 Beveiliging bij oefenstof die fout uitgevoerd wordt.
 Noodzakelijke en erkende EHBO-aanrakingen.
Eén-op-één situaties:
De medewerkers proberen zo min mogelijk met één leerling in de klas of een andere ruimte
achter te blijven, waarin de leerkracht en/of de betreffende leerling niet zichtbaar zijn.
Bespreken van onacceptabel gedrag:
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Leerlingen die gedrag vertonen dat als seksueel intimiderend wordt ervaren, worden hierop
in ieder geval aangesproken. Afhankelijk van de situatie gebeurt dit individueel of in
klassenverband. De ouders/verzorgers van de betreffende leerling(en) worden ingelicht
(afhankelijk van de ernst van het feit) en indien nodig uitgenodigd voor een gesprek om samen
met de leerkracht (en eventueel de leerling) afspraken te maken.
Seksueel intimiderend gedrag van de leerkrachten wordt individueel met de betrokkene
besproken. Dit gebeurt door de vertrouwenspersoon van de school of door de directie.
9.3.5 Racisme en discriminatie
Wij leven in een land met een multiculturele samenstelling. Dat houdt in dat er verschillende
groepen zijn met hun eigen cultuur. Iedere groep heeft zijn eigen aard: huidskleur,
levensovertuiging, volksgewoonten zoals kleding en voedsel enz. Dit vraagt van de scholen
inzet en aandacht voor een goed pedagogisch klimaat voor alle leerlingen.
 De leerkracht behandelt alle leerlingen en hun ouders/verzorgers gelijkwaardig.
 Hij/zij gebruikt geen racistische en/of discriminerende taal.
 De leerkracht ziet er op toe dat de leerlingen en ouders/verzorgers ten opzichte van
medeleerlingen en hun ouders/verzorgers geen racistische of discriminerende
houding aannemen in taal en gedrag binnen school.
 De namen van leerlingen die tijdens het buitenspelen betrapt worden op
racistische/discriminerende taal en/of gedragingen worden doorgegeven aan de eigen
groepsleerkracht zodat hij/zij hierop in kan spelen en er een aantekening van maakt.
Bij herhaling worden de ouders/verzorgers ingelicht.
 De leerkracht neemt duidelijk afstand van racistisch en of discriminerend gedrag van
collega’s, ouders/verzorgers en andere volwassenen binnen de school. Hij/zij maakt
dit ook kenbaar. Voor ouders/verzorgers van leerlingen die onze school bezoeken
geldt:
o Ouders/verzorgers gebruiken geen racistische en/of discriminerende taal
binnen school of op het schoolplein over andere ouders/verzorgers en andere
leerlingen.
o Ouders/verzorgers maken geen racistische en/of discriminerende
opmerkingen naar de leerkracht van hun leerling of naar medewerkers van de
school.
o Ouders/verzorgers gebruiken geen grof taalgebruik naar de leerkrachten, naar
leerlingen of naar andere ouders/verzorgers binnen school of op het
schoolplein.
o Indien ouders/verzorgers zich niet houden aan bovengenoemde afspraken, kan
ze gevraagd worden om niet meer op het school en/of op het schoolplein te
komen.
9.3.6 Vermoeden van Mishandeling
Accent Nijkerk heeft een Protocol “Vermoeden van mishandeling” (verwaarlozing, huiselijken seksueel geweld, loverboys) afgesproken. Kindermishandeling komt te vaak voor. En
scholen zijn bij uitstek plaatsen waar (een vermoeden van) kindermishandeling gesignaleerd
kan worden. In de praktijk blijkt dat het omgaan met signalen die kunnen wijzen op
kindermishandeling onzekerheid teweegbrengt. Het protocol biedt een structuur aan en geeft
handvatten hoe gehandeld kan worden bij een vermoeden van kindermishandeling. Van
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belang is het delen van de zorg met deskundigen in en rondom de school en het doorgeven
van signalen voor eventuele verdere hulp. Het protocol is bestemd voor leerkrachten,
mentoren, vertrouwenspersonen, afdelingsleiders/zorgcoördinatoren en orthopedagogen/
psychologen in het praktijkonderwijs van de Meerwegen scholengroep. Leerkrachten en
mentoren spelen vooral een rol in het signaleren en eventueel in de eerste opvang.
Vertrouwenspersonen, afdelingsleiders/zorgcoördinatoren en orthopedagogen/psychologen
zullen vaker een vertrouwensrelatie aangaan en zijn vaak de schakel naar de hulpverlening
(Bureau Jeugdzorg, GGD en MEE).
De school kan een belangrijke rol spelen in het voorkomen en bestrijden van mishandeling, al
is de school niet verantwoordelijk voor de verandering van de situatie of voor de
hulpverlening.
Het protocol bevat informatie over:
De fasen in het protocol “een vermoeden van mishandeling “:
 Fase 1: Een vermoeden van mishandeling
 Fase 2: Overleg
 Fase 3: Het plan van aanpak
 Fase 4: Acties bij gegrond vermoeden van mishandeling
 Fase 5: Evaluatie
 Fase 6: Nazorg
Daarnaast de volgende bijlagen:
 Signalenlijst kindermishandeling (12-18 jaar)
 Observatielijst
 Aandachtspunten voor een gesprek met een leerling
 Aandachtspunten voor een gesprek met ouders/verzorgers
 Werkwijze Bureau jeugdzorg en Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK)
 Informatie over de Raad voor de Kinderbescherming
 Omgaan met privacy
 Meldrecht, meldplicht en zorgplicht
 Literatuurlijst
 Boekenlijst kinderen en jongeren
 Boekenlijst ouders/verzorgers en hulpverleners
 Adressenlijst
Het volledige protocol ligt ter inzage op school.
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9.3.7 Protocol kluiscontrole
Het streven van de school is om de leerlingen optimale ontwikkelingskansen te bieden. Dit wordt onder
andere bewerkstelligd door een veilige leeromgeving te creëren. Eén van de maatregelen om tot een
veilig klimaat te komen is door de leerlingen te controleren op verboden goederen. Hierbij kan gedacht
worden aan drugs, wapens, gereedschap of bepaalde dranken als energydrank en alcohol. Dit gebeurt
onder meer door een kluiscontrole die te allen tijde kan worden uitgevoerd (Schoolgids p. 21-23,
2013).

