Schoolveiligheidsplan
2017
Schoolveiligheidsplan
Schoolveiligheidsplan
Schoolveiligheidsplan

OBS ‘t Schrijverke
Schoolveiligheidsplan OBS ’t Schrijverke Goirle

1-1-2017

Pagina 1

Inhoud
Voorwoord ............................................................................................................................................... 4
1.

Inleiding.................................................................................................................................... 5
1.1

Doelstelling Schoolveiligheidsplan. ...................................................................................................... 6

1.2

Visie Schoolveiligheidsplan OBS ’t Schrijverke. ................................................................................... 6

1.3

Het Schoolveiligheidsplan bestaat uit drie delen. ................................................................................. 7

1.4

De onderwijsinspectie toetst het schoolklimaat. ................................................................................... 7

1.5

Het veiligheidsplan en raakvlakken met andere onderdelen ................................................................ 8

2.2.4.7
1.7
2.

MR, GMR, Activiteitencommissie, Interne contactpersoon, ............................................................. 8
Borging van het Schoolveiligheidsplan. ................................................................................................ 8
Onderdeel A: Preventief beleid , zorgen voor veiligheid. ........................................................ 9

2.1

Coördinatie en verantwoordelijkheid veiligheidsbeleid. ........................................................................ 9

2.1.1

De schoolleiding. .............................................................................................................................. 9

2.1.2

De directeur. ..................................................................................................................................... 9

2.1.3

De Preventiemedewerker. .............................................................................................................. 10

2.1.4

Bedrijfshulpverlening (BHV)............................................................................................................ 10

2.1.5

Alle personeelsleden dragen verantwoordelijkheid. ....................................................................... 10

2.1.6

Leerlingen kunnen ook verantwoordelijkheid dragen. .................................................................... 11

2.1.7

Vorming teams bij bijzondere situaties / calamiteiten ..................................................................... 11

2.1.8

Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en jaarlijks Plan van ..................................................... 11

2.1.9

Het Arbobeleidsplan. ...................................................................................................................... 12

2.1.10

Uitleg. .......................................................................................................................................... 12

2.1.11

Voorlichting en informatievoorziening ......................................................................................... 12

2.2

Schoolgebouw en omgeving. ............................................................................................................. 13

2.2.1

De fysieke veiligheid in en rond het schoolgebouw. ....................................................................... 13

2.2.2

Externe partijen en zorgstructuur ................................................................................................... 14

2.2.3

Verkeersveiligheid rondom de school. ............................................................................................ 15

2.2.4

De sociale veiligheid in en rond de school ..................................................................................... 15

2.2.5

Ouders en ouderparticipatie ........................................................................................................... 20

2.3

Verantwoording en inspraak ........................................................................................................... 21

3.

Onderdeel B: Curatief beleid ................................................................................................. 22
3.1

Klachtenregeling ................................................................................................................................. 22

3.1

Vertrouwenspersoon ........................................................................................................................... 22

3.3

Incidentenregistratie ........................................................................................................................... 23

3.4

Waarschuwing, schorsing en verwijdering van leerlingen .................................................................. 23

4.

Onderdeel C: Registratie en evaluatie ................................................................................... 24
4.1

Tevredenheidsonderzoeken ............................................................................................................... 24

Schoolveiligheidsplan OBS ’t Schrijverke Goirle

Pagina 2

5.

Bijlagen .................................................................................................................................. 25
Bijlage 1: Convenant scholen en veiligheid ..................................................................................................... 26
Bijlage 2: Klachtenregeling .............................................................................................................................. 30
Bijlage 3: Registratie van incidenten ............................................................................................................... 32
Bijlage 4: Internetprotocol omgaan met sociale media ................................................................................... 33
Bijlage 5: Privacyreglement verwerking gegevens personeel. ........................................................................ 39
Bijlage 6: Privacyreglement verwerking gegevens leerlingen ......................................................................... 61
Bijlage 7: Pestprotocol OBS ’t Schrijverke ...................................................................................................... 75
Bijlage 8: Protocol tegen agressie, geweld, discriminatie ............................................................................... 84
3

Stroomdiagram: .................................................................................................................................. 89

4

Stappenplan ........................................................................................................................................ 90

Bijlage A: Observatieformulier ..................................................................................................................... 97
Bijlage B: Signalenlijst huiselijk geweld/ kindermishandeling (4-12 jaar) .................................................... 98
Bijlage C: Sociale kaart ............................................................................................................................. 100
Bijlage 10: Opvang bij ernstige incidenten .................................................................................................... 101
Bijlage 10: Schorsen en verwijderen ............................................................................................................. 103
Bijlage 11: Gedragsafspraken / gedragsverwachting OBS ’t Schrijverke ..................................................... 109
Bijlage 12: Afspraken tijdens het overblijven op OBS ’t Schrijverke ............................................................. 111
Bijlage 13: Protocol bij overlijden leerling, ouder of personeelslid ................................................................ 114
Bijlage 14: Verkeersveiligheidsprotocol ........................................................................................................ 116

Schoolveiligheidsplan OBS ’t Schrijverke Goirle

Pagina 3

Voorwoord
De veiligheid van alle mensen die op onze scholen werken of onze scholen bezoeken is een groot goed. Om
die veiligheid te garanderen, wordt voldaan aan wettelijke richtlijnen in het kader van Arbobeleid,
verzuimbeleid, risico- inventarisatie en personeelsbeleid.
Daarnaast vinden wij het belangrijk dat het voor de scholen die onder ons bestuur vallen, duidelijk is hoe te
handelen in geval van onveilige situaties. (htttp://www.evpt.nl/)
Dit veiligheidsplan is opgesteld naar voorbeeld van het boek “Personeelsbeleid, goed voor elkaar”, een
uitgave van “Schoolsupport” (www.schoolsupport.nl). In dit veiligheidsplan verwijzen we daarom met
regelmaat naar hoofdstukken en of paragrafen uit dit boek.
Dit format is opgesteld voor de stichting bestuur openbaar onderwijs Goirle (B.O.O.G.) en dient als basis voor
het schoolveiligheidsplan van de onder haar bestuur resulterende school OBS ’t Schrijverke. OBS ’t
Het format wordt verder aangevuld met school-specifieke informatie.
Deze uitgave is gebaseerd op versie van de CAO Primair Onderwijs van 2016. In de CAO Primair Onderwijs
2009 wordt gesproken over een veiligheidsplan als zijnde een “onderdeel van het in artikel 11.7 (de
arbeidsomstandigheden, ziekteverzuimpreventie en personeelszorg) van deze cao genoemde plan van
aanpak” (CAO PO 2016).
Op grond van de Arbo-wet zijn scholen verplicht over een schoolveiligheidsplan te beschikken.
Het schoolveiligheidsplan wordt jaarlijks geëvalueerd en indien dit van toepassing is, geactualiseerd.
Bij tussentijdse wijzigingen worden onderdelen van het plan aangeboden ter goedkeuring aan betrokkenen.
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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
betrokkene / persoon 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 en het speelveld. Het
schoolveiligheidsplan ‘agressie, geweld en seksuele intimidatie’ van OBS ’t Schrijverke, stelt zich ten doel alle
vormen van agressie, geweld en seksuele intimidatie binnen of in de directie omgeving van de school te
voorkomen en daar waar zich incidenten voordoen adequate maatregelen te treffen om verdere escalatie te
voorkomen. Agressie en geweld kunnen zich manifesteren in verschillende vormen: fysiek geweld, psychisch
geweld, verbaal geweld, seksuele intimidatie, discriminatie, vernielingen.
Om te zorgen voor een zo breed mogelijk gedragen beleid op het gebied van agressie, geweld en seksuele
intimidatie, is door OBS ’t Schrijverke een intentieverklaring opgesteld. Deze is ondertekend door alle
geledingen van OBS ’t Schrijverke.
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1.1


Doelstelling Schoolveiligheidsplan.
Het doel van het schoolveiligheidsplan is:





De school is een veilige leefomgeving.
Er is sprake van een positief schoolklimaat, zoals dat wordt ervaren door leerlingen, personeel
(waaronder ook tijdelijk personeel), ouders, studenten/stagiaires en bezoekers.

Een veilige leefomgeving is in feite gebaseerd op twee pijlers:



Respect hebben voor elkaar en het vermijden van ongewenst gedrag.
Het kennen en nakomen van regels en afspraken om te komen tot gewenst gedrag.

OBS ’t Schrijverke streeft naar een veilige leer- en werkomgeving, een veilige school voor leerlingen,
werknemers en alle betrokkenen als bezoekers, stagiaires en ouders.
Iedereen die werkzaamheden verricht voor OBS ’t Schrijverke dan wel onderwijs volgt of anderszins deel
uitmaakt van de gemeenschap wordt geacht zich optimaal in te zetten om vorm te geven aan gewenst
gedrag. Het is belangrijk dat men zich bewust is als rolmodel.
De 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.
Eenieder die betrokken is bij OBS ’t Schrijverke, handelt naar de strekking van dit schoolveiligheidsplan. Zij
zullen middels de eigen schoolgids worden geïnformeerd over het schoolveiligheidsplan en de protocollen.
Aan iedere leerling wordt de zorg en aandacht geboden die nodig is om zich zo optimaal mogelijk te kunnen
ontwikkelen.
Deze bovenstaande doelstellingen worden gerealiseerd door het positief uitdragen van een veilige leer- en
werkomgeving binnen de school en de schoolomgeving onder andere door passende activiteiten uit te voeren.
Deze activiteiten zijn gebaseerd op de volgende onderdelen:




1.2

A. Preventief beleid, ter voorkoming van incidenten
B. Curatief beleid, ter voorkoming van verdere escalatie bij incidenten
C. Registratie en evaluatie

Visie Schoolveiligheidsplan OBS ’t Schrijverke.

Respect hebben voor elkaar is vooral gebaseerd op een basale houding gericht op gedeelde waarden. De
waarden die op OBS ’t Schrijverke centraal staan zijn de 4 V’s: Veiligheid, Vriendelijkheid,
Verantwoordelijkheid en Vertrouwen. In de gangen van het schoolgebouw zijn de pictogrammen terug te
vinden die deze waarden verbeelden en op de metalen borden in de klaslokalen zijn de afspraken terug te
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vinden waaraan de leerlingen op dat moment met elkaar en met de leerkrachten werken. Dit kan verschillen
per groep, per parallel of per bouw.
Om kinderen een maximale ontwikkelingskans te bieden, zullen kinderen zich prettig en veilig moeten voelen
op school. Iedere leerling moet het gevoel hebben een waardevol iemand te zijn voor zichzelf en voor
anderen. Dat betekent dat we de kinderen vanuit een positieve basishouding benaderen. Deze benadering
biedt de leerling de mogelijkheid om zichzelf te zijn.
De ontwikkeling van het zelfvertrouwen, de zelfkennis en een positieve uitstraling hebben daarbij onze
bijzondere aandacht. Ook krijgt het kind ruimte om kritisch te zijn, en leert het om kritiek op een juiste wijze te
verwoorden. We begeleiden de leerlingen zodat ze op een prettige wijze in een groep functioneren.
Samenwerking, aandacht en respect voor elkaar spelen daarbij een grote rol.
Om dit te bereiken, houden we zoveel mogelijk rekening met de eigen geaardheid van de kinderen. De
verschillen in ontwikkeling, begaafdheid, belangstelling, motivatie en milieu spelen daarbij eveneens een
belangrijke rol.
Hoewel de pedagogische lijn als een rode draad door ons onderwijs loopt, besteden we niet alleen door de
methode Goed Gedaan op gezette tijden specifiek aandacht aan deze zaken maar ook door kringgesprekken,
groepswerk, projecten of levensbeschouwing helpen we leerlingen bij hun ontwikkeling tot goed
geïnformeerde en sociaal verantwoordelijke deelnemers aan de samenleving te worden. Als
onderwijsprofessionals zijn we continu bezig met het verbeteren van onze pedagogische kwaliteiten.
Zorgdragen voor een veilige omgeving van een school is een onderdeel van het beleid van onze school.
Veiligheid wordt gekenschetst als het totaal pedagogisch klimaat in en rond de school. De school streeft
ernaar een omgeving te creëren waarin leerlingen, medewerkers en betrokkenen als ouders en bezoekers
zich mentaal veilig voelen en in harmonie kunnen samenwerken. Dit vertaalt zich in betrokkenheid, met elkaar
in een omgeving waar iedereen binnen de gestelde normen zichzelf durft te zijn, kan en mag zijn.

1.3

Het Schoolveiligheidsplan bestaat uit drie delen.

A. Preventief beleid paragraaf 1.3.1 t/m 1.3.4 (verwijzing pgr. 6.1.02.t/m 6.1.05)
In deze paragrafen wordt aangegeven op welke wijze preventieve maatregelen zijn genomen en protocollen
zijn vastgesteld op onze school om zoveel mogelijk een veilige leefomgeving te garanderen.
B. Curatief beleid paragraaf 1.3.5 t/m 1.3.7 (verwijzing pgr. 6.1.06 t/m 6.1.08)
In deze paragrafen zijn regelingen opgenomen die moeten leiden tot een goede afhandeling bij
probleemsituaties.
C. Registratie & evaluatie paragraaf 1.3.8 (verwijzing pgr. 6.1.09)
In deze paragraaf wordt aangegeven dat de resultaten van het Schoolveiligheidsplan worden geëvalueerd
door middel van tevredenheidsonderzoeken onder leerlingen, ouders en personeelsleden.

1.4

De onderwijsinspectie toetst het schoolklimaat.

De indeling van het Veiligheidsplan correspondeert met de toetsing door de onderwijsinspectie van het
schoolklimaat.
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De school zorgt voor de sociale, fysieke en psychische veiligheid van de leerlingen in en om de school
gedurende de schooldag. Dit blijkt onder andere uit de beleving van de veiligheid en het welbevinden van
leerlingen. De school monitort dit tenminste jaarlijks. De school heeft een veiligheidsbeleid (beschreven in het
schoolplan of een ander document), gericht op het voorkomen, afhandelen, registreren en evalueren van
incidenten. Als de uitkomsten van de monitoring daartoe aanleiding geven, treft de school maatregelen om de
situatie te verbeteren. De school heeft een persoon als aanspreekpunt als het gaat om pesten en voor
coördinatie van het beleid tegen pesten. Schoolleiding en leraren voorkomen pesten, agressie en geweld in
elke vorm en treden zo nodig snel en adequaat op. De uitingen van leerlingen en personeel zijn in lijn met de
basiswaarden van de democratische rechtsstaat.

