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INLEIDING
Voor u ligt het veiligheidsplan van onze school. In dit beleidsstuk beschrijven wij de werkwijze en maatregelen
die wij op schoolniveau inzetten om een veilige schoolorganisatie te kunnen realiseren.
Veel afspraken zijn vastgelegd in zogenaamde protocollen die op school aanwezig zijn. Waar dit van toepassing
is, wordt hiernaar verwezen.
De Montessorischool Borger is een school waar de leerlingen, de leerkrachten en de ouders van de leerlingen
zich geborgen en veilig willen voelen. Gepast wederzijds respect draagt bij aan een onderlinge communicatie,
waarbij sprake is van openheid. Het veiligheidsbeleid zorgt voor het inkaderen van de normen en waarden en
zorgt voor duidelijke regels waaraan iedereen zich dient te houden.
Dit omgangsprotocol draagt ertoe bij dat we op onze school de opvang en de begeleiding van de leerlingen als
een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de ouders/verzorgers en de leerkrachten zien. Het is daarom
noodzakelijk om zorg te dragen voor een goede onderlinge communicatie. We verwachten van iedereen een
actieve en respectvolle houding.

ONZE VISIE
De visie van Maria Montessori (1870-1952) blijft verrassend actueel en sluit uitstekend aan bij de nieuwe
ontwikkelingen in het basisonderwijs, de 21th century skills, passend onderwijs, voortgezet onderwijs en
theorieën vanuit de ontwikkelingspsychologie. Binnen onze school staat een vertrouwde en rijke leeromgeving
centraal. Hierin kunnen kinderen van vier tot twaalf jaar individueel, maar met respect voor anderen, leren en
zich sociaal-emotioneel en cognitief te ontwikkelen. Enthousiaste leerkrachten werken nauw samen met
ouders om goede onderwijsresultaten te behalen, waarbij we verschillen in aanleg, tempo en belangstelling en
talenten van het individuele kind accepteren. We stellen de onderwijsbehoeften van het kind centraal. Daarom
hanteert de school een werkvorm die daarbij past. Individueel gericht waar het kan en clusteren van instructies
om zo efficiënt mogelijk les te geven.

UITGANGSPUNTEN
Montessorischool Borger gaat uit van vier belangrijke uitgangspunten:
• ‘Help met het zelf te doen, ‘leer me het zelf te doen’ en ‘laat me het zelf doen’
• ‘Vrijheid in gebondenheid’ – keuzevrijheid met duidelijke grenzen
• Leren van en zorgdragen voor elkaar
• Voorbereiden en stimulerende leeromgeving

‘LEER ME HET ZELF TE DOEN’ – ZELFSTANDIGHEID
Wij vinden het belangrijk dat kinderen het gevoel krijgen dat zij in staat zijn om het werk goed te doen. De
intrinsieke motivatie, motivatie van binnen uit, is hierbij een belangrijke factor. Op onze school werken we veel
met Montessorimaterialen. Met deze materialen kunnen de kinderen na een korte instructie zelf aan de slag en
door de zelfcorrigerende mogelijkheden kunnen de kinderen leren van hun eigen fouten. Kinderen leren
namelijk het meeste van zaken die ze zelf ontdekken en/of ervaren. Middels deze materialen zetten de
kinderen het zien, voelen en horen in bij hun leren en ontwikkelen. Dat geeft de leerkrachten de mogelijkheid
om waar te nemen op welke manier een kind leert. Deze kennis zetten zij in om de leerling 'op maat' te
begeleiden tijdens de schooltijd. De leerkracht observeert en registreert om de ontwikkeling van kinderen te
volgen. De zelfstandigheid vinden we ook terug in het leren leren en zelf leren pannen.