Het kluisje van een leerling is eigendom van de school, waarbij de leerling jaarlijks een bedrag
betaalt om hiervan gebruik te maken. Hierdoor behoudt de school het recht om deze controle
uit te voeren. Waar mogelijk wordt dit gedaan in het bijzijn van de vaste wijkagent. De
leerlingen wordt toestemming gevraagd om in hun kluisjes te kijken en de inhoud te
controleren. Wanneer de toestemming door de leerling wordt geweigerd, wordt de controle
niet uitgevoerd, maar wordt wel het gesprek aangegaan met de leerling over zijn of haar
motivatie om de controle te weigeren.
Bij het secretariaat is het fysieke document inzichtelijk, met de formulieren van voorgaande
controles. Hierop zijn de bevindingen van controles genoteerd. Op basis van de aangetroffen
onregelmatigheden dienen de eventuele vervolgmaatregelen te worden vastgesteld. Bij een
stelselmatige invulling van de formulieren kan eenvoudig worden nagegaan of bepaalde
trends zijn waar te nemen en/of sommige leerlingen extra aandacht behoeven met betrekking
tot de naleving van de schoolregels.
Controle uitgevoerd door
Gecontroleerde klassen
Datum
Naam leerling

Kluis

Klas

Onregelmatigheid

Vervolg

9.3.8 Protocol Medisch Handelen en Medicijnverstrekking
Schoolpersoneel wordt regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met
eenvoudige middelen te verhelpen is, zoals hoofd- en buikpijn. De schoolleiding krijgt soms ook het
verzoek van ouders/verzorgers om een kind de door een arts voorgeschreven medicijnen toe te
dienen. Een enkele keer wordt werkelijk medisch handelen van schoolpersoneel gevraagd als het
bijvoorbeeld gaat om het geven van sondevoeding, het toedienen van een zetpil of het geven van een
injectie.
Met het verrichten van handelingen in de bovengenoemde situaties aanvaardt Accent
Praktijkonderwijs een aantal verantwoordelijkheden. Schoolpersoneel begeeft zich namelijk op een
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terrein waarvoor zij niet gekwalificeerd is. Het is daarom van belang om van tevoren goed te
overwegen hoe met deze verantwoordelijkheid wordt omgegaan en eventueel gehandeld.
Als besloten wordt om hierin verantwoordelijkheid te nemen, is het voor de gezondheid van de
betreffende leerling van groot belang dat de aangewezen personeelsleden in dergelijke situaties
zorgvuldig handelen. Zij moeten daarbij over de vereiste bekwaamheid beschikken. Ze moeten zich
ook realiseren dat wanneer zij fouten maken of zich vergissen, zij voor deze handelingen aansprakelijk
gesteld kunnen worden. Accent Nijkerk heeft het handelen ten aanzien van medisch handelen en het
verstrekken vastgelegd in het Protocol Medisch Handelen en Medicijnverstrekking4.