1.5

Het veiligheidsplan en raakvlakken met andere onderdelen
uit het personeelsbeleid.

De inhoud van het schoolveiligheidsplan is nergens concreet voorgeschreven. Er is gekozen voor een inhoud
die, zoals hiervoor is aangegeven correspondeert met de indicatoren die de inspectie hanteert. Dat neemt niet
weg dat ook elementen uit andere hoofdstukken van het personeelsbeleid duidelijk aansluiten bij het
bevorderen van een veilige leefomgeving op de school.

2.2.4.7 MR, GMR, Activiteitencommissie, Interne contactpersoon,

buitenschoolse opvang, Overblijfcommissie en Leerlingenraad.











1.7

De Medezeggenschapsraad (MR) en de Gezamenlijke Medezeggenschapsraad (GMR) hebben een
belangrijke rol bij de totstandkoming en de evaluatie van het Veiligheidsplan. (zie paragraaf 1.7).
Activiteitencommissie. Op OBS ’t Schrijverke is er sprake van een Activiteitencommissie (AC) die zorg
draagt voor het organiseren van diverse activiteiten ten behoeve van school en leerlingen. De AC draagt
bij aan de betrokkenheid van de ouders bij de school.
Interne contactpersoon. Grensoverschrijdend gedrag van personen binnen de school ten aanzien van
leerlingen kan gemeld worden door ouders, personeel en leerlingen bij de interne contactpersoon. Op
onze school zijn er drie leerkrachten die deze taak in hun pakket hebben.
Buitenschoolse opvang. Jaarlijks wordt dit veiligheidsplan aangeboden aan de buitenschoolse opvang. Zij
moeten op de hoogte zijn van de regels en protocollen van dit Schoolveiligheidsplan aangezien zij gebruik
maken van ons schoolgebouw.
Overblijfcommissie. Jaarlijks wordt dit Schoolveiligheidsplan aangeboden aan de overblijfcommissie. Zij
moeten op de hoogte zijn van de regels en protocollen van dit veiligheidsplan aangezien zij gebruik
maken van ons schoolgebouw.
Leerlingenraad. Op onze school is er een leerlingenraad. Deze komt regelmatig bij elkaar om
onderwerpen te bespreken zoals: fysieke veiligheid in en rond het schoolgebouw, sociale veiligheid in en
rond het schoolgebouw, gedragsregels en protocollen, buitenschoolse activiteiten. De leerlingenraad
draagt bij aan de betrokkenheid van de leerlingen bij de school.

Borging van het Schoolveiligheidsplan.

De borging van het schoolveiligheidsplan gebeurt als volgt:



Het schoolveiligheidsplan bestaat uit een deel dat op schoolniveau en een deel dat op bestuursniveau
wordt vastgesteld.
Jaarlijks in de maand september wordt het schoolveiligheidsplan besproken en geëvalueerd door het
bestuur, het managementteam, het schoolteam, en de MR (zie artikel 10 Wet Medezeggenschap in het
Onderwijs; WMO) en de leerlingenraad. Deze evaluaties kunnen leiden tot bijstelling.
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De bestuurder draagt zorg voor de overdracht naar de raad van toezicht.
Het managementteam draagt zorg voor de overdracht naar externe partners.
Bij incidenten wordt achteraf geëvalueerd of het schoolveiligheidsplan voldoet. Deze evaluaties kunnen
leiden tot bijstelling van het schoolveiligheidsplan.

2. Onderdeel A: Preventief beleid , zorgen voor veiligheid.
2.1 Coördinatie en verantwoordelijkheid veiligheidsbeleid.
Het schoolveiligheidsplan is eerst en vooral gericht op preventie. De risico’s en gevaren voor de veiligheid en
gezondheid van leerlingen, medewerkers en bezoekers worden zoveel mogelijk bij de bron voorkomen of
beperkt. Het is voor de veiligheid van groot belang dat medewerkers en leerlingen zich betrokken en
verantwoordelijk voelen. Op een positieve manier met elkaar omgaan is daarvoor de sleutel. De
omgangsafspraken zijn daar dan ook op gericht.
Er vindt structureel registratie plaats van persoons- en contactgegevens inclusief noodnummers van alle
medewerkers en leerlingen. Dit gebeurt bij aanmelding of indiensttreding. Periodiek wordt gecheckt of de
gegevens nog actueel zijn. Daarnaast kunnen ouders zelf op het ouderportaal direct wijzigingen m.b.t.
persoonsgegevens aan de school doorgeven.

2.1.1 De schoolleiding.
De organisatie van de school is weergegeven in schoolgids van de school. In deze schoolgids staat duidelijk
aangegeven wie de directeur is en wie de taken waarneemt in geval van afwezigheid van de directeur. Bij
afwezigheid van de directeur worden de taken waargenomen door een van de MT leden.

2.1.2 De directeur.
De directeur is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het schoolveiligheidsplan in de school. De
directeur werkt hierbij samen met:






De bestuurder van de Personele Unie
De ARBO-coördinator op schoolniveau
De BHV-coördinator c.q. hoofd BHV OBS ’t Schrijverke
De BHV-ers OBS ‘t Schrijverke. (Zie BHV-ers ontruimingsplan Bijlage 1.3)
De preventiemedewerker

In het arbo-jaarplan van OBS ’t Schrijverke zijn alle taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
beschreven. Eveneens staat hierin genoemd wie voor welke taak verantwoordelijk is. In het ontruimingsplan
van onze school opgesteld door Saval B.V. staan eveneens alle taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden beschreven.
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2.1.3 De Preventiemedewerker.
Sinds het invoeren van de wetgeving omtrent Arbozorg is de werkgever verplicht tenminste één werknemer
aan te wijzen voor de taak preventiemedewerker. Naast de taken, zoals beschreven in het Arbobeleid, is de
preventiemedewerker op de hoogte van de wet- en regelgeving en in staat die te vertalen naar de
schoolsituatie. De preventiemedewerker adviseert de directeur of het dagelijks bestuur en motiveert de
medewerkers zich binnen de kaders van het gestelde beleid te begeven. Daarnaast is de
preventiemedewerker de vraagbaak voor allerlei zaken die te maken hebben met de veiligheid, gezondheid
en welzijn.
De wetgeving schrijft voor dat de kennis van de preventiemedewerker is afgestemd op de risico’s van de
organisatie of de school. Uit de RI&E zal duidelijk blijken welke deskundigheid de preventiemedewerker heeft.
Derhalve beschikken beide scholen over de meest actuele RI&E om te tonen dat de preventiemedewerker
toegerust is voor deze taak.

2.1.4 Bedrijfshulpverlening (BHV).
Alle scholen hebben een aantal goed opgeleide BHV-ers. Zij worden jaarlijks bijgeschoold. De BHV bestaat
uit een drietal aspecten: ELH (eerste levensreddende handelingen, beginnende brand en ontruiming). Deze
aspecten worden ieder jaar getraind.
Alle beginnende BHV-ers krijgen in het eerste jaar een basistraining, waarna zij elk jaar op herhaling gaan.
Artikel 2.22 van het Arbo-besluit vereist deelname van bedrijfshulpverleners aan georganiseerde
herhalingscursussen, oefeningen of andere activiteiten. Deze herhalingsactiviteiten dienen van zodanige
inhoud te zijn en frequentie te hebben dat de kennis en vaardigheden van de bedrijfshulpverleners op het voor
een bedrijfshulpverlening vereiste niveau gehandhaafd blijven.
Bedrijfshulpverleners zijn de werknemers die de taak van BHV-er op zich genomen hebben. Zij moeten:
 ELH (Eerste Levensreddende Handelingen) verlenen.
 Brand beperken of bestrijden, maar ook in staat zijn ongevallen bij brand te voorkomen en te beperken.
 In noodsituaties iedereen alarmeren en evacueren en samenwerken met hulpdiensten
(Bron: artikel 15, Arbowet ’98).
Het aantal verplichte BHV-ers hangt af van het aantal werknemers, leerlingen en andere aanwezigen in het
gebouw. Het Arbo besluit (artikel 2.4.4) bevat normen omtrent het aantal vereiste bedrijfshulpverleners.
Daarbij gaat het om het aantal (in de regel) aanwezige personen. Hierbij wordt ook rekening gehouden met
niet-werknemers.
De arbo-coördinator van de school is verantwoordelijk voor het aantal BHV-ers dat in de school aanwezig is.
Voor het aantal BHV-ers dat op onze school aanwezig is en wie deze personen zijn, verwijzen wij naar het
ontruimingsplan van de school Hoofdstuk 4.4.
De directeur zal de jaarlijkse wettelijk verplichte ontruimingsoefening kritisch in overleg met het team
evalueren. Daarbij zal duidelijk worden of de aanwezige BHV-ers in staat zijn de ontruiming op een
professionele manier te klaren. Elk jaar wordt tenminste één ontruimingsoefening gedaan (hetzij
aangekondigd, hetzij onaangekondigd). Het hoofd BHV is verantwoordelijk voor het coördineren van de
ontruimingsoefening. Een en ander staat beschreven in het ontruimingsplan van OBS ’t Schrijverke opgesteld
door Saval B.V.

2.1.5 Alle personeelsleden dragen verantwoordelijkheid.
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Alle personeelsleden zijn verantwoordelijk voor het nakomen van de afspraken die in de paragrafen 2.2:
Fysieke veiligheid in en rond het schoolgebouw, 2.3; Sociale veiligheid in en rond de school genoemd worden
en voor de uitvoering van de protocollen. Personeelsleden die merken dat een schoolafspraak niet wordt
nagekomen, spreken leerlingen daarop aan, ongeacht of het al dan niet een leerling uit de eigen groep is.
Personeelsleden zijn in het nakomen van afspraken uit het schoolveiligheidsplan een voorbeeld voor de
leerlingen.

2.1.6 Leerlingen kunnen ook verantwoordelijkheid dragen.
Door een goede pedagogische aanpak kunnen ook leerlingen verantwoordelijkheid dragen voor de uitvoering
van het schoolveiligheidsplan. Voorbeelden: leerlingen kunnen elkaar wijzen op gevaren (veiligheid),
leerlingen kunnen elkaar herinneren aan de schoolafspraken (vertrouwen), leerlingen kunnen
personeelsleden waarschuwen als er iets mis dreigt te gaan.

2.1.7 Vorming teams bij bijzondere situaties / calamiteiten
In het ontruimingsplan, opgesteld door SAVAL B.V., is vastgelegd welke acties worden ondernomen als een
calamiteit plaatsvindt. In het plan zijn de volgende onderwerpen opgenomen:
 Omschrijving van het gebouw en de omgeving
 Organisatie, taken en verantwoordelijkheden en de bedrijfshulpverlening
 Namen van de BHV-ers en de BHV coördinatoren (hoofd BHV)
 Ongevallen met persoonlijk letsel
 Brand en explosie
 Gevaar vanuit de omgeving
 Technische calamiteiten
 Bommelding
 Gevaarlijke stoffen
 Ontruimingsplan
 Calamiteitenprotocol
 Gebruikersvergunning
Op het moment dat er zich een (ernstige) calamiteit voordoet, wordt er een crisisteam / schoolopvangteam
geformeerd. Hier zijn duidelijke afspraken over gemaakt. In de schoolgids staat vermeld wie er in het
crisisteam / schoolopvangteam zitten. Het ciristeam / schoolopvangteam van OBS ’t Schrijverke bestaat uit:
 dhr. H. Roberts (Directeur)
 dhr. Dirk van Iersel en/of mw. C. Holtrop (beiden hoofd BHV),
 mw. Daniëlle van den Eerenbeemt en/of mw. Yvonne van Haaren en/of mw. Melanie Verhoeven
(interne contactpersonen)
 mw. Helma van Laerhoven (Hoofd Onderwijs & Zorg).
In het ontruimingsplan van de school opgesteld door Saval B.V. is goedgekeurd door de brandweer, wordt
jaarlijks geëvalueerd en indien nodig geactualiseerd n.a.v. veranderende omstandigheden en
ontruimingsoefeningen en de daaruit voortkomende plannen van aanpak.
Het onderhoud van de brandmeldingsinstallatie wordt in het logboek brandveiligheid geregistreerd.
Op de school is een automatische externe defibrillator (AED) aanwezig. Deze hangt op een opvallende plaats
buiten bij de ingang van de school. De BHV-ers en EHBO’ers zijn opgeleid om de AED te bedienen en
jaarlijks vinden herhalingslessen hiervoor gecombineerd met de herhalingslessen BHV en EHBO plaats.

2.1.8 Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en jaarlijks Plan van
aanpak Arbo.
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Veilig en gezond werken is voor iedereen van het grootste belang. Elke dag lopen medewerkers en leerlingen
op school risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn. Uiteraard willen we samen hen tegen
deze risico’s beschermen. Dit doen we door te zorgen voor goede arbeidsomstandigheden op onze scholen.
Een en ander is vastgelegd in de risico-inventarisatie en risico evaluatie (RI&E) van de school. Deze bevat
een beschrijving van de gevaren en de risicobeperkende maatregelen en de risico’s voor bijzondere
categorieën van werknemers. De RI&E bevat een plan van aanpak, waarin is aangegeven welke maatregelen
zullen worden genomen in verband met de bedoelde risico’s en de samenhang daartussen. In dit plan van
aanpak wordt tevens aangegeven binnen welke termijn deze maatregelen zullen worden genomen. De RI&E
wordt aangepast zo dikwijls als de daarmee opgedane ervaring, gewijzigde werkmethoden, of
werkomstandigheden of de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening daartoe aanleiding
geven. Naar aanleiding van het uitvoeren van de RI&E wordt op basis van de uitkomsten een
risicoclassificatie, een meerjarig arbobeleidsplan en een rapportage gemaakt. Vanuit dit meerjarig
arbobeleidsplan wordt jaarlijks een arboplan voor 1 jaar gemaakt. De arbo-coördinator schrijft beide plannen.
De RI&E wordt op locatieniveau uitgevoerd en getoetst door een gecertificeerde Arbo-deskundige.
Voor extra informatie zie http://www.rie.nl/ en
http://www.vervangingsfonds.nl/welzijn/arbo/arbomeester?se=arbomeester.