‘VRIJHEID IN GEBONDENHEID’ – KEUZEVRIJHEID MET DUIDELIJKE GRENZEN
Op onze school geven we de kinderen een keuzevrijheid, die gericht is op het leren van vaardigheden. Hierin is
een vrijheid in keuze van het werk, tempo, samenwerken en niveau. Een rijke omgeving en het aanbieden van
verschillende leerstrategieën dragen bij aan het ontwikkelen van een leerstijl die bij het kind past. Kinderen die
veel vrijheid en verantwoordelijkheid aankunnen, krijgen dat ook; kinderen die moeite hebben met vrijheid en
verantwoordelijkheid worden daarmee geholpen. De grenzen worden ook aangegeven door de planning die
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kinderen en collega’s samenstellen. Eén deel komt van de leerkracht en het andere deel van de leerling. Zo
blijft het leerstofaanbod gegarandeerd.

LEREN EN ZORGDRAGEN VOOR ELKAAR
Binnen de lokalen zitten de kinderen in heterogene groepen. In deze setting kunnen kinderen elkaar helpen en
van elkaar leren. Binnen het Montessorionderwijs staat individuele instructie centraal, maar hiervan wordt
afgeweken als onderwijsbehoeften een andere keuze verlangen. Er wordt dan door de leerkracht gekozen voor
een homogene groep, waar een instructie plaatsvindt aan kinderen die vergelijkbare vraag hebben. Het leren
van en met elkaar levert weer interactie en nieuwe motivatie op.

VOORBEREIDE EN STIMULERENDE LEEROMGEVING
De omgeving van de lokalen is zodanig ingericht dat het kind nieuwsgierig wordt en wil onderzoeken. Kasten
zijn open en gestructureerd. Binnen de keuzevrijheid van de kinderen is het de taak van de leerkracht om hier
planmatig mee om te gaan. De methoden die met name binnen de bovenbouw worden gebruikt zijn duidelijk
een middel en geen doel. Bij een keuze is gekeken naar de materialen en de aantrekkelijkheid tot uitdagen. Als
gevolg van de veranderende maatschappij veranderen ook de eisen die aan het onderwijs worden gesteld.
Binnen onze school proberen we aan te sluiten bij de veranderende maatschappij door soms de lesstof, de
wijze van aanbieden of de leermiddelen aan te passen.

BELEIDSDOEL
Bij het opstellen van een veiligheidsplan hebben we gekeken naar aspecten die onder fysieke- en sociale
veiligheid gerangschikt kunnen worden. We vinden het erg belangrijk zorg te dragen voor een veilig leef- en
leerklimaat. Veiligheid is een basisvoorwaarde om te leren. Pas dan zijn kinderen in staat zich sociaal en
emotioneel goed te ontwikkelen. Wij denken bij veiligheid niet alleen aan onze leerlingen, maar zijn van mening
dat alle bij de schoolorganisatie betrokkenen, zich veilig moeten voelen. Dit geldt dus voor het team,
onderwijsondersteunend personeel en ouders/verzorgers.

REGELS EN AFSPRAKEN
Richting alle kinderen willen we veiligheid bieden. We denken dit te bewerkstelligen door regels en afspraken te
maken met de kinderen. Aan het begin van ieder schooljaar stellen we samen met de kinderen de gedragsregels
op voor de eigen groep.
De tien groepsregels van Maria Montessori vormen hierbij ons uitgangspunt.

1. Ik ben altijd bezig
2. Ik laat mij niet storen door anderen
3. Ik stoor anderen niet
4. Ik beëindig wat ik begon
5. Ik beheers mijzelf
6. Ik werk met orde
7. Ik werk net
8. Ik werk nauwkeurig
9. Ik vermijd lawaai
10. Ik ben altijd beleefd
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Verder heeft de school een omgangsprotocol opgesteld. (zie bijlage 1)