4

Protocol Medisch Handelen en Medicijnverstrekking ter inzage op school
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9.4

Ouders/verzorgers

9.4.1 Vervoer ‘gewonde’ leerlingen
Sinds 1 januari 2008 mogen scholen niet zonder de toestemming van de ouders/verzorgers
leerlingen die geblesseerd of gewond zijn geraakt naar het ziekenhuis vervoeren. Tegelijkertijd
komen ambulances niet voorrijden als er sprake is van een simpele blessure. Als
ouders/verzorgers vervolgens niet bereikbaar zijn, kan er een vervelende situatie ontstaan
waarbij er te lang niets gebeurt. Dat willen wij graag voorkomen.
Wij hebben daarom besloten tot de volgende afspraak. Indien ouders/verzorgers niet willen
dat de school hun eventueel gewond geraakte zoon/dochter/pupil vervoert naar het
ziekenhuis voor eerste hulp, dan kunnen zij dat schriftelijk aangeven. Van die
ouders/verzorgers verwachten wij wel een permanente bereikbaarheid, zodat wij goed en
snel kunnen overleggen als er zich een ongeluk voordoet. Levert u niets in, dan kan de school
zelf het vervoer regelen.
Het spreekt overigens voor zichzelf dat wij altijd contact (laten) opnemen als er zich een
ongeluk heeft voorgedaan: het gaat er nu alleen maar om dat de leerling zo snel mogelijk de
juiste medische hulp krijgt.
9.4.2 Protocol film en video
Steeds vaker komt het voor dat de media de school bezoeken. Daarbij worden foto’s en videoopnamen gemaakt. Deze kunnen worden gepubliceerd. Ook op onze website worden foto’s
waarop leerlingen staan openbaar gemaakt. Indien u of uw zoon/dochter bezwaar heeft tegen
een dergelijke publicatie dient u dat schriftelijk aan te geven bij de schoolleiding. Bij de
aanmelding hebben ouders/verzorgers een formulier ondertekend waarin staat dat zij geen
bezwaar hebben tegen het gebruik van foto’s voor educatieve doeleinden.
Het openbaar maken van beeldmateriaal (foto, video, film) gemaakt zonder toestemming van
de geportretteerde is bij de wet verboden. Op grond hiervan verbiedt de school leerlingen of
medewerkers beeldmateriaal te maken van andere leerlingen dan wel medewerkers en te
verspreiden indien geportretteerde persoon geen toestemming heeft gegeven.
9.5

School

9.5.1 Voorkoming van seksueel misbruik
Inleiding.
Seksueel misbruik en/of seksuele intimidatie berokkent in beginsel voor een ieder die
daar slachtoffer van is ernstige schade. Op onze school wordt dienaangaande een preventief
beleid gevoerd. Dit preventieve beleid bestaat uit:
 Het onderkennen van het risico: seksueel misbruik/seksuele intimidatie wordt wel
omschreven als een "beroepsrisico" voor mensen die met kinderen en/of jongeren
werken.
 Deze paragraaf ter voorkoming van seksueel misbruik waarbij in ieder geval zowel de
leerlingen als de personeelsleden weten dat er bij seksueel misbruik/seksuele
intimidatie door de directie passende maatregelen genomen worden .
Definiëring
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 Onder seksueel misbruik wordt verstaan: al dat fysieke of verbale gedrag van de
medewerker/de leerling dat vanuit de eigen behoefte een erotiserende of seksuele
boodschap beoogt over te brengen of vanuit de geldende sociale codes een
erotiserende of seksuele betekenis kan hebben voor de ander en daardoor schade zou
kunnen aanrichten.
Verbod van seksueel misbruik
 Elk personeelslid/medewerker zal zich er van onthouden de leerling te bejegenen op
een wijze die de leerling in zijn waardigheid of fysieke en geestelijke integriteit aantast,
of ook verder in zijn privé leven door te dringen dan nodig is voor het gestelde
onderwijs-/opvoedings-/begeleidingsdoel.
 Daarbij zal het personeelslid/de medewerker nooit de specifieke professionele
situatie gebruiken (= misbruiken) ten eigen nutte of voor doeleinden die in strijd zijn
met zijn/haar verantwoordelijkheid voor de leerling en/of die de grenzen van de
professionele relatie overschrijden.
 Seksuele handelingen en intieme relaties tussen personeel van Accent Nijkerk en
leerlingen zijn onder geen enkel beding geoorloofd en worden altijd beschouwd als
seksueel misbruik. Ook als de leerling dat verlangt of daartoe uitnodigt, dient het
personeelslid/medewerker seksuele toenaderingspogingen af te wijzen.
 Deze verbodsbepaling geldt voor de duur van de hele schoolperiode voor leerlingen,
voor de duur van het benoemingstijdvak voor leerkrachten en voor de afgesproken
(stage-) periode voor medewerkers.
Meldingsprocedure.
 Alle medewerkers van Accent Nijkerk zijn verplicht klachten over of
signalen/vermoedens van seksueel misbruik door medewerkers van Accent Nijkerk zo
spoedig mogelijk te melden aan de schoolleiding.
 Melding door leerlingen: Bij melding van seksueel misbruik door een leerling is opvang
en steun voor de leerling het eerste aandachtspunt. Degene bij wie de leerling het
seksueel misbruik meldt, heeft ook genoemde meldingsplicht.
 Melding door personeelsleden/medewerkers: Wanneer een medewerker misbruik
door een collega/volwassene constateert is hij/zij verplicht voor onmiddellijke
melding de schoolleiding.
 Melding door "derden ": Als de melding van "derden" komt, dient de medewerker dit
te melden bij de schoolleiding.
 Gevoelens van verliefdheid en neigingen tot seksuele intimiteit tussen
medewerkers en vrijwilligers dienen onmiddellijk door medewerkers gemeld te
worden bij de directie, opdat tijdig gepaste maatregelen kunnen worden
genomen.
Procedure bij misbruik en seksuele intimidatie.
 De procedure die het bevoegd gezag moet volgen bij seksueel misbruik en seksuele
intimidatie is in de wet vastgelegd. De wet verplicht het bevoegd gezag onmiddellijk
te overleggen met de vertrouwensinspecteur.