2.1.9 Het Arbobeleidsplan.
Het Arbobeleidsplan van elke school binnen het bestuur van stichting B.O.O.G. is op te vragen via de website
van de school en eveneens fysiek aanwezig op de individuele school. Alle noodzakelijke protocollen 1 zijn
daarin opgenomen. Het beleidsplan zal regelmatig worden getoetst door middel van de 4-jaarliijkse RI&E en
de daaruit voortkomende plannen van aanpak van het veiligheidsplan. (De laatste RIE is uitgevoerd op 02-052013)

2.1.10 Uitleg.
De Arbowet vraagt van de werkgever een beleidsmatige aanpak van arbo- en verzuimbeleid. De school voert
een aantal verplichte activiteiten uit om dit aan te kunnen tonen. Daartoe behoren het formuleren van een
arbo-beleidsplan, de uitvoering van een RI&E, het opstellen van een plan van aanpak, het maken van een
voortgangsrapportage en een ongevallenregistratie. Binnen stichting B.O.O.G. is een overeenkomst met Arbo
Unie Nederland die de arbeidsomstandigheden inzichtelijk maakt. Dit geschiedt in de RI&E.

2.1.11 Voorlichting en informatievoorziening
Leerlingen krijgen aan het begin van het nieuwe schooljaar informatie betreffende de veiligheid op de scholen.
Dit gebeurt klassikaal. Wanneer een leerling afwezig is, wordt hij/zij alsnog geïnformeerd. Ouders/verzorgers
van nieuwe leerlingen worden over het schoolveiligheidsplan geïnformeerd.
Leerlingen en medewerkers worden tijdig ingelicht over eventueel te verrichten werkzaamheden en de
daaraan verbonden risico’s en de maatregelen die erop gericht zijn deze risico’s te voorkomen of te beperken.
Het onderwijzend personeel zorgt voor de benodigde instructie aan leerlingen en ziet toe op de naleving van

1

Met noodzakelijke protocollen wordt hier bedoeld: Het pestprotocol, Het verkeersveiligheidsprotocol, Het Social Media
protocol, De klachtenregeling etc.
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alle instructies en voorschriften die gericht zijn op het voorkomen of beperken van de risico’s. Alle machines
zijn voorzien van veiligheidsinstructiekaarten en de handleiding is altijd binnen handbereik.

2.2 Schoolgebouw en omgeving.
Ook een tijdig en kwalitatief goed onderhoud aan gebouwen, apparatuur en terreinen is een belangrijk
onderdeel van veiligheid.

2.2.1 De fysieke veiligheid in en rond het schoolgebouw.
Als belangrijkste hulpmiddel voor de veiligheid rond en in het schoolgebouw en de omgeving wordt gebruik
gemaakt van de RI&E, waarbij jaarlijks met behulp van een plan van aanpak bijstelling plaatsvindt, indien
nodig. Om deze RI&E op een juiste wijze uit te voeren, wordt een jaarlijks plan van aanpak opgesteld.

2.2.1.1 Het schoolgebouw, de speelplaats en rond het schoolgebouw.
Om een kwalitatief goed onderhoud aan gebouwen, apparatuur en terreinen ten behoeve van de veiligheid te
waarborgen, wordt er gewerkt met een meer-jaren-onderhoudsplanning zowel voor de gebouwen als voor de
terreinen. Specifieke aandacht wordt besteed aan inbraakbeveiliging, vluchtwegaanduidingen,
ontruimingsalarm, brandmeldinstallatie en technische bescherming op machines. Betreffende de keuringen
van deze installaties en apparatuur zijn er onderhoudscontracten afgesloten en er wordt met logboeken
gewerkt. De speeltoestellen worden jaarlijks gecontroleerd door Abos B.V. Onvolkomenheden of onveilige
situaties worden direct vermeld in het Arbo jaarverslag. De gebouw-, installatie- en organisatiegegevens staan
beschreven in het ontruimingsplan van OBS ’t Schrijverke opgesteld door Saval B.V. Hierin is de
gebruikersvergunning opgenomen.

2.2.1.2 In de gymzaal
De risico’s binnen het onderwijs hebben met name betrekking op gymlessen en (technische) praktijklessen.
De specifieke risico’s zijn opgenomen in de RI&E en in het Plan van aanpak. De volgende afspraken zijn
hierover gemaakt en door de leerkrachten wordt aandacht besteed aan de volgende punten:













Alleen met schriftelijke toestemming van de ouder en of verzorger mag een leerling zelf naar de gymzaal
fietsen en terug van de gymzaal naar de school. Dit gebeurt altijd in overleg met de leerkracht en de
ouder/verzorger en pas vanaf leerlingen in de groepen 5.
De leerlingen gaan goed om met het materiaal in de gymzaal
De leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 douchen zich na elke gymles.
De leerlingen gaan goed om met het omkleden in de kleedkamers. Vanaf groep 4 gaan jongens en
meisjes zich in aparte kleedkamers omkleden en douchen na de gymles.
De leerlingen van de groepen 1 en 2 gymmen in hun ondergoed op school in de daarvoor bestemde
speelzalen.
Brillen, horloges, kettinkjes en andere sieraden worden tijdens de gymzaal uitgedaan. Deze worden door
de leerkracht op een veilige plek bewaard tot na de gymles.
De leerkracht heeft ook tijdens de gymlessen de beschikking over de noodnummers van de leerlingen
door contact op te nemen met school. In het LVS ParnasSys staan alle telefoonnummers en
noodnummers van de leerlingen vermeld.
Bij een ongeval handelt de leerkracht volgens het protocol opgesteld door SAVAL B.V.
De verantwoordelijkheid m.b.t. de controle van de toestellen etc. berust bij de gemeente Goirle.
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De verantwoordelijkheid m.b.t. de schoonmaak en de controle op legionella berust eveneens bij de
gemeente Goirle.
De gemeente Goirle zal via de beheerder van de sportzalen zorgdragen voor het delen van belangrijke
informatie omtrent onderhoud en schoonmaak etc.
Hierover zijn afspraken gemaakt tussen beide partijen; OBS ’t Schrijverke en de beheerder van de
sportzaal de Haspel in opdracht van de gemeente Goirle.

2.2.2 Externe partijen en zorgstructuur
De school is verantwoordelijk voor een veilig en gezond werk- en leerklimaat in de schoolgebouwen en op de
daarbij behorende terreinen. De regie over de veiligheid rondom de scholen berust bij de gemeente en justitie.
De gemeente is verantwoordelijk voor de openbare orde en de politie voor de veiligheidsactiviteiten op en
rond scholen. De school werkt zowel proactief als reactief goed samen met externe partijen zoals gemeente,
GGD, politie, justitie en andere hulpverlenende instanties. De directeur heeft met regelmaat contact met de
wijkagent.

2.2.2.1 Buitenschoolse opvang (BS0) en activiteiten door externe partners georganiseerd.
Stichting B.O.O.G. werkt samen met meerdere organisaties; Stichting Humanitas en de Avonturiers, die de
buitenschoolse opvang van de leerlingen verzorgen. Stichting ’t Overblijverke die in de middagpauze op
maandag, dinsdag en donderdag het overblijven op OBS ’t Schrijverke verzorgt en Kinderstad sport BSO T2
die buitenschoolse sport aanbiedt aan leerlingen van onze school. Daarnaast verzorgt Stichting Brede School
buitenschoolse activiteiten zoals bijvoorbeeld schaken, toneellessen etc. voor leerlingen van de school waarbij
voor elke activiteit door de leerlingen kan worden ingeschreven. Alle organisaties conformeren zich aan het
schoolveiligheidsplan van school. Op OBS ’t Schrijverke maakt Stichting Humanitas geen gebruik van ruimtes
in en om de school tijdens de opvang van de kinderen. Zij halen de kinderen na schooltijd op en brengen deze
kinderen middels taxivervoer naar de locatie van de kinderopvang. De Avonturiers maakt drie dagen na
schooltijd van 15.00 u tot 18.00 u per week gebruik van de BSO ruimtes in de school van OBS ’t Schrijverke
en van het schoolplein met speeltoestellen en grasveld om de school. De andere twee dagen worden de
kinderen eveneens door middel van taxivervoer naar de andere locatie, OBS den Bongerd, van de
kinderopvang gebracht. BSO de Avonturiers verzorgt eveneens de voorschoolse opvang voor leerlingen
waarbij zij vijf ochtenden van 7.30 u. tot 8.20 u gebruik maken van de BSO ruimte in de school. Dit schooljaar
heeft de Avonturiers een nieuwe vestiging van het peuterplein in onze school geopend. Peuters vanaf de
leeftijd van tweeëneenhalf jaar, kunnen gedurende vijf ochtenden per week bij deze peuteropvang spelen.
Een aantal activiteiten worden geïntegreerd aangeboden, zoals sinterklaas, kerstmis en carnaval bijvoorbeeld.
De peuters spelen buiten op een eigen peuterplein. Dit peuterplein is speciaal ingericht voor kinderen van
deze leeftijd. Daarnaast zijn er momenten mogelijk waarop de peuters al kennis maken met de basisschool
d.m.v. een gezamenlijke activiteit die wordt georganiseerd door de peuterleiding en de leerkrachten van de
groepen 1 en 2.

2.2.2.2 Buiten- en naschoolse activiteiten door de school georganiseerd.
Voorkomende buiten- en naschoolse activiteiten zijn onder andere excursies, lessen natuur en Milieu
Educatie, Schoolreisje en schoolkamp en andere buiten- en naschoolse activiteiten. Bij deze activiteiten gaan
altijd begeleiders mee. Deze begeleiders houden toezicht en zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van de
deelnemende leerlingen. De begeleiders hebben altijd de contactgegevens en ‘noodnummers’ van alle
betrokken leerlingen in hun bezit. Alle ouderhulp bij buiten- en naschoolse activiteiten verloopt volgens de
afspraken die zijn opgenomen in dit schoolveiligheidsplan. Ouders conformeren zich aan deze afspraken.
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Daarnaast worden de begeleiders vooraf aan elke buiten- en naschoolse activiteit specifiek geïnstrueerd
gericht op de activiteit, door de werkgroep die belast is met het organiseren van de activiteit.

2.2.3 Verkeersveiligheid rondom de school.
De ligging van de scholen in de wijk is bepalend voor de veiligheid van alle betrokkenen. Uiteraard moet de
verkeerssituatie rond de school zo veilig mogelijk zijn. Dit geldt voor de fietsende en/of lopende kinderen en
hun ouders, maar ook voor de kinderen die met de auto worden vervoerd. OBS ’t Schrijverke voldoet aan de
criteria van het Brabants Verkeersveiligheidslabel. De verkeerswerkgroep waarin drie leerkrachten van de
school werkzaam zijn, werken met een oudergeleding.

Aandachtspunten voor een veilige verkeerssituatie zijn:









In de straat waar de school ligt en in de directe omgeving van de school is voldoende parkeergelegenheid
voor gemotoriseerd verkeer zodat de verkeersveiligheid gewaarborgd blijft.
Er is een veilige oversteekplaats voor de school
De schooluitgang c.q. poorten zijn daar waar nodig veilig ‘afgezet’ d.m.v. een rood-wit hek.
Er is voldoende plaats in de fietsenstalling voor fietsen en of er zijn voldoende fietsenrekken voor de
kinderen.
De schoolbussen c.q. taxibussen van de BSO hebben een gereserveerde parkeerplaats op het
parkeerterrein van de school waarbij de kinderen niet over hoeven te steken.
Er zijn voldoende mogelijkheden voor ouders om hun fietsen neer te zetten.
De ouders kunnen buiten op het schoolplein wachten op hun kind bij het ophalen. Bij slecht weer is er
een gedeeltelijk overkapte ruimte op de speelplaats waar ouders kunnen wachten.
De school voldoet aan de norm van het verkeersveiligheidslabel het zogenaamde BVL. Hiervoor zijn door
de provincie Noord Brabant criteria opgesteld waaraan de school voldoet. Er is een verkeerscommissie
die zorg draagt voor de verkeersveiligheid rondom de school. Om te kunnen voldoen aan de criteria van
dit verkeersveiligheidslabel, worden er diverse activiteiten georganiseerd. Voor de criteria en de
verkeersactiviteiten verwijzen wij naar bijlage 15 blz. 122 het verkeersveiligheidsprotocol van OBS ’t
Schrijverke.

2.2.4 De sociale veiligheid in en rond de school
Afspraken betreffende onderwijs, leef- en werkomgeving binnen stichting B.O.O.G. zijn opgenomen in dit
schoolveiligheidsplan. De 4 V’s zijn het uitgangspunt voor de gedragsverwachting voor alle leerlingen,
medewerkers, stagiaire en hulpouders.

2.2.4.1 De school maakt deel uit van een sociaal-maatschappelijke omgeving
De gedragsverwachting die we met elkaar hebben afgesproken, heeft een meervoudige functie. Enerzijds
dient deze ter preventie doordat zij een leidraad vormt voor het gedrag van alle leerlingen en medewerkers en
heeft hiermee een belangrijke invloed op de schoolcultuur. Anderzijds heeft de gedragsverwachting een
curatieve functie. Het biedt namelijk een maatstaf om vast te stellen of er sprake is van grensoverschrijdend
gedrag, zodat passend opgetreden kan worden. Wanneer er sprake is van schorsing of verwijdering, wordt
gehandeld volgens de geldende procedure waarvoor we verwijzen naar het protocol schorsen & verwijderen.
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2.2.4.2 Teamvorming en collegiale samenwerking
Het is belangrijk dat er overeenstemming bestaat over de gedragsverwachting en dat deze bij alle
betrokkenen bekend is. De gedragsverwachting heeft betrekking op de volgende gebieden: respect en
tolerantie, conflicten, pesten, orde/netheid, communicatie (taalgebruik), e-mail- en Internetgebruik en sociale
media, te laat komen, absentie/verzuim (betreffende melden en aanpak), kleding, privacy/integriteit, digitale
apparatuur, verboden spullen en middelen, diefstal, roken, seksuele intimidatie/discriminatie/(non)verbaal
geweld, bedreigen en vandalisme.