CONFLICTSITUATIES
In een school kunnen wij te maken krijgen met kleine en grote conflicten of ruzies. Uitgangspunt is dat
conflicten/ruzies niet uit de weg moeten worden gegaan. Deze conflicten kunnen juist aangegrepen worden als
oefenmomenten. Kinderen moeten leren dit soort moeilijke situaties te hanteren. Ook in andere situaties zullen
ze ongetwijfeld wel eens in aanraking komen met conflicten.
Pestgedrag wordt ook op onze school niet getolereerd. Wij hebben duidelijke afspraken hoe we ons gedragen
en hoe we met elkaar omgaan.
In geval van ernstige conflicten wordt gewerkt volgens de richtlijnen die zijn beschreven in het protocol
“Verwijdering en schorsing”
Dit protocol is op stichtingsniveau vastgesteld en is te vinden op de website van Stichting Openbaar Primair
Onderwijs Borger-Odoorn.
https://www.opoborgerodoorn.nl/wp-content/uploads/2019/11/Protocol-Schorsing-en-verwijdering-versie2018.pdf

MONITORING
Jaarlijks wordt in de maand mei een veiligheid- en tevredenheidsonderzoek af bij leerlingen, leerkrachten en
ouders. Aan de hand van deze vragenlijsten evalueren we het veiligheidsplan en stellen we doelen op.

VERTROUWENSPERSOON
De interne schoolvertrouwenspersoon hoort kinderen, ouders of personeelsleden met een mogelijke klacht aan
en wijst hen de ‘weg’ binnen en buiten de school. De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een
oplossing kan worden bereikt. Ze neemt zelf geen klachten in behandeling. Ze brengt de klacht in kaart en zal
vragen wat de klager tot nu toe heeft gedaan om de klacht weg te nemen en wat de klager als oplossing ziet. De
schoolcontactpersoon brengt de klager in contact met de persoon waar het probleem mee opgelost moet
worden of verwijst de klager door naar de externe contactpersoon. Voor iedereen die ontevreden is over de
handelswijze van een ander binnen school geldt als uitgangspunt: bespreek de ontevredenheid op de juiste
plaats. In de regel betekent dit met de persoon/ personen die de ontevredenheid veroorzaakt heeft.

INTERN VERTROUWENSPERSOON SCHOOL:
Kheisja Jansen – tel: 0599-859012

GEMEENTELIJKE VERTROUWENSPERSOON
Mevrouw I. Folkerts - tel: 0591-650190 Meer informatie over dit onderwerp staat in de algemene schoolgids op
www.opoborger-odoorn.nl

LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE
Secretariaat LKC - Postbus 162, 3440 AD Woerden
Meer informatie over dit onderwerp staat in de algemene schoolgids op www.opoborgerodoorn.nl

PRIVACY
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Wij zijn ons er van bewust dat wij de plicht hebben de privacy van kinderen en hun ouders te beschermen.
Gegevens over de thuissituatie, medische informatie, gegevens van hulpverlenende instanties, testgegevens etc.
worden door ons als privacygegevens beschouwd en worden als zodanig zeer zorgvuldig behandeld.
Regels rond privacy zijn vastgelegd in het “Privacyreglement van de Stichting OPO Borger-Odoorn”
https://www.opoborgerodoorn.nl/index.php/privacy/

BIJLAGEN
In de bijlagen zijn de volgende protocollen opgenomen:
Bijlage 1
Bijlage 2