Schoolveiligheidsplan Accent Praktijkonderwijs 2014-2018

43

9.5.2 Gedragscode Meerwegen scholengroep
Op Accent Nijkerk geldt de gedragscode M.B.T. grensoverschrijdend gedrag de Meerwegen
scholengroep (seksuele intimidatie, agressie en geweld, racisme, discriminatie en pesten)
Binnen de Meerwegen scholengroep gaan we uit van een visie en missie van de organisatie
en kernwaarden van het personeel en de leerlingen, die in onderlinge samenhang een veilige
omgeving voor alle partijen dienen te waarborgen als basis voor optimale leer- en
werkprestaties. De hieruit voortvloeiende houding naar elkaar toe is in onderling overleg
vertaald naar omgangsregels.
KERNWAARDEN
MEDEWERKERS
Integriteit

Professionaliteit

Betrokkenheid

VEILIG EN SOCIAAL SCHOOLKLIMAAT

HOUDING

Medewerkers zijn te vertrouwen

Vul je functie op een
passende en professionele
wijze in

De taak en rol van medewerkers is
helder en gebaseerd op gezonde
onderlinge verhoudingen
Medewerkers
voelen
verantwoordelijkheid naar elkaar en
de leerlingen toe

Respect
voor
elkaar en elkaars Iedereen is als mens gelijkwaardig
grenzen
LEERLINGEN
Zelfstandigheid

Actieve deelname

Betrokkenheid

Bewaar
afstand

professionele

Spreek elkaar aan op gedrag
en sta open voor eventuele
kritiek
Behandel
respectvol

iedereen

Bespreek problemen met
leerkracht,
mentor
of
vertrouwenspersoon
Werk mee aan een goede,
Leerlingen spelen een rol in de
niet te intieme of agressieve,
gezonde onderlinge verhoudingen
sfeer
Leerlingen
voelen Spreek elkaar aan op gedrag
verantwoordelijkheid naar elkaar en en sta open voor eventuele
de medewerkers toe
kritiek
Leerlingen
opkomen