2.2.4.3 Sociale veiligheid van leerlingen en personeelsleden
Welk gedrag als ongewenst wordt beschouwd verschilt per individu en per situatie. Daarom is het belangrijk
dat iedereen die op enig moment gedrag of een situatie als onprettig ervaart, dit duidelijk aangeeft aan
betrokkene(n). Betreffende ongewenst gedrag (en andere zaken), is voor medewerkers en leerlingen een
klachtenprocedure van toepassing die gepubliceerd is op de website van de school. Bij bestrijding van
ongewenst gedrag wordt in eerste instantie geprobeerd het probleem in de lijn op te lossen. Indien een
leerling, medewerker of derde dit probleem nier naar tevredenheid kan oplossen, kan hij of zij zich wenden tot
de contactpersoon waarbij wordt gehandeld volgens de geldende procedure waarvoor we verwijzen naar de
klachtenregeling.

2.2.4.4 Begeleiding en introductie van (nieuwe) leerlingen en (nieuwe)
personeelsleden en stagiaires
De introductie c.q. begeleiding van een nieuw kind op een school, is een taak van de school. De begeleiding
is sterk afhankelijk van verschillende factoren als bij nieuwe leerlingen de schoolontwikkeling, de leeftijd van
het kind en de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. De introductie en begeleiding van nieuwe
personeelsleden of stagiaires gebeurt door de teamleider van desbetreffende bouw. De stagiaires worden in
de onderwijspraktijk begeleid door de leerkracht waarbij deze stagiaire stage loopt.. Daarnaast is OBS ’t
Schrijverke een van de kernscholen van Hogeschool Kind & Educatie. Concreet betekent dit dat onze school
samen met de organisatie HKE, leerkrachten opleidt in de school. In dit project werkt de school nauw samen
met de mentoren van HKE. Leerkrachten in opleiding en stagiaires in het eerste, tweede derde en vierde
leerjaar worden gecoacht door de basisschoolcoach in samenwerking met de duo leerkracht en de mentor
van HKE. Een en ander staat uitgebreid beschreven in het convenant ‘opleiden in de school’ aangegaan door
OBS ’t Schrijverke en HKE Tilburg. Naast deze manier van opleiden in de school is er nog een andere variant
opgezet; de academische opleidingsschool (AOS). Dit zijn scholen die de opleidingsfunctie combineren met
praktijkgericht onderzoek en innovatie. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (2005) definieert
een AOS als volgt: `Een opleidingsschool die het opleiden van leraren verbindt met het door de leraar in
opleiding verrichten van praktijkgericht onderzoek en schoolontwikkeling.` (Verbiest en Timmermans, 2015).
Vanaf september 2016 is ’t Schrijverke benoemd als AOS. In de procedure daartoe heeft zij aangetoond aan
de basiscriteria van een AOS te voldoen. In dit beleidsplan wordt beschreven wat zij met de AOS nastreeft en
hoe zij hier vorm aan wil geven.

2.2.4.5 Afspraken rondom gedragscodes voor personeel in de omgang met leerlingen
Hieronder volgen een aantal algemene gedragsverwachtingen rondom het gedrag van personeel naar
leerlingen, zij vormen een uitgangspunt voor ons handelen. Onder personeel verstaan we
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(groeps)leerkrachten, directie, remedial teacher, stagiaires en ondersteunend personeel. Voor iedere afspraak
geldt dat er (in noodgevallen) uitzonderingen gemaakt moeten kunnen worden. In principe houden wij ons aan
de gemaakte afspraken maar we moeten die afspraken niet in alle situaties in het absolute trekken. Het
hanteren van gedragscodes is nodig ter bescherming van jezelf en de ander, in ons geval de leerlingen.

2.2.4.6 Algemene afspraken rondom gedragsverwachting voor hulpouders overblijfkrachten
in de omgang met leerlingen.
Eveneens zijn bij de algemene afspraken en gedragsverwachtingen rondom het gedrag van personeel naar
leerlingen ook het gedrag van hulp-ouders naar leerlingen opgenomen. deze afspraken en verwachtingen
vormen een uitgangspunt voor hun handelen. Onder hulp-ouders verstaan we ouders die (vrijwillig) op school
komen helpen; denk hierbij o.a. aan leesouders, klassenouders en, ouders die hun hulp aanbieden bij
festiviteiten en overblijf-ouders. Voor iedere afspraak geldt dat er (in noodgevallen) uitzonderingen gemaakt
moeten kunnen worden. In principe houden hulp-ouders zich aan de gemaakte afspraken maar men moet die
afspraken niet in alle situaties in het absolute trekken. Het hanteren van gedragscodes is nodig ter
bescherming van jezelf en de ander, in dit geval de leerlingen.

2.2.4.7 Gedragsverwachting voor personeel en hulpouders op het gebied van:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Troosten, belonen en straffen.
Toezicht in kleed- en doucheruimtes
Lichamelijke hulp.
Persoonlijke contacten tussen leerkracht en leerling.
Buitenschoolse activiteiten.
Schoolklimaat.
Algemene afspraken

De 4 V’s zijn de basis voor alle afspraken over gedragsverwachting. Alle afspraken worden met elkaar
gemaakt op basis van Vertrouwen, Veiligheid, Vriendelijkheid en Verantwoordelijkheid.

2.2.4.8 Sociale vaardigheden van leerlingen
In elke groep zitten kinderen die gemakkelijk, minder gemakkelijk en soms zelfs moeilijk met anderen om
kunnen gaan. Als de sfeer in de groep veilig is, gaan al die verschillende kinderen graag naar school. Ze
weten dat er niet alleen met de sterksten rekening wordt gehouden maar met iedereen. In hun groep is het de
gewoonste zaak van de wereld dat je het voor elkaar opneemt als iemand problemen heeft. De kinderen
moeten leren dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor de sfeer in de groep. Bovendien geeft de leerkracht het
goede voorbeeld. Het leren van sociale vaardigheden en verantwoordelijkheden gebeurt door het aanleren
van algemeen geldende gedragsverwachtingen voor alle algemene ruimtes buiten het klaslokaal en het
aanleren van sociale verantwoordelijkheid. Op OBS ’t Schrijverke is een en ander gebaseerd op de door de
school gehanteerde methode voor sociale ontwikkeling; ‘Goed gedaan’ en vanuit de waarden die op OBS ’t
Schrijverke centraal staan zijn de 4 V’s: Veiligheid, Vriendelijkheid, Verantwoordelijkheid en Vertrouwen de
kernwoorden die we gebruiken voor de gedragsborden in de klas om deze sociale ontwikkeling vorm te
geven. Deze waarden zijn gekoppeld aan de 9 dimensies van het sociaal leerlingvolgsysteem van ZIEN
waardoor we het sociaal emotioneel functioneren van de kinderen goed kunnen volgen. We zijn vorig jaar
gestart met de implementatie van ZIEN. (zie plan van aanpak, N-schijf MT).
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De leerkrachten vullen op dit moment 1 x per jaar een lijst over de sociaal emotionele ontwikkeling van de
leerlingen in hun groep. De leerkrachten van de groepen 1 en 2 maken gebruik van het registratiesysteem
KIJK. Verder vullen de leerlingen uit de groepen 6 tot en met 8 1 x per jaar zelf een lijst in over hun
welbevinden vanuit ZIEN.
Uit deze ingevulde lijsten volgen interventies die een leerkracht kan inzetten. Bij vragen over de juiste
interventie of interpretatie van de lijst, wordt de intern begeleider (bovenbouw) geraadpleegd.

2.2.4.9 Risico’s van Internet
OBS ‘t Schrijverke omarmt het gebruik van sociale media. Elke medewerker is een ambassadeur voor de naam
en de reputatie van OBS ‘t Schrijverke.
Het is belangrijk dat kinderen op een verantwoorde wijze gebruik maken van Internet. In het protocol Social
media (mediawijsheid) is opgenomen hoe wij om willen gaan met het Internetgebruik en Social media gebruik
van kinderen en collega’s. Deze richtlijnen gaan in op de verantwoordelijkheden die het gebruik van social media
met zich meebrengen. Daarnaast zijn er schoolbreed afspraken met de leerlingen gemaakt over het gebruik van
mobiele telefoons.

2.2.4.10

Gezonde leefstijl: bewegen

Een gezonde omgeving is een voorwaarde voor goed onderwijs, net als een goede gezondheid van zowel
leerling als leerkracht. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die voldoende sporten en bewegen zich gezonder
voelen. Bovendien heeft sport en beweging niet alleen een gunstige invloed op de motorische, sociale en
cognitieve ontwikkeling van leerlingen, maar ook op hun leerprestaties.
De scholen binnen de stichting B.O.O.G. onderschrijven het belang van sport, bewegen en een gezonde
leefstijl in (en rondom) het onderwijs. Beide scholen besteden hier individueel aandacht aan. Zij hopen op
deze wijze een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan de gezondheid en ontwikkeling van kinderen. En
aan hun prestaties en welbevinden. Maar daarbij is ook een onmisbare rol weggelegd voor ouders. Zij
vervullen een belangrijke voorbeeldfunctie. Op OBS ’t Schrijverke heeft ‘de beweegman’ een rol bij
verschillende activiteiten zoals bijvoorbeeld het openen van de kinderboekenweek, de sportdag en of
Koningsdag etc. om op ludieke wijze aandacht te schenken aan het belang van bewegen door kinderen.

2.2.4.11

Mediation door personeelsleden en leerlingen

Conflictbemiddeling, het begeleiden van leerlingen bij ruzie is een bijzondere vaardigheid. Het benoemen en
oplossen van het conflict wordt met de leerlingen geoefend waardoor zij leren op de juiste manier conflicten
op te lossen. Leerlingen leren hun gevoelens en verhaal goed te verwoorden, leren te luisteren naar elkaar,
vragen te stellen en belangen te benoemen om vervolgens samen een oplossing te kunnen zoeken. Een
effectieve werkwijze die bijdraagt aan een veilige leeromgeving.

2.2.4.12

Aanpak pesten

De aanpak van pesten is belangrijk en actueel. Zo belangrijk dat de Nederlandse overheid er veel aan
gelegen is om scholen van handvatten te voorzien om pesten aan te pakken. Zeker bij pesten geldt:
voorkomen is beter dan genezen. Pestpreventie zoals wordt beschreven in dit schoolveiligheidsplan van OBS
’t Schrijverke vanuit het gedachtengoed Postitive Behavior Support past binnen het interventieniveau van het
schoolbrede systeem Positive Behavior Support. De scholen binnen de stichting B.O.O.G. zijn echter geen
PBS scholen wat ook niet noodzakelijk is om toch vanuit dit gedachtengoed te handelen. Daarnaast heeft het
team een studiedag gevolgd waardoor zijn handvatten hebben verkregen om leerlingen vaardigheden aan te
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kunnen leren die de basis vormen voor een schoolklimaat waarin kinderen zich veilig voelen en waar pesten
zo min mogelijk kans krijgt. Hierdoor kunnen zij eerder proberen een pestprobleem te signaleren. Dit gebeurt
door o.a. opmerkelijke resultaten van een kind, emotionele uitingen, het sociaal - emotionele rapport,
(ZIEN),sociogram, informatie vanuit de thuissituatie of bijvoorbeeld een hulpvraag vanuit de brievenbussen
(deze hangen bij de ingangen van de school en zijn bekend bij de leerlingen. De aanpak van pesten vindt u
terug in het pestprotocol.

2.2.4.13

Omgaan met en melding maken van (dreigende) agressie en/of geweld
Agressie, Geweld en seksuele intimidatie / ongewenst seksueel gedrag
(AGSI).

Het uitgangspunt van de stichting B.O.O.G. is dat op het schoolterrein en binnen de schoolpoorten iedere
vorm van verbaal en fysiek geweld/agressie en seksuele intimidatie door ouders, personeel, leerlingen,
vrijwilligers, stagiaires of andere bezoekers van de school niet getolereerd wordt.
Tevens distantiëren wij ons van aanhoudend pesten (ook digitaal), diefstal, vernieling vuurwerkbezit en/of
wapenbezit.
Hoe om te gaan met dergelijke situaties, incidenten, gevallen, is voor OBS ’t Schrijverke vastgelegd in het
beleidsstuk AGSI. Deze treft u aan in dit schoolveiligheidsplan.

2.2.4.14

Het vermoeden van een seksueel misdrijf of kindermishandeling

Hoe om te gaan met het vermoeden van een seksueel misdrijf of kindermishandeling? Een ingewikkelde,
maar daarom niet minder prangende vraag. We willen ons ervan vergewissen dat er op beide scholen
hetzelfde wordt gehandeld bij het vermoeden van kindermishandeling of wanneer er een seksueel misdrijf
wordt vermoed. Het protocol daarvan maakt onderdeel uit van dit schoolveiligheidslan. Leerkrachten hebben
de K2 training gevolgd waardoor zij bekend zijn met de meldcode voor huiselijk geweld en
kindermishandeling. Deze stappen staan eveneens, zoals deze in de wet staan omschreven, in het protocol
benoemd.
Informatie hierover vindt u op:



http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/hulp-bieden/meldcode
http://www.meldcode.nl

Er bestaat eveneens een app ‘meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling die u zowel voor Apple als
Android kunt downloaden. Hierin staat het 5-stappenplan genoemd.

2.2.4.15

Aanpak vernieling en diefstal

Vernieling en diefstal door leerlingen dan wel door medewerkers, maakt onderdeel uit van het convenant
Scholen en Veiligheid.

2.2.4.16

Opvang leerlingen en personeel bij ernstige incidenten

Op het moment dat er een ernstig incident heeft plaats gevonden in de school, is het belangrijk hier tijdig en
juist naar te handelen. Om weer te geven hoe er op de individuele scholen gehandeld moet worden bij
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dergelijke situatie is het protocol ‘opvang leerlingen bij ernstige incidenten’ opgesteld.. In het ontruimingsplan,
opgesteld door SAVAL B.V., is verder vastgelegd welke acties worden ondernomen als een calamiteit
plaatsvindt. In het plan is eveneens opgenomen wie het schoolopvangteam vormt op het moment dat zich
ernstige calamiteiten voordoen.

2.2.4.17

Overlijden van een leerling of een personeelslid

In situaties waarbij sprake is van ernstige traumatische ervaringen, is het noodzakelijk goed te handelen. Dit is
per school binnen de stichting B.O.O.G. aangegeven In het protocol ‘rouwverwerking’.