Omgangsprotocol
Pestprotocol

BIJLAGE 1

OMGANGSPROTOCOL

Hieronder treft u regels aan die we gemaakt hebben over de omgang met elkaar:
Van leerkrachten wordt verwacht dat zij:
• Kritisch staan tegenover hun eigen functioneren;
• Ouders in een vroeg stadium op de hoogte stellen van mogelijke problemen;
• Indien gewenst of noodzakelijk een gesprek over een kind aanvragen;
• Ouders positief benaderen en open staan voor “kritiek” en dit niet van een waardeoordeel voorzien;
• Vanuit hun professionaliteit zoeken naar de beste argumenten om hun handelen ten opzichte van een
leerling aan ouders te verduidelijken;
• Na het aanhoren van goede argumenten van de ouders, voldoende flexibel te zijn om zo nodig het
eigen handelen aan te passen;
• Weten waar grenzen van fatsoen en redelijkheid liggen;
• Op geen enkele wijze discriminatie toepassen of dat tolereren van anderen;
• Zorgvuldig omgaan met achtergrondgegevens van iedere leerling en deze informatie niet zonder
toestemming van ouders doorgeven aan derden.
Van ouders wordt verwacht dat zij:
• Zich op de hoogte stellen van de schoolregels en zich aan deze regels houden;
• Leerkrachten in een vroeg stadium op de hoogte stellen van mogelijke problemen;
• Respect tonen naar/voor leerkrachten, leerlingen en andere ouders;
• Weten waar de grenzen van goed fatsoen en redelijkheid liggen;
• Leerkrachten positief benaderen en zelf ook open staan voor kritiek;
• Zich niet op discriminerende wijze uitlaten over leraren, leerlingen en ouders;
• Na het aanhoren van goede argumenten van de leerkracht voldoende flexibel zijn om zonodig het
eigen handelen aan te passen;
• Pesterijen of andere vormen van ongewenst gedrag direct melden bij de groepsleraar.
Van leerlingen wordt verwacht dat zij:
• De school- en omgangsregels kennen en deze naleven;
• Respect tonen naar volwassenen en naar hun medeleerlingen;
• Geen discriminerende opmerkingen plaatsen of ruw taalgebruik t.a.v. medeleerlingen en/of
volwassenen gebruiken;
• Meningsverschillen met leerkrachten, ouders of medeleerlingen op een correcte manier oplossen,
zonder uitingen van agressie zoals schoppen, schelden, slaan etc.
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BIJLAGE 2

