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1. Inleiding
Het beleid met betrekking tot agressie, geweld en seksuele intimidatie maakt onderdeel uit van
het arbo- en personeelsbeleid. Onder agressie en geweld wordt in de wetsbepaling verstaan:
“voorvallen waarbij een werknemer psychisch of fysiek wordt lastig gevallen, bedreigd of
aangevallen, onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het verrichten van
arbeid”.
Deze wetsbepaling heeft betrekking op werknemers en personen zoals stagiaires, ouders en
leerlingen. De wetsbepaling betreft het schoolgebouw en de onmiddellijke omgeving van de
school zoals het schoolplein.
Dit beleidsplan van onze scholen is een nadere uitwerking van het arbobeleidsplan en stelt zich
ten doel alle vormen van agressie, geweld en seksuele intimidatie binnen of in de directe
omgeving van de school te voorkomen (preventief). Tevens om daar waar zich incidenten
voordoen adequate maatregelen te treffen verdere escalatie te voorkomen (curatief).
Het beleidsplan richt zich op alle vormen van agressie, geweld en seksuele intimidatie die
binnen of in de directe omgeving van de school kunnen plaatsvinden. Agressie en geweld
kunnen zich manifesteren in verschillende vormen:
 fysiek geweld
 psychisch geweld
 verbaal geweld
 seksuele intimidatie
 discriminatie
 vernielingen
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2. Visie op veiligheid
Zorgdragen voor een veilige omgeving is een onderdeel van het schoolbeleid. Veiligheid wordt
gekenschetst als het totaal pedagogisch klimaat in en rond een school. Onze school streeft
ernaar een omgeving te creëren waarin leerlingen, medewerkers en ouders zich mentaal veilig
voelen en in alle harmonie samenwerken. Dit vertaalt zich in betrokkenheid op elkaar in een
omgeving waar iedereen binnen de gestelde normen zichzelf durft en kan zijn. Een
gemeenschap zoals omschreven is voor onze school de basis en het fundament voor sociaalemotionele en cognitieve ontwikkeling. Veiligheid is verbonden aan het sterke pedagogisch
klimaat van de school en hiermee wordt geïnvesteerd in de betrokkenheid en het stimuleren
van de ontwikkeling van de leerlingen.
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3. Doelstelling
Wij streven naar een veilige leer- en werkomgeving, kortom een veilige school. Het beleid dat
hiertoe wordt gevoerd is gestoeld op het besef dat versterking van dit beleid ten goede komt
aan de ontwikkeling en het welbevinden van alle leerlingen en het welbevinden van het
personeel.
Iedereen die werkzaamheden verricht voor onze school dan wel onderwijs volgt of anderszins
deel uitmaakt van de gemeenschap wordt geacht zich te onthouden van elke vorm van
ongewenst gedrag.
Onze school neemt preventieve en curatieve maatregelen om ongewenst gedrag te voorkomen
en te bestrijden. Onder ongewenst gedrag wordt verstaan elke vorm van (seksuele) intimidatie,
racisme, discriminatie, agressie en geweld.
Personeel en ouders worden geïnformeerd over het beleidsplan en de protocollen. Door de
leerkrachten worden de gedragsregels met de leerlingen regelmatig besproken.
Aan iedere leerling wordt de zorg en aandacht geboden die nodig is om zich zo optimaal
mogelijk te kunnen ontwikkelen.
De doelstellingen van het veiligheidsbeleid worden gerealiseerd door het pro-actief uitdragen
van het streven naar een veilige leer- en werkomgeving binnen onze scholen, onder andere
door passende activiteiten uit te voeren. Deze activiteiten zijn gebaseerd op de volgende
onderdelen:
1. preventief beleid, ter voorkoming van incidenten
2. curatief beleid, ter voorkoming van verder escalatie bij incidenten
3. registratie en evaluatie
3.1. Preventief beleid
Op onze school worden maatregelen genomen om agressie, geweld en seksuele intimidatie
tegen te gaan en hiertoe worden de volgende activiteiten ondernomen:
 gevoelens van veiligheid worden regelmatig geïnventariseerd bij personeel, leerlingen
en ouders als onderdeel van het beleid t.a.v. sociale veiligheid.
 er zijn gedragsregels en ‘kapstokregels’ opgesteld en deze worden door alle
personeelsleden consequent gehandhaafd
 er is een incidentenregistratie
 personeel, leerlingen en ouders worden geïnformeerd over geldende gedragsregels
Daarnaast wordt agressie, geweld en seksuele intimidatie aan de orde gesteld:
 tijdens individuele gesprekken met medewerkers (functioneringsgesprekken)
 tijdens teamvergaderingen
 tijdens het managementoverleg
 tijdens bestuursoverleg
 in overleggen met en van de medezeggenschapsraden
 in de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)en plan van aanpak
3.2. Curatief beleid
Om adequaat te kunnen handelen naar aanleiding van incidenten en om escalatie te
voorkomen wordt aan iedereen die betrokken is bij of geconfronteerd is met agressie en
geweld, door de school afdoende hulp en begeleiding geboden. Wij hebben hiervoor de
volgende maatregelen doorgevoerd:
 er is een protocol voor opvang bij ernstige incidenten
 er is een protocol voor melding (dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal en fysiek)
of seksuele intimidatie opgesteld
 er is een procedure voor schorsing en verwijdering van leerlingen vastgesteld
 schorsing van personeel vindt plaats conform het geldende RPBO
 voor ernstige incidenten zijn er vertrouwenspersonen aanwezig
 er kan hulp worden ingeroepen van externe hulpverleners
 de vertrouwenspersonen volgen cursussen om zich te specialiseren in hun taak
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Als een incident leidt tot ziekteverzuim, wordt gehandeld conform het algemeen geldende
ziekteverzuimbeleid van het schoolbestuur. Indien een incident niet leidt tot verzuim is aandacht
voor slachtoffer en (eventueel) agressor evenzeer gewenst.
3.3. Registratie en evaluatie
Personeel, leerlingen en ouders die incidenten willen melden, kunnen daarvoor terecht bij de
vertrouwenspersonen. De anonimiteit is hierbij gewaarborgd.
Om te kunnen sturen, evalueren en ons beleid beleid bij te kunnen stellen dragen wij op onze
school zorg voor een nauwkeurige registratie en administratie van incidenten inzake agressie,
geweld en seksuele intimidatie. Wij maken hiertoe gebruik van een registratiesysteem waarin
de gegevens van het (interne) meldingsformulier zijn verwerkt. Minimaal één maal per
schooljaar wordt een overzicht van het aantal meldingen gemaakt. Dit overzicht bevat
algemene gegevens, (geen individuele, inhoudelijke of privacygevoelige gegevens) die in de
diverse overlegvormen van de school worden besproken.
Een ieder kan verbetervoorstellen met betrekking tot het gevoerde beleid melden bij de directie.
Het beleidsplan wordt jaarlijks geëvalueerd in het teamoverleg, managementoverleg en met de
medezeggenschapsraad
Verbeteracties die voortkomen uit de evaluatie worden opgenomen in het plan van aanpak van
de Risico Inventarisatie en Evaluatie en via dit plan van aanpak wordt ook de voortgang in de
uitvoering bewaakt.
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4. Gedragsregels
Binnen onze school hanteren we schoolspecifieke gedragsregels met betrekking tot het
omgaan met elkaar, met materialen en met de ruimte.
De volgende basisgedragsregels gelden:
Onderbouw:
 bij ons hoort iedereen erbij en mag iedereen meedoen
 wij doen elkaar geen pijn, lachen elkaar niet uit en schelden niet
 wij blijven van elkaar en van elkaars spullen af
 samen zorgen we voor elkaar
Bovenbouw:
 wij accepteren iedereen zoals hij/zij is
 wij doen elkaar geen pijn, ook niet met woorden en gebaren
 wij zijn zuinig op onze spullen en die van een ander
 wij sluiten niemand buiten; iedereen hoort erbij
 wij zijn beleefd naar iedereen