2.2.4.18

Privacy leerlingen

De privacy van leerlingen wordt gewaarborgd binnen de school door te handelen volgens het protocol
Privacyreglement verwerking leerling gegevens. (zie ook 2.2.5.1.)

2.2.4.19

Privacy personeel

De privacy van leerlingen wordt gewaarborgd binnen de school door te handelen volgens het protocol
Privacyreglement verwerking gegevens personeel. (zie ook 2.2.5.1.)

2.2.5 Ouders en ouderparticipatie
Naast betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kinderen, kunnen zij ook actief deelnemen aan
activiteiten op school. Op beide scholen binnen de stichting B.O.O.G. is de ouderbetrokkenheid verschillend
ingericht en vastgelegd. Op OBS ’t Schrijverke zijn ouders betrokken bij verschillende activiteiten binnen de
school als bijvoorbeeld voorleesouder of klassenouder. Daarnaast participeren ouders ook in meer formele
zin, als lid van de medezeggenschapsraad (MR) of GMR.

2.2.5.1 Privacy ouders
Per 1 september 2001 is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) in werking getreden. De WBP ziet
toe op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en heeft daarbij als uitgangspunt de verwerking van
persoonsgegevens (van verzameling tot vernietiging). Dit heeft consequenties voor de privacy van kinderen,
hun ouders als ook de privacy van alle medewerkers van de scholen binnen de stichting B.O.O.G.
Om te waarborgen dat er goed met de gegevens van alle betrokkenen wordt omgegaan is in dit
schoolveiligheidsplan van de individuele school het protocol ‘Persoonsgegevens’ opgenomen.

2.2.5.2 Medezeggenschap
Een van de manieren waarop ouders hun invloed kunnen uitoefenen op het beleid van scholen is via de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) of via de medezeggenschapsraad (MR).
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Voor de twee scholen die onder het bestuur van de stichting B.O.O.G. vallen, bestaat ook een
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).
De GMR is samengesteld uit vertegenwoordigers van de 2 scholen. De GMR behandelt alleen vraagstukken
en onderwerpen op bestuursniveau, bijvoorbeeld regelingen op het gebied van personeelsbeleid en eventuele
fusies. Onderwerpen die enkel voor een individuele school gelden of die zich voornamelijk op schoolniveau
afspelen worden behandeld door de MR van de betreffende school.
De MR voert overleg met de schoolleiding over allerlei onderwijszaken, zoals bijvoorbeeld het
onderwijsprogramma, schooltijden en vakantieregelingen. In de MR zitten naast ouders ook leerkrachten. Een
deel van de besluiten wordt ter goedkeuring of advisering voorgelegd aan de MR. In de schoolgids van de
individuele school vindt u de namen van de leden van de MR en de GMR van beide scholen.

2.2.5.3 Huisbezoek
In overleg met de ouders van de toekomstige (of als zij net op school zitten) leerlingen van de groepen 1/2
wordt een huisbezoek gedaan door de leerkracht van de leerling. Tijdens dit bezoek wordt informatie over de
school en de thuissituatie en de leerling door de leerkracht en de ouder uitgewisseld en krijgen ouders en
leerkrachten de gelegenheid op informele wijze kennis te maken met elkaar.

2.2.5.4 Afspraken gescheiden ouders
Ouders die gescheiden zijn hebben allebei evenveel recht op informatie over hun kind op school. Dit is
geregeld in het Burgerlijk Wetboek art 1:377c eerste lid. Hierin staat dat de school de ouder waarbij het kind
niet woont desgevraagd op een gelijke wijze dezelfde informatie dient te verschaffen, net als zij de
verzorgende ouder informatie geeft.
De scholen binnen de stichting B.O.O.G. zullen wanneer ouders gescheiden zijn, handelen volgens het
protocol ‘informeren gescheiden ouders’ dat u in het schoolveiligheidsplan van de school kunt vinden. De
leerkracht van de leerling van de gescheiden ouders zal aan het begin van het schooljaar afspraken maken
met beide ouders over de wijze waarop zij geïnformeerd willen en kunnen worden over de vorderingen en het
welbevinden van hun kind.

2.2.5.5 Leerplicht
Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Zij moeten naar school. Zo kunnen zij zich voorbereiden op de
maatschappij en de arbeidsmarkt.
Met betrekking tot het primair onderwijs controleert de leerplichtambtenaar of ouders de leerplicht naleven. De
leerplichtambtenaar is in dienst van de gemeente. Hij geeft voorlichting aan de ouders over waarom het
belangrijk is om naar school te gaan. Ook licht hij voor over wat de gevolgen zijn als leerlingen en ouders
de Leerplichtwet overtreden. Ook zoekt de leerplichtambtenaar samen met de school en ouders naar een
oplossing bij problemen met schoolbezoek. De leerplichtambtenaar kan een proces-verbaal opmaken als een
leerling spijbelt of niet ingeschreven staat op een school.
Basisscholen en praktijk- en speciaal onderwijs hebben de taak schoolverzuim te melden bij de
leerplichtambtenaar van desbetreffende gemeente.
De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op het uitvoeren van de Leerplichtwet door scholen.

2.3 Verantwoording en inspraak
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Verantwoording richting en inspraak van belanghebbenden zijn belangrijke uitgangspunten van de Code
Goed Bestuur die de leden van de PO-Raad hebben vastgesteld. De scholen binnen de stichting B.O.O.G.
verantwoorden zich volgens de code richting over het beleid dat zij voeren. Zij zorgen dat belanghebbenden,
onder wie de ouders, hun visie kunnen geven op het beleid.
Schoolbesturen en intern toezichthouders toetsen de bestuurlijke inrichting en het bestuurlijk functioneren aan
de principes van de code. En de code is een leidraad bij keuzes voor inrichting en gedrag binnen de eigen
organisatie. De Code Goed Bestuur is een levend document. Het heeft een ‘ontwikkelkarakter’. Goed bestuur
komt namelijk niet tot stand doordat besturen een code vaststellen, maar doordat zij ieder voor zich en
gezamenlijk invulling geven aan de principes van de code en zo het bestuur verder professionaliseren.
Tijdens onderlinge visitaties en werkconferenties bespreken zij hoe zij de code naleven.
De Code Goed Bestuur is op de Algemene Ledenvergadering van januari 2010 vastgesteld. Tijdens de ALV
van 7 juni 2012 is besloten de Code met enkele wijzigingen voor onbepaalde tijd te verlengen. De gewijzigde
Code is met ingang van 1 oktober 2012 van kracht geworden en is in de bijlage van het schoolveiligheidsplan
te vinden.

3. Onderdeel B: Curatief beleid
3.1

Klachtenregeling

Met ingang van 1 augustus 1998 is de onderwijswetgeving gewijzigd in verband met de invoering van het
schoolplan, de schoolgids en de klachtenregeling. Volgens deze laatste regeling kunnen ouders en leerlingen
klachten indienen over gedragingen en beslissingen of het nalaten daarvan van het bevoegd gezag (het
schoolbestuur) en het personeel. Het klachtrecht heeft een belangrijke signaalfunctie met betrekking tot de
kwaliteit van het onderwijs op onze scholen. Door de klachtenregeling ontvangen wij op eenvoudige wijze
signalen die ons kunne ondersteunen bij het verbeteren van het onderwijs en de goede gang van zaken op
school. De klachtenregeling is alleen van toepassing al u met uw klacht niet ergens anders terecht kunt. De
meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders,
leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld. Indien dat echter, gelet op de
aard van de klacht, niet mogelijk is, of als de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan er
een beroep gedaan worden op de klachtenregeling. In bijlage 3 blz. 36 van dit schoolveiligheidsplan vindt u de
klachtenregeling van OBS ’t Schrijverke.
Beide scholen binnen de stichting B.O.O.G. zijn aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie. Dit is een
onafhankelijke commissie van deskundigen die uitspraken doet over klachten die niet op een andere manier
opgelost kunnen c.q. konden worden.

\

3.1

Vertrouwenspersoon

Voor beide scholen binnen de stichting B.O.O.G. is er een externe vertrouwenspersoon benaderbaar als
onafhankelijk persoon, die niets met de scholen te maken heeft maar wel verstand van zaken heeft met
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betrekking tot hetgeen zich op de scholen kan afspelen. De naam en het telefoonnummer van de externe
vertrouwenspersoon kunt u op de website van de beide individuele scholen vinden. Voor onze scholen is dat:
Mw. Drs. Irma van Hezewijk: Mobiel telefoonnummer:06 – 54647212.
E-mailadres: irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl
Verder zijn er binnen de beide scholen ook interne contactpersonen werkzaam die op de individuele scholen
benaderbaar zijn voor leerlingen en personeel voor klachten van welke aard dan ook. Deze personen hebben
als taak leerlingen, ouders en personeel te helpen bij hun hulpvraag of klachtenprocedure en hen indien nodig
door te verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon en of klachtencommissie. Het spreekt vanzelf dat elk
gesprek vertrouwelijk wordt behandeld. De namen van de interne contactpersonen van OBS ’t Schrijverke
vindt u in onze schoolgids en op de informatieborden bij de ingangen van de school.
De interne contactpersonen lichten twee keer per jaar alle leerlingen van alle groepen in over hoe zij met
eventuele hulpvragen bij hen terecht kunnen. Bij de ingangen van de school hangen
brievenbussen waar leerlingen, ouders en personeel ook schriftelijk hun hulpvragen kunnen indienen.
Uitgebreide informatie kunt u vinden op de pagina van de contactpersonen op de website van OBS ’t
Schrijverke. In onze schoolgids wordt verwezen naar deze pagina.

3.3

Incidentenregistratie

De doelen van incidentenregistratie:
 Leren van incidenten
 Voortschrijdend veiligheidsbeleid op basis van schoolpraktijk
Een belangrijk instrument bij het ontwikkelen van veiligheidsbeleid is ‘een incidenten meld- en registratiepunt’.
Dit is een centrale plek waar alle incidenten, meldingen en klachten op het gebied van pesten, agressie,
geweld en seksuele intimidatie, discriminatie en racisme worden gemeld en geregistreerd. Op de beide
scholen binnen de stichting B.O.O.G. vindt incidentenregistratie plaats. Deze voldoet aan een aantal
voorwaarden als een goede communicatie, een centrale registratie en analyse van de gegevens.
Medewerkers zijn verplicht melding te doen bij het managementteam wanner zij weet of vermoeden hebben
van een strafbaar feit. Betreffende strafbare feiten worden ouders/verzorgers hiervan altijd op de hoogte
gesteld. Het managementteam zorgt vervolgens voor aangifte en sanctie. Bij niet strafbare feiten die wel
onacceptabel zijn volgt mogelijk een sanctie. Ook hiervan worden ouders/verzorgers altijd o de hoogte
gesteld. Bij schade, vernieling of diefstal worde de kosten voor reparatie of her-aanschaf op de dader(s)
verhaald.
Een incidentenregistratiesysteem heeft pas zin als er ook daadwerkelijk incidenten gemeld worden. Goede
communicatie is daarbij van groot belang. Dat betekent dat alle betrokkenen van de school weten waar
incidenten gemeld moeten worden en welke stappen moeten doorlopen. Incidenten worden op OBS ’t
Schrijverke geregistreerd in een map. Deze ligt op een centrale plek in de school en is te vinden in de ruimte
bij de conciërges.
De analyse van de geregistreerde gegevens is een middel om het veiligheidsbeleid te ontwikkelen en te
verbeteren. Uiteraard vindt er terugkoppeling naar het slachtoffer, de melder en de dader plaats.
In de bijlage van het schoolveiligheidsplan van OBS ’t Schrijverke vindt u het ongevallenmeldingsformulier.
Daarnaast wordt er in het digitale leerlingvolgsysteem ParnasSys van OBS ’t Schrijverke digitaal
geregistreerd.

3.4

Waarschuwing, schorsing en verwijdering van leerlingen
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Soms is het bestuur c.q. de directie van een school genoodzaakt een leerling een time-out te geven, te
schorsen en of van school te verwijderen. Time-out of schorsing zijn aan de orde wanneer het schoolbestuur
of de directie bij ernstig wangedrag van een leerling direct moet optreden en er tijd nodig is voor het zoeken
naar een passende oplossing.
Op het moment dat de verwijderingsprocedure in gang wordt gezet, heeft de school de verplichting een ander
school voor de leerling te zoeken. Hiervoor heeft de school acht weken de tijd. Tijdens deze periode heeft de
leerling het recht de school te blijven bezoeken. Wel kan nogmaals tot schorsing worden overgegaan. Voor de
letterlijke beschrijving van de procedure ‘schorsing en verwijderring’ verwijzen wij ook hier naar de wettelijke
bepalingen voor verwijdering van leerlingen en naar het protocol ‘schorsing en verwijzing’ dat u vindt het
schoolveiligheidsplan van OBS ’t Schrijverke.

4. Onderdeel C: Registratie en evaluatie
4.1

Tevredenheidsonderzoeken

De tevredenheidspeilingen voor ouders, leerlingen en personeel van het basisonderwijs, zijn
standaardinstrumenten die een nuttige bijdrage zijn voor het kwaliteitsbeleid, alsmede voor de profilering- en
marketinginspanningen van de scholen binnen B.O.O.G.
Er wordt gebruik gemaakt van beproefde vragenlijsten die in nauwe samenwerking met het veld zijn
ontwikkeld.
Met de peilingen kunnen de beide scholen op een efficiënte wijze de tevredenheid van ouders, leerlingen en
personeel meten. De tevredenheidspeilingen zijn positief beoordeeld door het kwaliteitsplatform voor het
primair onderwijs Q-Primair en de onderwijsinspectie. De peilingen zijn gebaseerd op het INK model, de
kenmerken van de effectieve schoolbeweging en het SERVQUAL-model voor service, kwaliteit en
klantgerichtheid.
Kenmerken van de Tevredenheidspeilingen:







Vergelijking resultaten eigen school met die van andere scholen (benchmarking).
Anonimiteit en onafhankelijkheid gewaarborgd.
Uitgebreide rapportage over de resultaten met een geschreven samenvatting.
Mogelijkheid tot toevoegen school specifieke vragen.
Beperkte tijdsinvestering voor de school.
Op het moment dat er meerdere scholen van 1 bestuur meedoen wordt er een uitgebreide bovenschoolse
rapportage gemaakt.
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5. Bijlagen
In het hoofdstuk bijlagen vindt u alle protocollen, regels en afspraken die zijn gemaakt op schoolniveau. In
hoofdstuk 5 van dit schoolveiligheidsplan vindt u de protocollen, regels en afspraken waarnaar wij verwijzen
van OBS ’t Schrijverke.