mogen

voor

zichzelf

Respect
voor
elkaar en elkaars Iedereen is als mens gelijkwaardig
grenzen

Behandel
respectvol

iedereen

OMGANGSREGELS
Binnen de Meerwegen scholengroep houden we ons aan bepaalde omgangsregels, die
hieronder vermeld staan. Elk van deze regels draait om veiligheid, acceptatie, respect en
vertrouwen.
Deze regels hebben een preventieve functie (voorkoming van grensoverschrijdend gedrag),
een curatieve functie (maatstaf voor disciplinaire maatregelen bij grensoverschrijdend
gedrag) en een functie bij klachtenbehandeling (toetssteen bij de behandeling van klachten).
Elke vestiging kan nog eigen overeengekomen regels toevoegen.
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1. Ik respecteer anderen als gelijkwaardige mensen, ook als het gaat om cultuur, mening,
geslacht, uiterlijk of seksuele geaardheid.
2. Ik houd mij daarom ver van pesten, discrimineren of (seksuele) intimidatie.
3. Ik gebruik mijn invloed in de relatie met anderen alleen op een positieve manier.
4. Ik gedraag me naar anderen toe vriendelijk en terughoudend, ook met mijn aandacht,
blikken of opmerkingen.
5. Ik maak alleen gebruik van communicatiemiddelen (telefoon, email, MSN of SMS) voor
het contact met leerlingen als dit direct dienstbaar en echt noodzakelijk is t.b.v. een
schooltaak.
6. Ik stel mij open op als ik word aangesproken op mijn handelen.
7. Ik houd me aan deze gedragsregels en spreek anderen aan als ik zie dat iemand bewust
of onbewust zich niet aan de code houdt.
8. …………..
9. …………..
UITGANGSPUNT
Seksuele intimidatie, agressie, geweld, racisme, discriminatie en pesten zijn vormen van
ongewenst gedrag die binnen school kunnen vóórkomen tussen medewerkers onderling,
leerlingen onderling, tussen leerlingen en medewerkers, en tussen ouders/verzorgers en
medewerkers. Duidelijk zal zijn dat elke vorm van grensoverschrijdend gedrag ongewenst is,
mede op basis van de visie en missie van de Meerwegen scholengroep. Draagvlak is verkregen
door zowel personeel als leerlingen door middel van duidelijke communicatie te betrekken in
de nadere invulling van de omgangsregels.
VISIE/MISSIE
Visie: Wij zijn er voor het onderwijs aan onze leerlingen waarin kennis, vaardigheden en een
persoonlijke levenshouding bepalend zijn voor de mate waarin mensen kansen krijgen in deze
maatschappij.
Missie: Binnen de Meerwegen scholengroep streven wij vanuit onze identiteit naar
betrouwbaarheid, binding en integriteit. Persoonlijke waarden, geworteld in de protestants
christelijke traditie, vormen ons uitgangspunt. Naast de aandacht voor het individuele,
ervaren leerlingen aandacht voor de ander en voor de samenleving vanuit een betrokken en
kritische houding.
MAATWERK, DRAAGVLAK EN COMMUNICATIE
De omgangsregels zijn in overleg met het personeel van elke vestiging nader in- en aangevuld,
en gepubliceerd als een schooleigen omgangscode. De directie bespreekt de omgangsregels
samen met de overige gedragsregels aan het begin van elk schooljaar met de werknemers, en
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de leerkrachten bespreken deze op hun beurt met de leerlingen. Elke vestiging ontwikkelt een
verdere invulling van het communicatieplan en de hierbij te gebruiken middelen.
SANCTIES / DISCIPLINAIRE MAATREGELEN BIJ OVERTREDINGEN
De directie van de Meerwegen scholengroep gaat op basis van het overleg met en de
trainingen aan het personeel ervan uit dat een ieder zich kan vinden in deze omgangscode.
Indien ondanks de gemaakte afspraken er zich toch grensoverschrijdend gedrag voordoet, is
er de mogelijkheid via sancties en disciplinaire maatregelen actie te ondernemen. Disciplinaire
maatregelen voor medewerkers staan vermeld in artikel 4.a.6 en 4.a.7. van de CAO VO.
Disciplinaire maatregelen voor leerlingen staan vermeld in het schoolreglement.
BEROEPSPROCEDURE
In het geval iemand zich ten onrechte beschuldigd voelt en hierover met iemand van
gedachten wil wisselen of een klacht wil indienen, kan dit geregeld worden via de
vertrouwenscontactpersoon van de school, de externe vertrouwenspersoon of de interne
klachtencommissie van de Meerwegen scholengroep. Zie bijgevoegd stroomschema
klachtenbehandeling.
9.5.3 Kwaliteitszorg evaluatie veiligheidsbeleid
Op locatieniveau, op vestigingsniveau en op Meerwegenniveau wordt jaarlijks het
veiligheidsbeleid geëvalueerd. Op grond van deze evaluatie wordt het veiligheidsplan
bijgesteld. De resultaten van onderstaan de vragenlijst worden opgenomen in kwaliteitszorg.
Deze worden besproken met de commissie veiligheid van de school (Preventiemedewerker,
MR-lid, politie, directielid, ouder). Veranderingen in het veiligheidsplan worden besproken
met OP en OOP, MT en MR. De DMR heeft instemmingsrecht betreffende het
veiligheidsbeleid.
EVALUTIE VEILIGHEIDSBELEID door VD en Preventiemedewerkers
MEERWEGEN SCHOLENGROEP
Naam: ……………………...
Vestiging: ………
1. Is er een veiligheidswerkgroep op je school?
2. Uit hoeveel personen en welke functies bestaat deze veiligheidswerkgroep?
3. Op welke wijze is het veiligheidsbeleid binnen je school gecommuniceerd naar het
personeel en de leerlingen/ouders/verzorgers?
4. Wanneer is de veiligheidswerkgroep gestart met de uitwerking van het veiligheidsbeleid
op schoolniveau?
5. Hoe heeft de veiligheidswerkgroep dit aangepakt: kopie bestaand plan van andere school
of eigen uitwerking?
6. Hoe zijn de risico’s en veiligheidsbehoeften van de school in kaart gebracht?
7. Welke activiteiten hebben prioriteit binnen het veiligheidsplan?
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8. Hoe wordt er omgegaan met de opgedane ervaringen op veiligheidsgebied? Denk hierbij
aan nieuwe maatregelen / aanvullend beleid / resultatenmeting / herhalen van activiteiten
9. Hoe wordt het veiligheidsplan up-to-date gehouden?
10. Wil je verder nog iets kwijt?
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9.5.4 Klachtenregeling
(vastgesteld door CD/GMR op 28/01/09)
Het bevoegd gezag van de stichting voor Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs
Eemland
gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra
en de Wet op het voortgezet onderwijs;
gehoord de medezeggenschapsraad;
stelt de volgende Klachtenregeling vast op basis van de model klachtenregeling van de BPCO.

Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen
Artikel 1.
1. In deze regeling wordt verstaan onder:
a.
school: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs, Wet op de
expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs;
b.
commissie: de commissie als bedoeld in artikel 3;
c.
klager: een (ex-)leerling, een ouder/voogd/verzorger van een minderjarige
(ex-)leerling, (een lid van) het personeel, (een lid van) de directie, (een lid van) het
bevoegd gezag of een vrijwilliger die werkzaamheden verricht voor de school, alsmede
een persoon die anderszins deel uitmaakt van de schoolgemeenschap, die een klacht
heeft ingediend;
d.
klacht: klacht over gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen
en het niet nemen van beslissingen van de aangeklaagde;
e.
vertrouwens(contact)persoon: de persoon als bedoeld in artikel 2;
f.
aangeklaagde: een (ex-)leerling, ouder/voogd/verzorger van een minderjarige
(ex-)leerling, (een lid van) het personeel, (een lid van) de directie, (een lid van) het
bevoegd gezag of een vrijwilliger die werkzaamheden verricht voor de school, alsmede
een persoon die anderszins deel uitmaakt van de schoolgemeenschap, tegen wie een
klacht is ingediend;
g.
benoemingsadviescommissie: een door het bevoegd gezag ingestelde commissie die
bestaat uit leden aangewezen door de geledingen ouders/leerlingen, personeel en
bevoegd gezag.
Hoofdstuk 2. Behandeling van de klachten
Paragraaf 1. De vertrouwens(contact)persoon
Artikel 2. Aanstelling en taken vertrouwens(contact)persoon
1.

Het bevoegd gezag beschikt over ten minste twee vertrouwenscontactpersonen
(man/vrouw) per vestiging die functioneren als aanspreekpunt bij klachten.
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2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

Het bevoegd gezag benoemt, schorst en ontslaat de vertrouwens(contact)persoon. De
benoeming vindt plaats op voorstel van de benoemingsadviescommissie, die wordt
samengesteld in overleg met de PGMR.
De vertrouwens(contact)persoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan
worden bereikt. De vertrouwens(contact)persoon gaat na of de gebeurtenis aanleiding
geeft tot het indienen van een klacht.
Hij begeleidt de klager desgewenst bij de verdere procedure en verleent desgewenst
bijstand bij het doen van aangifte bij politie of justitie.
De vertrouwens(contact)persoon verwijst de klager, indien en voorzover noodzakelijk
of wenselijk, naar andere instanties gespecialiseerd in opvang en nazorg.
Indien de vertrouwens(contact)persoon slechts aanwijzingen, doch geen concrete
klachten bereiken, kan hij deze ter kennis brengen van de klachtencommissie of het
bevoegd gezag.
De vertrouwens(contact)persoon geeft gevraagd of ongevraagd advies over de door
het bevoegd gezag te nemen besluiten.
De vertrouwens(contact)persoon neemt bij zijn werkzaamheden de grootst mogelijke
zorgvuldigheid in acht. De vertrouwens(contact)persoon is verplicht tot
geheimhouding van alle zaken die hij in die hoedanigheid verneemt. Deze plicht vervalt
niet nadat betrokkene zijn taak als vertrouwens(contact)persoon heeft beëindigd.
De vertrouwens(contact)persoon brengt jaarlijks aan het bevoegd gezag schriftelijk
(geanonimiseerd) verslag uit van zijn werkzaamheden.

Paragraaf 2. De klachtencommissie
Artikel 3. Instelling en taken klachtencommissie
1.
2.
3.

4.

5.

Er is een interne klachtencommissie voor alle scholen van het bevoegd gezag die de
klacht onderzoekt en het bevoegd gezag hierover adviseert.
De Meerwegen scholengroep is tevens aangesloten bij de landelijke
klachtencommissie (PC-onderwijs), zie ook de Schoolgids.
De klachtencommissie geeft gevraagd of ongevraagd advies aan het bevoegd gezag
over:
a. (on)gegrondheid van de klacht;
b. het nemen van maatregelen;
c. overige door het bevoegd gezag te nemen besluiten.
De klachtencommissie neemt, ter bescherming van de belangen van alle direct
betrokkenen, de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de behandeling van een
klacht. De leden van de klachtencommissie zijn verplicht tot geheimhouding van alle
zaken die zij in die hoedanigheid vernemen. Deze plicht vervalt niet nadat betrokkene
zijn taak als lid van de klachtencommissie heeft beëindigd.
De klachtencommissie brengt jaarlijks aan het bevoegd gezag schriftelijk verslag uit van
haar werkzaamheden.

Artikel 4. Samenstelling klachtencommissie
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1.

2.
3.
4.

5.
6.