PESTPROTOCOL

Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze
school serieus aan willen pakken.
Daar zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden:
• Pesten moet als probleem worden gezien door het liefst alle direct betrokken partijen:
- leerlingen (gepeste kinderen, pesters en de zwijgende groep)
- leerkrachten
- ouders/verzorgers (hierna genoemd: ouders)
• Onze school probeert pestproblemen te voorkomen. Los van het feit of pesten wel of niet aan de orde
is, moet het onderwerp pesten met de kinderen bespreekbaar worden gemaakt, waarna met hen regels
worden vastgesteld.
• Als pesten optreedt, moeten leerkrachten (in samenwerking met de ouders) dat kunnen signaleren en
duidelijk stelling nemen.
• Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch weer de kop opsteekt, moet de school beschikken over
een directe aanpak.
• Wanneer het probleem niet op de juiste wijze wordt aangepakt of de aanpak niet het gewenste resultaat
oplevert dan is de inschakeling van een vertrouwenspersoon nodig. De vertrouwenspersoon kan het
probleem onderzoeken, deskundigen raadplegen en het bevoegd gezag adviseren.
• Op onze school is een vertrouwenspersoon aangesteld.
Klassenklimaat en voorkomen van pestgedrag
Een goed klassenklimaat is gericht op het voorkomen van pestgedrag en wordt gekenmerkt door:
• Het bieden van ruimte tot het uiten van gevoelens;
• Het leggen van de nadruk op dingen die goed gaan en deze benoemen, en het minder nadruk leggen
op dingen die verkeerd gaan, de zogenaamde plustaal;
• Het aandacht hebben voor elk kind;
• Het creëren van situaties waarbinnen kinderen mogen samenwerken.
Signalen van pesten:
• Altijd een bijnaam gebruiken, nooit de eigen naam noemen;
• Zogenaamde leuke opmerkingen maken over een klasgenoot;
• Een klasgenoot voortdurend ergens de schuld van geven;
• Briefjes doorgeven, vervelende SMS- of e-mailberichten rondsturen;
• Opmerkingen maken over kleding;
• Isoleren, buitensluiten;
• Buiten school opwachten, slaan of schoppen;
• Op weg naar huis achterna rijden;
• Naar het huis van het slachtoffer gaan;
• Bezittingen afpakken;
• Schelden of schreeuwen tegen het slachtoffer.
Deze lijst kan nog verder worden uitgebreid, je kunt het zo gek niet bedenken of volwassenen en dus ook
leerlingen hebben het bedacht. Leerkrachten en ouders moeten daarom alert zijn op de manier waarop kinderen
met elkaar omgaan en duidelijk stelling nemen wanneer bepaalde gedragingen hun norm overschrijden.
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Hoe gaan wij om met pestgedrag?
• Wij proberen pestgedrag te voorkomen (preventief). Voorkomen is immers beter dan genezen. Wij
volgen de methode Leefstijl en hier komen preventief de normen en waarden aan de orde en het
omgaan met elkaar.
• Het voorbeeld van ons als leerkrachten (en thuis de ouders) is van groot belang. Er wordt minder gepest
in een klimaat waar duidelijkheid heerst over de omgang met elkaar, waar verschillen worden aanvaard
en waar ruzies niet met geweld worden opgelost maar uitgesproken. Agressief gedrag van leerkrachten,
ouders en de leerlingen wordt niet geaccepteerd. Wij nemen duidelijk stelling tegen dergelijke
gedragingen.
• Een effectieve methode om pesten te stoppen of binnen de perken te houden, is het afspreken van
regels voor de leerlingen.
Regel 1
Een belangrijke stelregel is dat het inschakelen van de leerkracht niet wordt opgevat als klikken. Vanaf de
kleutergroep brengen we kinderen dit al bij:
“Er over praten is geen klikken”… als je wordt gepest of als je ruzie met een ander hebt en je komt er zelf niet
uit dan mag je hulp aan de leerkracht vragen. Dit wordt niet gezien als klikken.
Regel 2
Een tweede stelregel is dat een medeleerling ook de verantwoordelijkheid heeft om het pestprobleem bij de
leerkracht aan te kaarten. Alle leerlingen zijn immers verantwoordelijk voor een goede sfeer in de groep.
Regel 3
School en gezin halen voordeel uit een goede samenwerking en communicatie. Dit neemt niet weg dat beide
partijen moeten waken over eigen grenzen. Het is bijvoorbeeld niet de bedoeling dat ouders naar school komen
om eigenhandig een probleem voor hun kind op te komen lossen. Bij problemen van pesten nemen de teamleider
en de leerkrachten hun verantwoordelijkheid en voeren indien nodig overleg met de ouders. De inbreng van de
ouders blijft bij voorkeur beperkt tot het aanreiken van informatie, tot het geven van suggesties en tot het
ondersteunen van de aanpak van de school.
Aanpak van ruzies en pestgedrag
Stap 1:
Er eerst zelf ( en samen) proberen uit te komen.
Stap 2:
Op het moment dat een van de leerlingen er niet uitkomt ( in feite het onderspit delft en verliezer of zondebok