Bijlage 1:

Convenant scholen en Veiligheid.

Bijlage 2:

Klachtenregeling.

Bijlage 3:

Registratie van incidenten

Bijlage 4:

Internetprotocol omgaan met sociale media.

Bijlage 5:

Privacyreglement verwerking gegevens personeel

Bijlage 6:

Privacyreglement verwerking gegevens leerlingen

Bijlage 7:

Pestprotocol.

Bijlage 8:

Protocol Tegen agressie, geweld en discriminatie

Bijlage 9:

Protocol Opvang bij ernstige incidenten

Bijlage 10:

Protocol ‘Schorsen en verwijderen’
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Bijlage 11:

Gedragsregels en afspraken OBS ’t Schrijverke.

Bijlage 12:

Afspraken tijdens het overblijven op OBS ’t Schrijverke.

Bijlage 13:

Protocol Overlijden leerling of personeelslid.

Bijlage 14:

Verkeersveiligheidsprotocol

Bijlage 1: Convenant scholen en veiligheid
Inhoud van deze notitie:





Algemeen
Een verstandige handelwijze
Protocol bij strafbare handelingen
Contacten en bereikbaarheid

pagina 1
pagina 2
pagina 3
pagina 4

1. Algemeen
De scholen streven naar een handelwijze op basis van, en binnen de kaders van het Convenant Scholen en
Veiligheid van de stichting B.O.O.G.
In het licht van deze notitie zijn hier vermeld:
Convenant, preambule; de scholen onderschrijven:
Betrokken partijen hebben een gezamenlijk belang bij het maken van een eenduidig en sluitend stelsel van
afspraken ten behoeve van het voorkomen en bestrijden van overlast, vandalisme en crimineel gedrag, én
van het creëren van een (sociaal) veilig klimaat in en rondom de school.”
Convenant, artikel 1 en 2, waarin is vastgelegd dat de participanten (in casu de politieteams en de scholen)
een contactpersoon aanwijzen, die fungeert als eerste aanspreekpunt ten behoeve van de andere partijen en
de eigen organisatie.
De ene school is de andere niet. De wijze waarop vormgegeven wordt aan uitvoeringsaspecten van het
convenant, wordt door iedere school vastgelegd, en past binnen de cultuur van de betrokken school.
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De relatie tussen scholen en politie is gebouwd op de volgende 4-eenheid:
 loyaliteit en acceptatie,
 openheid
 communicatie en samenwerking
 zelfstandigheid
Politie en school spelen iedere hun eigen rol, in een goed streven naar gezamenlijkheid: de school wil niet op
de stoel van de politie zitten, de politie wil niet schoolmeester zijn.
Strafbare feiten of vermoedens daarvan kunnen gemakkelijk boven de competenties van de scholen
uitstijgen.
Anderzijds hanteren de scholen bij vergrijpen van leerlingen binnen de schoolorganisatie hun interne
strafmaat. Die is nooit strijdig met de justitiële maatregelen, en vult justitiële maatregelen aan.
Een voornemen om bij strafbare feiten of vermoedens daarvan, of bij uitvoering van beleid in het algemeen op
terrein van veiligheid, op open wijze te handelen, spreekt voor zich. De cultuur in het Goirlese is achterhaald
dat zaken in dit licht die op scholen speelden, alleen binnen scholen werden behandeld en afgehandeld.
Essentieel voor een adequate uitvoering van het Convenant Scholen en Veiligheid is een open
mededeelzame opstelling, zeker ook naar de politie.
Politieteam en school vullen elkaar waar nodig aan. Dat vergt en biedt tegelijkertijd kansen tot verdergaande
samenwerking. Uitwisseling tussen de contactpersonen vindt regelmatig plaats. Niet alleen bij strafbare feiten
of vermoedens daarvan; het overleg wordt frequent en regulier gevoerd om zicht te houden op de algemene
sfeer op de scholen, en greep te houden op ontwikkelingen daarbij. Contacten zijn het die in openheid
plaatsvinden, zichtbaar voor betrokkenen bij de school, met steeds als belangrijk doel een bijdrage te leveren
aan preventie.
Sancties en straffen worden, minstens gedeeltelijk, op schoolniveau ingevuld en uitgevoerd. Daarbij is, zoals
gesteld de ene school de andere niet. Scholen handelen, sanctioneren, voeren uit, naar eigen cultuur en
inzicht, binnen de uitgangspunten zoals vastgelegd in het convenant.
De elementen van deze 4- voudige stelling strijden nergens onderling.

2. Een verstandige handelwijze


Stappen in een procedure:

1. Een strafbaar feit, een vermoeden van een strafbaar feit, gedrag van bij de school betrokkenen dat bij
anderen een (fysiek) gevoel van onveiligheid oproept, gedrag van niet bij de school betrokken dat bij
anderen een (fysiek) gevoel van onveiligheid oproept, kan op school worden aangegeven. Deze melding
mag op alle niveaus in de schoolorganisaties plaatsvinden door of bij:
- Het onderwijs ondersteunend personeel.
- De leerkrachten
- Hoofd onderwijs & zorg / IB-er
- Directie.
2. De melding wordt, steeds beoordeeld op ernst, in de organisatie opgebracht tot het niveau van de directie
van de school.
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3. De directie kan besluiten tot melding aan (de contactpersoon bij) het politieteam. In geval van strafbare
geiten of vermoedens van strafbare feiten vindt bedoelde melding zeker plaats.
4. Politieteam en school (directie) overleggen over te nemen procedurele stappen. Waar nodig adviseert het
politieteam de school. In laatste instantie beslist de school over vervolgstappen die door de school zelf
genomen kunnen worden.
Daarnaast kan het politieteam op grond van eigen overweging besluiten tot justitiële actie.
5. Een consequentie van bedoeld overleg kan zijn het doen van, of het door de school adviseren tot het
doen van aangifte van een strafbaar feit.
6. Een consequentie van bedoeld overleg kan zijn verwijzing door de school naar Buro HALT.
7. Indien nodig en gewenst, overleggen politieteam en school over intern – binnen de school – te nemen
sancties. De school beslist in laatste instantie.
8. De school draagt zorg voor een correcte verslaglegging van het verloop van de procedure, waarin in ieder
geval wordt vastgelegd:
tijdstippen en namen van betrokkenen of aanwezigen bij contacten en gesprekken, verslagen van
gesprekken, afschriften van briefwisselingen die plaatsvinden naar aanleiding van het voorval, een korte
formulering van de beslissing die, in het licht van punt 6. Hierboven, genomen is.
De directie bewaart de verslaggeving. Inzage kan alleen gevraagd worden door bij het voorval
betrokkenen.
9. Na de afloop van genomen maatregelen, door betrokkenen in de school, vindt een evaluatie plaats. Indien
maatregelen genomen zijn in overleg met het politieteam, of indien het politieteam besloot tot het nemen
van justitiële actie, vindt deze evaluatie plaats binnen de gezamenlijkheid van politie en school.
Bij deze evaluatie wordt in ieder geval aandacht geschonken aan mogelijke maatregelen om tot preventie
van bedoelde feiten of gedragingen te komen.
10. De contactpersoon van de scholen, de gemeente ( burgemeester + ambtenaar) de contactpersoon van
het politieteam overleggen 3 x per jaar over alle te bespreken zaken aangaande de veiligheid op en rond
school.

 Protocol bij strafbare feiten
De schoolgids beschrijft strafbare feiten; de strekking zal voor alle scholen zijn:
Vormen van fysiek of psychisch geweld (bijv. mishandeling, poging tot zware mishandeling en bedreiging),
diefstal, vernieling, seksuele intimidatie, bezit van wapens, drugs en gestolen goederen.

1. Aantreffen van drugs, wapens (bijv. messen, vuurwapens, of gelijkend op vuurwapens en
geschikt te afschrikking), gestolen goederen;
Vereiste actie;





In beslag nemen en veilig stellen
De persoonsgegevens van de eigenaar/gebruiker zo mogelijk vaststellen
De aangetroffen situatie vastleggen (denkend aan de 7 gouden W’s),
De directie direct in kennis stellen.
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2. Fysiek geweld (bijv. vechten, slaan, schoppen of een ander letsel toebrengen), psychisch of
verbaal geweld;
Vereiste actie:





Slachtoffer(s) hulp aanbieden
De daders apart nemen
De aangetroffen situatie vastleggen (denkend aan de 7 gouden W’s)
De directie direct in kennis stellen.

3. Aanwezigheid van onbevoegden in de school, al dan niet in combinatie met de cases hierboven
beschreven;
Vereiste actie:






Zorgen voor fysieke veiligheid van de leerlingen, en de eigen veiligheid van personeel, zonodig fysieke
hulp inroepen,
De directie direct in kennis stellen,
Slachtoffer(s) hulp aanbieden
Daders zo mogelijk apart nemen
De aangetroffen situatie vastleggen (denkend aan de 7 gouden W’s).

4. Diefstal op school bij heterdaad (het feit is juist gepleegd);
Vereiste actie:





Plaats en tijd van vermissing (ter vastlegging heterdaad) vaststellen,
Maatregelen nemen ter voorkoming van verwijdering van het ontvreemde goed,
De directie direct in kennis stellen.
Vermoedelijke dader(s) apart nemen.

5. Calamiteiten buiten de school, maar in relatie tot de school;
Vereiste actie:


de directie direct in kennis stellen.

6. Algemeen






Diegenen die kennisnemen van genoemde feiten, stellen hiervan eerst de directie in kennis. De directie
zal in alle gevallen in overleg treden met de politie.
Bij levensbedreigende situaties dient men direct middels het alarmnummer 112 de hulp van de politie in te
roepen.
Zo worden strafbare feiten in en rondom de school dan wel in relatie tot de school, altijd gemeld bij de
politie, al dan niet in de vorm van een aangifte.
Aangifte kan gedaan worden door zowel het slachtoffer als de school.
Vormer van overlast – intern en extern – kunnen door de directie doorgesproken worden in de reguliere
contacten met de wijkagent of de adoptieagent. Ook vormt deze overlast een vast agenda punt in het
overleg tussen de gemeente, politie en scholen
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De 7 gouden W’s: wie, wat waar, wanneer, waarom ,waarmee, op welke wijze. De 7 gouden W’s zijn
leidend in de verslaglegging t.o.v. de gepleegde strafbare feiten



Contacten en bereikbaarheid:
Contactpersonen werkgroep Tilburg-Zuid en Goirle (vallend onder het politieteam Leydal):

Naam organisatie

Naam contactpersoon

Telefoonnummer

Buro Halt Tilburg:

M. Mansverders / A. Peters

013-5446053

Politie Team Leyda

T. Baan / A. van Gemerden

0900-8844

VSO school de Burucht

P. Panhuijsen

013-5366620

ROC-techniek

G. Verhoof

013-5830333

ROC-educatie

Bijlage 2: Klachtenregeling
Klachtenregeling/vertrouwenspersonen
Het is niet altijd nodig om een officiële klacht in te dienen. Een gesprek met de persoon die direct bij de klacht
is betrokken, kan al veel oplossen. Wij streven ernaar om onze drempel zo laag mogelijk te houden en u bent
dus altijd welkom om uw klacht of probleem te komen bespreken.
Als uw klacht verband houdt met de klassensituatie of de thuissituatie, kunt u zich in eerste instantie wenden
tot de groepsleerkracht. Biedt dit geen oplossing, wendt u zich dan tot de teamleider van de betreffende bouw.
(mw. Marlou Brosens onderbouw, mw. Angeline Gooijers middenbouw of dhr. Dirk van Iersel bovenbouw).
Mocht ook dan uw klacht niet naar tevredenheid kunnen worden opgelost, dan kunt u contact opnemen met
de directeur Dhr. Paul van Aanholt. Op uw verzoek of op het verzoek van de leerkracht kan de teamleider of
directeur bij een gesprek bemiddelen.
Gaat de klacht over de directeur, dan kunt u zich wenden tot het bevoegd gezag van de school (het
schoolbestuur).
Mocht dit geen oplossing bieden, dan kunt u een officiële klacht indienen bij de klachtencommissie. Overigens
is het ook mogelijk om rechtstreeks een klacht in te dienen bij de klachtencommissie waar de school bij is
aangesloten; Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. Voor meer informatie over hierover verwijzen wij u
naar de site: http://www.onderwijsgeschillen.nl
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U kunt ook bij de interne contactpersonen van de school informeren naar het verloop van de
klachtenprocedure en de reactietermijnen die er zijn. De interne contactpersoon kan u adviseren, gezien de
ernst van de klacht, om contact op te nemen met de externe vertrouwenspersoon
Voor beide scholen binnen de stichting B.O.O.G. is er een externe vertrouwenspersoon benaderbaar als
onafhankelijk persoon, die niets met de scholen te maken heeft maar wel verstand van zaken heeft met
betrekking tot hetgeen zich op de scholen kan afspelen. Voor onze scholen is dat mw. Irma van Hezewijk.
Mobiel telefoonnummer:06 – 54647212. E-mailadres: irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl
De externe vertrouwenspersoon:
is iemand die geen binding heeft met de organisatie. Deze gaat na of door bemiddeling een oplossing bereikt
kan worden of dat de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht bij de klachtencommissie.
Als de externe vertrouwenspersoon de klacht niet afhandelt, verwijst deze naar een landelijke
klachtencommissie. Deze onderzoekt dan de klacht, hoort de betrokken kinderen, getuigen en aangeklaagde.
Beoordeelt vervolgens of de klacht gegrond is en adviseert het bevoegd gezag inzake maatregelen
De interne contactpersoon en externe vertrouwenspersoon nemen bij hun werkzaamheden de grootst
mogelijke zorgvuldigheid in acht. Zij zijn verplicht tot geheimhouding van alle zaken, ook nadat zij hun taak
hebben beëindigd.
De interne contactpersonen zijn: Daniëlle van den Eerenbeemt, Yvonne van Haaren en Melanie Verhoeven,
tel.: 013-534 44 55 (school).
Ook is het mogelijk dat u of uw kind zich rechtstreeks wendt tot de externe vertrouwenspersoon: Irma van
Hezewijk. Mobiel telefoonnummer:06 – 54647212. E-mailadres: irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl
Het bestuur heeft deze externe vertrouwenspersoon in overleg met de MR aangesteld.
Met klachten over seksueel geweld of seksuele intimidatie kunt u ook direct contact opnemen met de
vertrouwensinspecteur, 0900-1113111.
Daarnaast is er nog het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Veilig Thuis. Dat is alleen bereikbaar via het
landelijke telefoonnummer: 0900 - 123 12 30. Dit meldpunt is voor iedereen die zich zorgen maakt over
kinderen in zijn of haar omgeving en denkt aan kindermishandeling. Het is ondergebracht bij Bureau
Jeugdzorg. Postadres: Alleenhouderstraat 25, 5041 LC Tilburg.
•Tenslotte is het mogelijk dat u of uw kind rechtstreeks een klacht indient bij de onafhankelijke
klachtencommissie, tel.: 06-10585367, mevrouw Koning. Dit moet altijd schriftelijk gebeuren. Website:
www.komm.nl.