Veiligheidsplan basisschool Mariadonk

7

5. Sociale veiligheid
Doelstelling
Onze school heeft een open oog voor de sociale veiligheid van leerlingen en personeel. We
stellen ons ten doel dat ieder kind, iedere leerkracht en iedere ouder zich veilig voelt op/in onze
school. Om deze veiligheid te realiseren en te waarborgen onderscheiden wij de volgende
fasen:
1. Inzicht:
We willen inzicht in de beleving van sociale veiligheid van leerlingen en
teamleden.
2. Voorkomen: In ons veiligheidsbeleid is vastgelegd hoe wij door preventieve
maatregelen incidenten proberen te voorkomen.
3. Optreden:
In ons veiligheidsbeleid is vastgelegd hoe we aandacht besteden aan de
afhandeling van incidenten.
5.1. Inzicht
Om inzicht in het gevoel van veiligheid bij leerlingen te verkrijgen doen we ieder jaar in groep 6
de leerling tevredenheidsonderzoek (LTO).
In de OTO (oudertevredenheidsonderzoek) die eens in de twee jaar door de ouders wordt
ingevuld komt een specifiek hoofdstukje “veiligheid” voor. Hierin worden de ouders bevraagd
naar hun bevindingen rondom het item veiligheid in en rondom de school.
Om inzicht te verkrijgen in de veiligheidsbeleving in school van de leerkrachten maakt dit
onderdeel een keer per twee jaar deel uit van de LTO (leerkracht tevredenheidsonderzoek) en
het functioneringsgesprek.
De uitslagen van de onderzoeken worden besproken in een teamvergadering. Conclusies uit
deze bespreking kunnen leiden tot maatregelen om het gevoel van veiligheid van de hele groep
leerlingen te verhogen. Deze maatregelen maken vervolgens deel uit van ons veiligheidsplan.
5.2. Voorkomen
Binnen de school hanteren we gedragsregels die gericht zijn op het voorkomen van problemen
en conflicten. Deze regels zijn opgenomen in de schoolgids en zijn bekend bij alle leerkrachten
en leerlingen. Regelmatig wordt hier aandacht aan besteedt in de groepen en één maal per jaar
worden ze geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.
Onderdeel van deze regelgeving is het hanteren van een anti-pestprotocol. Hierin worden de
regels omschreven die ingevoerd zijn om het pesten op school zoveel mogelijk te voorkomen.
5.3. Optreden
In het schoolveiligheidsplan staat het optreden in verschillende situaties omschreven.
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6. Protocollen
Op het schoolplein en in de school wordt iedere vorm van verbaal, fysiek en psychisch geweld/
agressie en seksuele intimidatie, door personeel, ouders/ verzorgers, leerlingen, vrijwilligers,
stagiaires en overige medewerkers niet getolereerd. Hieronder wordt tevens verstaan
aanhoudend pesten, diefstal, vernieling, vuurwerkbezit en wapenbezit.
Als basisregel geldt, dat bij strafbare feiten altijd aangifte wordt gedaan bij de politie.
Om te weten hoe een ieder in voorkomende gevallen dient te handelen, zijn de volgende
protocollen opgesteld:








Protocol anti-pesten
Protocol fysiek, verbaal en psychisch geweld en agressie
Protocol discriminatie
Protocol vernielingen
Protocol seksuele intimidatie
Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen
Protocol opvang personeel en leerlingen bij ernstige incidenten

Alle protocollen staan in de map protocollen op teamdata.
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