wordt) heeft deze het recht en de plicht het probleem aan de leerkracht voor te leggen.
Stap 3:
De leerkracht brengt de partijen bij elkaar voor een verhelderingsgesprek en probeert samen met hen de ruzie
of pesterijen op te lossen en (nieuwe) afspraken te maken. Als middel gebruiken we hiervoor het OEPS-blad (zie
bijlage 5).
Stap 4:
Bij herhaaldelijke ruzie/pestgedrag neemt de leerkracht duidelijk stelling en houdt een bestraffend gesprek met
de leerling die pest/ruzie maakt. De fases van bestraffen treden in werking (zie consequenties).
Ook wordt de naam van de ruziemaker/pester in de klassenmap/Parnassys genoteerd. Bij iedere melding
omschrijft de leerkracht ‘de toedracht’. Bij een derde melding of eerder bij ernstig pestgedrag, worden de ouders
op de hoogte gebracht van het ruzie-/pestgedrag. Leerkracht en ouders proberen in goed overleg samen te
werken aan een bevredigende oplossing.
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Stappen
• De leerkracht heeft het idee dat er sprake is van onderhuids pesten: In zo’n geval stelt de leerkracht een
algemeen probleem aan de orde om langs die weg bij het probleem in de klas te komen.
• De leerkracht ziet dat een leerling wordt gepest (of de gepeste of medeleerlingen komen het melden)
en vervolgens leveren stap 1 t/m 4 geen positief resultaat op voor de gepeste. De leerkracht neemt
duidelijk een stelling in. De straf is opgebouwd in 5 fases; afhankelijk hoelang de pester door blijft gaan
met het pestgedrag en geen verbetering vertoond in zijn/ haar gedrag.
Fase 1
• Een of meerdere pauzes binnen blijven
• Nablijven tot alle kinderen naar huis vertrokken zijn
• Een schriftelijke opdracht, zoals een stelopdracht over de toedracht en zijn of haar rol in het
pestprobleem
• Door gesprek: bewustwording voor wat hij met het gepeste kind uithaalt
• Afspraken maken met de pester over gedragsveranderingen. De naleving van deze afspraken komen
aan het einde van iedere week (voor een beperkte periode) in een kort gesprek aan de orde.
Fase 2
• Een gesprek met de ouders, als voorgaande acties op niets uitlopen. De medewerking van de ouders
wordt nadrukkelijk gevraagd om een einde aan het probleem te maken. De school heeft alle activiteiten
vastgelegd in de klassenmap en de school heeft al het mogelijke gedaan om een einde te maken aan
het pestprobleem.
Fase 3
• Bij aanhoudend pestgedrag kan deskundige hulp worden ingeschakeld zoals het zorgteam, de
schoolarts of schoolmaatschappelijk werk.
Fase 4
• Bij aanhoudend ernstig pestgedrag kan er voor gekozen worden om een leerling tijdelijk op een
andere school te plaatsen.
Fase 5
• In extreme gevallen kan een leerling geschorst of verwijderd worden (zie protocol Toelaten,
uitschrijven, schorsen en verwijderen van leerlingen)
Begeleiding van de gepeste leerling
• Medeleven tonen en luisteren en vragen: hoe en door wie er gepest wordt.
• Nagaan hoe de leerling zelf reageert, wat doet hij/zij voor tijdens en na het pesten.
• Huilen of heel boos worden is juist vaak een reactie die een pester wil uitlokken. De leerling in laten
zien dat je op een andere manier kunt reageren.
• Zoeken en oefenen van een andere reactie bijvoorbeeld je niet afzonderen.
• Het gepeste kind in laten zien waarom een kind pest.
• Nagaan welke oplossing het kind zelf wil.
• Sterke kanten van de leerling benadrukken.
• Belonen (complimentje) als de leerling zich anders/beter opstelt.
• Praten met de ouders van de gepeste leerling en de ouders van de pester(s).
• Het gepeste kind niet over-beschermen bijvoorbeeld naar school brengen of “ik zal het de pesters wel
eens gaan vertellen”. Hiermee plaats je het gepeste kind juist in een uitzonderingspositie waardoor het
pesten zelfs nog toe kan nemen.
Begeleiding van de pester:
• Praten, zoeken naar de reden van het ruzie maken/pesten (baas willen zijn, jaloezie, verveling,
buitengesloten voelen).
• Laten inzien wat het effect van zijn/ haar gedrag is voor de gepeste.
• Excuses aan laten bieden.
• In laten zien welke sterke (leuke) kanten de gepeste heeft.
• Pesten is verboden in en om de school: wij houden ons aan deze regel; straffen als het kind wel pest
en belonen (complimentje) als kind zich aan de regels houdt.
• Kind leren niet meteen kwaad te reageren, leren beheersen, de “stop-eerst-nadenken-houding” of een
andere manier van gedrag aanleren.
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•
•
•

Contact tussen ouders en school: elkaar informeren en overleggen. Inleven in het kind: wat is de
oorzaak van het pesten?
Zoeken van een sport of club, waar het kind kan ervaren dat contact met andere kinderen wel leuk kan
zijn.
Inschakelen hulp: sociale vaardigheidstrainingen, Jeugdgezondheidzorg, huisarts, GGD
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