Rol van de inspectie
De inspectie heeft geen specifieke taak bij het behandelen van klachten. Wel kan zij adviseren en informeren
bij pesterijen, seksuele intimidatie en geweld.
Met overige klachten kunt u terecht bij hieronder genoemde instanties.
Let op: Om een beter beeld van de betrokken instelling te krijgen, wil de inspectie wel graag een melding van
uw klacht ontvangen. Dit kan bijvoorbeeld via het contactformulier. Uw signaal gaat naar het betreffende
inspectieteam van de instelling. Zij lezen het, nemen het op in het dossier van de instelling en nemen het
eventueel mee in het volgend onderzoek naar de instelling. Uw signaal, aangevuld met eventuele andere
signalen, kan leiden tot een onderzoek naar de betreffende instelling.
Advies nodig?
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Wilt u uitzoeken of uw klacht gegrond is, dan kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid. Zij
beantwoorden vragen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. U kunt ook contact opnemen
met Informatie Rijksoverheid, via telefoonnummer: 1400 (gratis).
Ouders
Ouders die advies willen, kunnen terecht bij het informatiepunt van ouderorganisaties 5010.
Leerlingen en studenten:
Leerlingen van het voortgezet onderwijs kunnen advies inwinnen bij het Landelijk Aktie Komitee
Scholieren (LAKS). Leerlingen in het middelbaar onderwijs bij de Jongeren Organisatie
Beroepsonderwijs (JOB). Studenten in het hoger onderwijs kunnen terecht bij het Interstedelijk Studenten
Overleg (ISO) of de Landelijke Studenten Vakbond.

Onderwijspersoneel
Onderwijspersoneel kan advies vragen bij de vakbonden.

Bijlage 3: Registratie van incidenten
Onderwijsinstellingen in het basis-, speciaal-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs worden verplicht
om (gewelds)incidenten te registreren. Dat staat in een wetsvoorstel van minister Van Bijsterveldt van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap waarmee de ministerraad op 8 juli 2011 heeft ingestemd.
De site van het ministerie meldt verder: “Het registratiesysteem ondersteunt scholen in een veiliger
schoolklimaat en geeft inzicht in de landelijke ontwikkelingen van (gewelds)incidenten en veiligheid op de
onderwijsinstellingen. Het kabinet streeft ernaar dat de verplichte incidentenregistratie per 1 september 2012
van kracht is.
Een sluitend registratiesysteem van incidenten levert een belangrijke bijdrage aan een veilige school voor alle
kinderen, jongeren en onderwijspersoneel. Steeds meer onderwijsinstellingen registreren incidenten zoals bij
het gebruik van geweld of in het geval van (homo)discriminatie. Ook hebben veel scholen een adequaat
veiligheidsbeleid. Toch blijkt de informatie over de aard en omvang van de (gewelds)incidenten vaak
gebrekkig. De verplichte registratie moet daar een einde aan maken. Bovendien stelt het registratiesysteem
scholen beter in staat om incidenten bespreekbaar te maken en om adequate maatregelen te nemen bij
incidenten.
Om een landelijk beeld te kunnen opmaken, is het noodzakelijk dat scholen op dezelfde manier incidenten
registreren. Grove pesterijen of scheldpartijen zijn subjectief te beoordelen terwijl wapenbezit objectief kan
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worden vastgesteld. Daarom worden eenduidige en duidelijke definities van verschillende incidenten
gehanteerd.
De geregistreerde incidenten bevatten geen persoonsgegevens, maar slechts het feit én of de betrokkene een
leerling, docent of een derde is. Scholen moeten zich houden aan de Wet bescherming persoonsgegevens.
De registratiegegevens van de incidenten blijven nadrukkelijk in het bezit van de school. De gegevens zijn dus
niet openbaar. De Inspectie van het Onderwijs krijgt wel inzage in deze gegevens tijdens haar schoolbezoek.”
Bij ons op school registreren de leerkrachten de incidenten in het leerlingvolgsysteem PARNASSYS.

Bijlage 4: Internetprotocol omgaan met sociale media

RICHTLIJNEN

VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIALE
MEDIA
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OBS ‘t Schrijverke omarmt het gebruik van sociale
media.
Elke medewerker is een ambassadeur voor de
naam en de reputatie van OBS ‘t Schrijverke.
Deze richtlijnen gaan in op de
verantwoordelijkheden die het gebruik van social
media met zich meebrengen.

Ter introductie
Sociale media zijn media die gebruikmaken van online-technologieën om sociale interactie te
bevorderen. Door gebruikers zelf inhoud te laten produceren in plaats van alleen te
consumeren, veranderen sociale media de traditionele informatieverspreiding in dialogen. Ze
dragen op die manier bij aan democratisering van kennis en informatie.

Waarom sociale media:
Sociale media gebruik je op verschillende manieren en om verschillende redenen:
Om een netwerk op te bouwen;
Ter bevordering van communicatie (net als in het verleden mobiele telefoons en e-mail);
Om deel te nemen aan interessante discussies;
Om de reputatie van OBS ‘t Schrijverke online te verbeteren.
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OBS ‘t Schrijverke omarmt het gebruik van sociale media, zoals Facebook, Linkedln en Twitter.
Het biedt ons kansen en mogelijkheden voor presentatie of dialoog met ouders, relaties of
potentiële medewerkers. Tegelijkertijd vraagt het ook om verantwoord en bewust gebruik.
lmmers, gebruikers van sociale media verzorgen veelal zelf de inhoud en leveren daarmee
bewust of onbewust een bijdrage aan de reputatie van de school.

Waarom richtlijnen
Soms heeft gebruik van sociale media onvoorziene en onbedoelde gevolgen. Met
richtlijnen en afspraken willen we duidelijkheid scheppen. Voor jou als medewerker maar
ook voor de school als organisatie.
De richtlijnen hebben betrekking op jouw persoonlijke activiteiten op sociale media, of deze nu
op het werk of in je vrije tijd plaatsvinden. Wat je buiten werktijd doet, is in principe je eigen
zaak. Je bent echter te allen tijde medewerker van OBS ‘t Schrijverke. Sociale ‘missers’ zijn
vaak het gevolg van een gebrek aan besef bij mensen dat hun doen en laten de reputatie van
hun werkgever én zichzelf als professional (negatief) kan beïnvloeden.

Voorbeeld foute tweet
Presentator Cornald Maas schreef op 10 juni
2010 deze tweet. De TROS vond dit “volstrekt
onacceptabel” en ontsloeg hem per direct.

Gedrag op sociale media
Gedraag je op sociale media zoals je bij andere sociale gelegenheden (een vergadering, een
feestje of een praatje bij de koffieautomaat) zou doen. Goede manieren zijn belangrijk:
Stel jezelf voor
Doe je niet voor als iemand anders
Verstoor of onderbreek andermans gesprekken niet
Zorg dat je acties en gedrag overeenkomen met het imago dat je op school wilt
uitdragen
Bedenk dat je in een sociale ruimte (online dan wel offline) je leidinggevende, je collega’s
en de ouders/leerlingen van school deelgenoot maakt van wat je doet.

Bij twijfel
Als je twijfelt of het verantwoord is om bepaalde informatie online te plaatsen, kun je
altijd iemand uit het managementteam om raad vragen.

Google onthoudt alles
Alles wat je online publiceert blijft bestaan. Ook verwijderde berichten zijn niet echt weg en
kunnen weer opduiken. Het staat nog ergens op een server of mensen die het zien kunnen dit op
hun eigen computer opslaan en het later weer de wereld insturen! Diverse collega’s hebben ook
ouders in hun vriendengroep op sociale media en zij zien een bericht dan ook. Houd dit in
gedachten voordat je iets op internet plaatst.
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Afspraken voor persoonlijk en zakelijk gebruik:




Privé en zakelijk gebruik lopen door elkaar heen bij sociale media. Om die reden
maken we onderscheid tussen:
iets zeggen namens de school - dit doen alleen de medewerkers die hiertoe zijn
aangesteld door het MT en dit gebeurt met de officiële schoolaccounts.
Iets zeggen over de school- dit zou iedere medewerker kunnen doen vanuit zijn/haar
persoonlijke account maar dat is niet de bedoeling. Vermijd uitspraken over de school,
ouders, kinderen of collega’s. Dus ook geen uitspraken als: “Pfff, vanavond weer
oudergesprekken…..”

Positieve dingen zijn wel goed voor de school maar vermijd daarbij ook namen en foto’s. Hou het
algemeen. Positieve dingen kunnen uiteraard ook bij de medewerkers gemeld worden die de
sociale media van school beheren zodat het op een schoolaccount geplaatst kan worden.


Medewerkers van ‘t Schrijverke mogen geen vrienden zijn met leerlingen van OBS ’t
Schrijverke op hyves, facebook of twitter. (Leerlingen van een basisschool zitten in principe
niet op Facebook aangezien bij aanmelding een leeftijdsgrens van 13 jaar gehanteerd wordt.
LinkedIn is een netwerk voor werkenden, dus boven de 18)



In het afgelopen schooljaar is in enkele groepen gewerkt met een facebookpagina voor de
klas als middel om met ouders te communiceren. Dit is door ouders zeer enthousiast
ontvangen. Het werd ook gebruikt om afspraken naar ouders en kinderen te communiceren (
vaak ook een versie per mail omdat niet iedereen facebook had/heeft). Komend schooljaar
wordt dit opgenomen in de website van school. Deze website krijgt een facelift zodat het
beter aansluit bij het werken met tablets en mobieltjes en daarin wordt ook ruimte gemaakt
om per klas foto’s, afspraken, huiswerk en zo te zetten.

Sociale media waarmee OBS ‘t Schrijverke op dit moment communiceert:

FACEBOOK
OBS ’t Schrijverke heeft een facebookpagina. Als profielfoto is het logo van school genomen.
Beheerders van de pagina zijn Jasper, Annelies M, Thomas en het MT.
Voor bepaalde activiteiten kan het zinvol zijn een andere facebook-pagina te hebben.
Het MT neemt hierover per activiteit een besluit.
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TWITTER
‘t Schrijverke twittert vanuit een schoolaccount. Jasper beheert dit op het moment. De berichten
zijn ook zichtbaar op de site van school.
Als avatar (afbeelding van het twitteraccount) is een logobeeld genomen.

YOUTUBE
De MT beslist of er een schoolaccount op YouTube gemaakt wordt en wijst hiervoor een
beheerder aan. Op dit moment staan filmpjes van school op de schoolsite of de facebookpagina
van school. Tot nu toe zijn er dus geen of nauwelijks filmpjes van school op youtube, maar op
het moment dat het gebruikelijk wordt om filmpjes te publiceren worden deze vanuit een
schoolaccount gepubliceerd.

LINKEDIN
’t Schrijverke heeft op dit moment nog geen LInkedIn account. Wanneer dit in de toekomst
anders gaat worden beslist het MT hierover.

DO’S

DON’TS
Wees jezelf, zeg wie je bent

Plaats geen materiaal dat je in
verlegenheid zou kunnen
brengen als je moeder of je
leidinggevende het zou lezen

Maak duidelijk dat het om je
eigen mening gaat. Schrijf in de
ik-vorm.

Plaats geen spam /
sluikreclame.
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SAMENGEVAT:

Zorg dat de feiten kloppen en
wees eerlijk. Weet waar je over
praat.

Spreek niet namens OBS
’t Schrijverke in de social
media.

Zorg voor toegevoegde waarde.
Denk na voordat je iets online
plaatst.

Vertel geen leugens en beloof
geen dingen die je niet waar
kunt maken.

Toon respect voor andere
culturen, religies, waarden etc.
Wees beleefd.

Plaats geen lasterlijk, grof,
obsceen of bedreigend
materiaal.

Houd rekening met
auteursrechten (logo’s,
handelsmerken, muziek etc.).

Let op privacy, noem geen
collega’s bij naam.

Volg reacties op je eigen
uitlatingen en zorg dat deze
waarheidsgetrouw en
respectvol zijn

Plaats nooit zonder
toestemming
telefoonnummers, adressen,
etc.

Deel enthousiasme over ’t
Schrijverke met de beheerders
van de schoolsite en de sociale
media van school.

Pas geen censuur toe op de
mening van anderen.

Bij contacten met journalisten
verwijs naar directie.

Plaats geen teksten of foto’s /
video’s die ‘t Schrijverke in
verlegenheid kunnen brengen.
Plaats geen materiaal zonder
toestemming van de eigenaar.

BE SMART!

Reageren op uitlatingen over ‘t Schrijverke

Je bent een opmerking tegengekomen over
OBS ’t Schrijverke. Is de inhoud/toonzetting

REAGEREN
Van een simpele reactie (antwoord op positieve
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positief?

Gaat het om SPAM?
(Vage tekst met verdachte links)

Feedback op suggestie) tot een actieve bijdrage
aan de discussie.

MELDEN
Kijk of het mogelijk is hiervan melding te maken,
of stuur de beheerder van de website een
persoonlijk bericht.

Is de auteur een zogenaamde troll (iemand die
erop uit is reacties uit te lokken)? Gaat het om een
tirade, grap, satire, of is het de bedoeling om
belachelijk te maken?

Is er volgens jou sprake van onjuiste informatie
en ken je de feiten?

Is de uitlating afkomstig van een ontevreden
ouder of andere belanghebbende?