De klachtencommissie bestaat uit een voorzitter en ten minste twee leden, die worden
benoemd, geschorst en ontslagen door het bevoegd gezag. De benoeming vindt plaats
op voorstel van de benoemingsadviescommissie, in overleg met de PGMR.
Het bevoegd gezag benoemt overeenkomstig het eerste lid de plaatsvervangende
leden.
De klachtencommissie is zodanig samengesteld dat zij voldoende deskundig moet
worden geacht voor de behandeling van klachten.
Leden van het personeel, van het bevoegd gezag, alsmede ouders/voogden/verzorgers
en
leerlingen/studenten/deelnemers
van
de
schoolgemeenschap,
vertrouwenscontactpersonen en externe vertrouwenspersonen kunnen geen zitting
hebben in de klachtencommissie.
De klachtencommissie wijst uit haar midden een (plaatsvervangend) voorzitter aan.
Het bevoegd gezag wijst een (plaatsvervangend) secretaris aan.

Artikel 5. Zittingsduur
1.
2.

De (plaatsvervangende) leden van de klachtencommissie worden benoemd voor de
periode van vier jaar en zijn terstond herbenoembaar.
De voorzitter en de leden kunnen op ieder moment ontslag nemen.

Paragraaf 3. De procedure bij de klachtencommissie
Artikel 6. Indienen van een klacht
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.

De klager dient de klacht in bij:
a. het bevoegd gezag; of
b. de klachtencommissie.
De klacht dient binnen een jaar na de gedraging of beslissing te worden ingediend,
tenzij de klachtencommissie anders beslist.
Indien de klacht bij het bevoegd gezag wordt ingediend, verwijst het bevoegd gezag
de klager naar de vertrouwens(contact)persoon of klachtencommissie, tenzij
toepassing wordt gegeven aan het vierde lid.
Het bevoegd gezag kan de klacht zelf afhandelen indien hij van mening is dat de klacht
op een eenvoudige wijze kan worden afgehandeld. Het bevoegd gezag meldt een
dergelijke afhandeling op verzoek van de klager aan de klachtencommissie.
Indien de klacht wordt ingediend bij een ander orgaan dan de in het eerste lid
genoemde, verwijst de ontvanger de klager aanstonds door naar de
klachtencommissie of naar het bevoegd gezag. De ontvanger is tot geheimhouding
verplicht.
Het bevoegd gezag kan een voorlopige voorziening treffen.
Op de ingediende klacht wordt de datum van ontvangst aangetekend.
Na ontvangst van de klacht deelt de klachtencommissie het bevoegd gezag, de klager
en de aangeklaagde binnen vijf werkdagen schriftelijk mee dat zij een klacht
onderzoekt.
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9.
10.

Het bevoegd gezag deelt de directeur van de betrokken school schriftelijk mee dat er
een klacht wordt onderzocht door de klachtencommissie.
Klager en aangeklaagde kunnen zich laten bijstaan of laten vertegenwoordigen door
een gemachtigde.

Artikel 7. Intrekken van de klacht
Indien de klager tijdens de procedure bij de klachtencommissie de klacht intrekt, deelt de
klachtencommissie dit
aan de aangeklaagde, het bevoegd gezag en de directeur van de betrokken school mee.
Artikel 8. Inhoud van de klacht
1.
2.

3.

4.

5.

De klacht wordt schriftelijk ingediend en ondertekend.
Van een mondeling ingediende klacht wordt terstond door de ontvanger als bedoeld
in artikel 6, eerste lid een verslag gemaakt, dat door de klager voor akkoord wordt
ondertekend en waarvan hij een afschrift ontvangt.
De klacht bevat ten minste:
a. de naam en het adres van de klager;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van de klacht.
Indien niet is voldaan aan het gestelde in het derde lid, wordt de klager in de
gelegenheid gesteld het verzuim binnen twee weken te herstellen. Is ook dan nog niet
voldaan aan het gestelde in het derde lid, dan kan de klacht niet-ontvankelijk worden
verklaard.
Indien de klacht niet-ontvankelijk wordt verklaard wordt dit aan de klager, de
aangeklaagde, het bevoegd gezag en de directeur van de betrokken school gemeld.

Artikel 9. Vooronderzoek
De klachtencommissie is in verband met de voorbereiding van de behandeling van de klacht
bevoegd alle gewenste inlichtingen in te winnen. Zij kan daartoe deskundigen inschakelen en
hen zo nodig uitnodigen voor de hoorzitting. Indien hieraan kosten zijn verbonden, is vooraf
machtiging van het bevoegd gezag vereist.
Artikel 7. Intrekken van de klacht
Indien de klager tijdens de procedure bij de klachtencommissie de klacht intrekt, deelt de
klachtencommissie dit
aan de aangeklaagde, het bevoegd gezag en de directeur van de betrokken school mee.

Artikel 10. Hoorzitting
1.
De voorzitter bepaalt plaats en tijdstip van de zitting waarin de klager en de
aangeklaagde tijdens een nietopenbare vergadering in de gelegenheid worden gesteld
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2.
3.
4.
5.

te worden gehoord. De hoorzitting vindt plaats binnen vier weken na ontvangst van de
klacht.
De klager en de aangeklaagde worden buiten elkaars aanwezigheid gehoord, tenzij de
klachtencommissie anders bepaalt.
De klachtencommissie kan bepalen, al dan niet op verzoek van de klager of de
aangeklaagde, dat de vertrouwens(contact)persoon bij het verhoor aanwezig is.
Van het horen van de klager kan worden afgezien indien de klager heeft verklaard geen
gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord.
Van de hoorzitting wordt een verslag gemaakt.
Het verslag bevat:
a. de namen en de functie van de aanwezigen;
b. een zakelijke weergave van wat over en weer is gezegd.
6. Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

Artikel 11. Advies
1.
De klachtencommissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het advies.
2.
De klachtencommissie rapporteert haar bevindingen schriftelijk aan het bevoegd
gezag, binnen vier weken nadat de hoorzitting heeft plaatsgevonden. Deze termijn kan
met vier weken worden verlengd. Deze verlenging meldt de klachtencommissie met
redenen omkleed aan de klager, de aangeklaagde en het bevoegd gezag.
3.
De klachtencommissie geeft in haar advies een gemotiveerd oordeel over het al dan
niet gegrond zijn van de klacht en deelt dit oordeel schriftelijk mee aan de klager, de
aangeklaagde en de directeur van de betrokken school.
4.
De klachtencommissie kan in haar advies tevens een aanbeveling doen over de door
het bevoegd gezag te treffen maatregelen.
Artikel 12. Quorum
Voor het houden van een zitting is vereist, dat ten minste twee leden van de
klachtencommissie, waaronder de voorzitter, aanwezig zijn.
Artikel 13. Niet-deelneming aan de behandeling
De voorzitter en de leden van de klachtencommissie nemen niet deel aan de behandeling van
een klacht, indien daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn.
Paragraaf 4. Besluitvorming door het bevoegd gezag
Artikel 14. Beslissing op advies
1.
Binnen vier weken na ontvangst van het advies van de klachtencommissie deelt het
bevoegd gezag aan de klager, de aangeklaagde, de directeur van de betrokken school
en de klachtencommissie schriftelijk gemotiveerd mee of hij het oordeel over de
gegrondheid van de klacht deelt en of hij naar aanleiding van dat oordeel maatregelen
neemt en zo ja welke. De mededeling gaat vergezeld van het advies van de
klachtencommissie en het verslag van de hoorzitting, tenzij zwaarwegende belangen
zich daartegen verzetten.
2.
Deze termijn kan met ten hoogste vier weken worden verlengd. Deze verlenging meldt
het bevoegd gezag met redenen omkleed aan de klager, de aangeklaagde en de
klachtencommissie.
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3.

De beslissing als bedoeld in het eerste lid wordt door het bevoegd gezag niet genomen
dan nadat de aangeklaagde in de gelegenheid is gesteld zich mondeling en/of
schriftelijk te verweren tegen de door het bevoegd gezag voorgenomen beslissing.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen
Artikel 15. Openbaarheid
1.
Het bevoegd gezag legt deze regeling op elke school ter inzage.
2.
Het bevoegd gezag stelt alle belanghebbenden op de hoogte van deze regeling.
Artikel 16. Evaluatie
De regeling wordt binnen vier jaar na inwerkingtreding door het bevoegd gezag, de
vertrouwens(contact)persoon, de klachtencommissie en de medezeggenschapsraad
geëvalueerd.
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Artikel 17. Wijziging van het reglement
Deze regeling kan door het bevoegd gezag worden gewijzigd of ingetrokken, na overleg met
de
vertrouwens(contact)persoon en de klachtencommissie, met inachtneming van de vigerende
bepalingen.
Artikel 18. Overige bepalingen
1.
In gevallen waarin de regeling niet voorziet, beslist het bevoegd gezag.
2.
De toelichting maakt deel uit van de regeling.
3.
Deze regeling kan worden aangehaald als "klachtenregeling onderwijs".
De regeling is vastgesteld op 28/01/2009
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10 Veiligheid is een keuze:
Bij het schrijven van dit veiligheidsplan heb ik getracht zo volledig als mogelijk te zijn.
Veiligheid is op alle beleidsterreinen van toepassing, alsmede in de uitvoering.
Ik hoop dat dit veiligheidsplan een verheldering is van de afspraken en procedures die we
afspraken.
Maar uiteindelijk zal de mate van veiligheid voor een belangrijk deel bepaald worden door de
mensen die handelen. Het gedrag van mensen beïnvloeden is een tijdrovend en intensief
proces.
Samen zullen de mensen in en rond Accent Praktijkonderwijs moeten samenleven op een
veilige wijze.
En dit vanuit het gegeven, dat veiligheid uiteindelijk een keuze is.

Marieke Haanschoten
(Locatieleider Accent Praktijkonderwijs Nijkerk)
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