SITUATIE HERSTELLEN
Bied zo nodig je excuses aan. Kijk of je kunt helpen
en doe dit zichtbaar. Als je het probleem niet kunt
oplossen, neem dan contact op met het MT.

Bijlage 5: Privacyreglement verwerking gegevens personeel.
Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:
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a.

Personeel: bij of voor het bevoegd gezag werkzame personen;

b.

Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke
persoon;

c.

Verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot
persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren,
bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending,
verspreiding of enige ander vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband
brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens;

d.

Administratienummer: eenduidig nummer dat wordt gebruikt ten behoeve van efficiënte verwerking
van persoonsgegevens;

e.

Bestand: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens
gecentraliseerd is of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens
bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen;

f.

Verantwoordelijke: het bevoegd gezag van de Stichting B.O.O.G.

g.

Beheerder: degene die onder verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke is belast met de
(dagelijkse) zorg voor de verwerking van persoonsgevens;

h.

Bewerker: degene die op basis van een overeenkomst ten behoeve van de verantwoordelijke
persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen;

i.

Gebruiker: degene in de zin van artikel 6 die gerechtigd is kennis te nemen van bepaalde gegevens in
een persoonsregistratie;

j.

Betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft;

k.

Derde: ieder niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke, de bewerker; degene(n) die onder gezag
van de verantwoordelijke of de bewerker gemachtigd is (zijn) om persoonsgegevens te verwerken;

l.

Ontvanger: degene aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt;

m.

Bevoegd gezag: het College van Bestuur van Stichting B.O.O.G.

n.

College bescherming persoonsgegevens: het college bedoeld in artikel 51 van de Wet Bescherming
Persoonsgegevens;

o.

Toestemming van betrokkene: elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee
betrokkene aanvaardt dat de hem / haar betreffende persoonsgegevens worden verwerkt;

p.

WBP: Wet Bescherming Persoonsgegevens, wet van 6 juli 2000 (Staatsblad 2000, 302);

q.

Vrijstellingsbesluit Wbp: besluit van 7 mei 2001, (Staatsblad 2001, 250), houdende aanwijzing van
verwerkingen van persoonsgegevens die zijn vrijgesteld van de melding bedoeld in artikel 27 van de
Wet bescherming persoonsgegevens.
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Artikel 2 Reikwijdte en doelstelling van het reglement
2.1.1

Dit reglement is van toepassing op alle persoonsgegevens betreffende het personeel die door of
namens het bevoegd gezag worden verwerkt.

2.1.2

Dit reglement heeft tot doel:
a. de persoonlijke levenssfeer van personeel van wie persoonsgegevens worden verwerkt te
beschermen tegen misbruik van die gegevens en tegen het verwerken van onjuiste gegevens;
b. te voorkomen dat persoonsgegevens worden verwerkt voor een ander doel dan het doel waarvoor
ze verzameld zijn;
c. de rechten van de betrokkenen te waarborgen.

Artikel 3 Doel en verwerking van de persoonsgegevens
3.1. Slechts die persoonsgegevens worden verwerkt, die rechtmatig verkregen zijn.
3.2. Verwerking van de gegevens mag alleen geschieden voor de in lid 5 van deze bepaling genoemde
categorieën van verwerking.
3.3. De verwerking van de gegevens moet in overeenstemming zijn met het doel, waarvoor de verwerking is
aangelegd. De doeleinden verschillen per categorie en zijn omschreven in de bij dit reglement behorende
bijlagen.
3.4. Geen andere gegevens mogen worden verwerkt dan de gegevens genoemd in de bij dit reglement
behorende bijlagen.
3.5. De categorieën van verwerking zijn:
a. sollicitanten (bijlage 1);
b. personeelsadministratie (bijlage 2);
c. salarisadministratie (bijlage 3);
d. uitkering bij ontslag (bijlage 4);
e. pensioen en vervroegde uittreding (bijlage 5)

Artikel 4 Het beheer van (de verwerking van) persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden op naam van het personeelslid verzameld. De verzameling van
persoonsgegevens van het personeelslid vormt het dossier.

Artikel 5 Verstrekking van gegevens
De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan:
a.
b.
c.

degenen, waaronder begrepen derden, die leiding geven aan of belast zijn met de verwerking van
persoonsgegevens van personeel of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken;
anderen, in de gevallen bedoeld in artikel 8 onder a, c en d, of artikel 9 (verenigbaar gebruik), derde
lid, van de Wbp;
anderen, in de gevallen bedoeld in artikel 8 onder e en f, van de Wbp, voor zover het slechts
gegevens betreft als bedoeld in artikel 3 van dit reglement, en nadat het voornemen daartoe aan
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d.

e.

betrokkene is medegedeeld en deze gedurende een redelijke termijn in de gelegenheid is geweest
het recht als bedoeld in artikel 40 of 41 van de Wbp uit te oefenen.
vakbonden, voor zover het slechts gegevens betreft als bedoeld in artikel 3 van dit reglement, en
nadat het voornemen daartoe aan betrokkene is medegedeeld en deze gedurende een redelijke
termijn in de gelegenheid is geweest het recht als bedoeld in artikel 40 of 41 van de Wbp uit te
oefenen.
vereniging van oud-personeelsleden

Artikel 6 Toegang tot persoonsgegevens
6.1

Behoudens daartoe strekkende wettelijke voorschriften in wet- en regelgeving hebben slechts
toegang tot de persoonsgegevens:
a. degenen, waaronder begrepen derden, die zijn belast met of leiding geven aan de activiteiten die
in verband staan met de verwerking van de gegevens of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken en
in de autorisatie van afas(administratiesysteem) zijn opgenomen.
b. anderen, in gevallen als bedoeld in artikel 8 onder a, c en d, en artikel 9 derde lid van de Wbp.

6.2

Degenen genoemd in lid 1 sub a dienen zich te registreren in het bestand dat als bijlage 6 bij dit
reglement wordt gevoegd.

Artikel 7 Beveiliging en geheimhouding
7.1

De verantwoordelijke draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen ter
voorkoming van verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Deze maatregelen
garanderen, rekening houdend met de stand der techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een
passend beveiligingsniveau, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen
gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en
verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

7.2

Indien sprake is van elektronische verwerking van persoonsgegevens zal de beheerder via een
coderings beveiliging de verschillende functionarissen, als bedoeld in artikel 6, toegang geven tot
bepaalde gedeelten van de persoonsgegevens of tot alle persoonsgegevens al naar gelang hun
werkzaamheden dit vereisen.

7.3

Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van dit reglement en daarbij de beschikking krijgt over
persoonsgegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden en
voor wie niet reeds uit hoofde van beroep, functie of wettelijk voorschrift ter zake van de
persoonsgegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan. Dit geldt
niet indien enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering
van dit reglement de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.

Artikel 8 Informatieplicht
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8.1.1

De verantwoordelijke informeert betrokkene over het verwerken van diens persoonsgegevens,
voorafgaand aan de verzameling van de persoonsgegevens of, indien de gegevens van derden
afkomstig zijn, voorafgaand aan tekstvoorstel: voorafgaand aan het moment van vastlegging.

8.1.2

De verantwoordelijke informeert betrokkene over de persoonsgegevens die worden verwerkt, met
welk doel dat gebeurt en aan wie de gegevens worden verstrekt.

Artikel 9 Rechten betrokkene(n): inzage, correctie, verzet
9.1

Elke betrokkene heeft het recht op inzage. Aan een verzoek om inzage kunnen kosten worden
verbonden.

9.2

Indien de verantwoordelijke twijfelt aan de identiteit van de verzoeker, vraagt hij zo spoedig mogelijk
aan de verzoeker schriftelijk nadere gegevens inzake zijn identiteit te verstrekken of een geldig
identiteitsbewijs te overleggen. Door dit verzoek wordt de termijn opgeschort tot het tijdstip dat het
gevraagde bewijs is geleverd.

9.3

Een verzoek om inzage dient te worden gedaan aan de verantwoordelijke, die binnen vier weken na
ontvangst van dit verzoek hierop schriftelijk reageert.

9.4

Indien de betrokkene de verantwoordelijke verzoekt tot correctie omdat bepaalde opgenomen
gegevens onjuist c.q. onvolledig zouden zijn, dan wel gezien de doelstelling van het systeem niet ter
zake doen, dan wel strijdig zijn met dit reglement, neemt de verantwoordelijke binnen vier weken
nadat betrokkene dit verzoek heeft ingediend, hierover een beslissing.

9.5

De verantwoordelijke draagt zorg dat een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering of
afscherming zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.

9.6

Wanneer de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op de grondslag dat die verwerking
a. noodzakelijk is voor de goede vervulling van een door de verantwoordelijke verrichte
publiekrechtelijke taak, of
b. noodzakelijk is voor een gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke of een derde,
kan betrokkene schriftelijk verzet aantekenen tegen de verwerking van de gegevens, op basis van zijn
bijzondere persoonlijke omstandigheden.
De verantwoordelijke dient binnen vier weken na ontvangst van het verzet te beoordelen of het verzet
terecht is. Is dat het geval, dan dient de verwerking van persoonsgegevens onmiddellijk te worden
beëindigd.

9.7

Een beslissing op een verzoek om inzage, een beslissing als vermeld in lid 4 en de beoordeling als
vermeld in lid 6 van deze bepaling zijn besluiten in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht.

Artikel 10 Bewaartermijnen
Hierbij onderscheiden we:
1. Administratie personeel / salaris: de persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk vijf jaren nadat het
dienstverband of de werkzaamheden van betrokkene ten behoeve van de verantwoordelijke zijn
beëindigd, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke
bewaarplicht.
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2. Administratie sollicitanten: de persoonsgegevens worden verwijderd op een daartoe strekkend
verzoek van betrokkene en in ieder geval uiterlijk vier weken nadat de sollicitatieprocedure is
geëindigd, tenzij de persoonsgegevens met toestemming van betrokkene gedurende een jaar na
beëindiging van de sollicitatieprocedure worden bewaard.

Artikel 11 Oud-personeel
11.1

De verantwoordelijke kan besluiten over te gaan tot het instellen van een verwerking van
persoonsgegevens betreffende oud-personeelsleden

11.2

De verwerking geschiedt slechts voor:
a. het onderhouden van contacten met oud-personeelsleden;
b. het verzenden van informatie aan oud-personeelsleden;
c. het berekenen, vastleggen en innen van bijdragen en giften, waaronder begrepen het in
handen van derden stellen van vorderingen, alsmede andere activiteiten van intern beheer;
d. het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole.

11.3

Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:
a. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode,
woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens,
alsmede bankrekeningnummer van de betrokkene;
b. gegevens betreffende de functie waarin en de periode gedurende welke het oudpersoneelslid voor de verantwoordelijke werkzaam is geweest;
c. gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en innen van bijdragen en giften;
d. een administratiecode die geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a t/m c.

11.4

De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan:
a. degenen, waaronder begrepen derden, die zijn belast met of leiding geven aan de in het
tweede lid bedoelde activiteiten of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken;
b. anderen, in de gevallen bedoeld in artikel 8, onder a, c en d, en artikel 9, derde lid, van de Wbp.

11.5

De persoonsgegevens worden verwijderd op een daartoe strekkend verzoek van de betrokkene of bij
diens overlijden.

Artikel 12 Klachten
12.1

Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van de WBP zoals uitgewerkt in dit reglement
niet door de instelling worden nageleefd dient hij zich te wenden tot de verantwoordelijke.

12.2

Indien de ingediende klacht voor de betrokkene niet leidt tot een voor hem/haar acceptabel resultaat,
kan hij/zij zich wenden tot het College Bescherming Persoonsgegevens dan wel tot de rechter.

Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel
Dit reglement kan aangehaald worden als privacyreglement verwerking gegevens personeel en treedt in
werking op 01-01-2014.
Het reglement is vastgesteld door het bevoegd gezag en vervangt eventuele vorige versies.
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Bijlage 1 Sollicitanten
1.

De verwerking geschiedt slechts voor de volgende doeleinden:
a. de beoordeling van de geschiktheid van betrokkene voor een functie die vacant is of kan komen;
b. de afhandeling van de door de sollicitant gemaakte onkosten;
c. de interne controle en de bedrijfsbeveiliging;
d. de uitvoering of toepassing van een andere wet.

2.

Geen andere gegevens worden verwerkt dan:
a. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats,
telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede bank- en
girorekeningnummer van de betrokkene;
b. een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a;
c. nationaliteit en geboorteplaats;
d. gegevens als bedoeld onder a, van de ouders, voogden of verzorgers van minderjarige
sollicitanten;
e. gegevens betreffende gevolgde en te volgen opleidingen, cursussen en stages;
f. gegevens betreffende de functie waarnaar gesolliciteerd is;
g. gegevens betreffende de aard en inhoud van de huidige dienstbetrekking, alsmede betreffende
de beëindiging ervan;
h. gegevens betreffende de aard en inhoud van de vorige dienstbetrekkingen, alsmede betreffende
de beëindiging ervan;
i. andere gegevens met het oog op het vervullen van de functie, die door de betrokkene zijn
verstrekt of die hem bekend zijn;
j. andere dan de onder a tot en met i bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist
ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet.

Bijlage 2 Personeelsadministratie
1.

De verwerking geschiedt slechts voor de volgende doeleinden:
a. het geven van leiding aan de werkzaamheden van betrokkene;
b. de behandeling van personeelszaken;
c. het vaststellen en doen uitbetalen van salarisaanspraken;
d. het regelen van aanspraken op uitkeringen in verband met de beëindiging van een
dienstverband;
e. de opleiding van betrokkene;
f. de bedrijfsmedische zorg voor betrokkene;
g. het bedrijfsmaatschappelijk werk;
h. de verkiezing van de leden van een bij wet geregeld medezeggenschapsorgaan;
i. de interne controle en de bedrijfsbeveiliging;
j. de uitvoering van een voor de betrokkene geldende arbeidsvoorwaarde;
k. het verlenen van ontslag;
l. de administratie van de personeelsvereniging en van de vereniging van oud-personeelsleden;
m. het innen van vorderingen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van die
vorderingen;
n. het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole;
o. de overgang van de betrokkene naar of diens tijdelijke tewerkstelling bij een ander onderdeel van
de groep, bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek waaraan de verantwoordelijke is
verbonden;
p. de uitvoering of toepassing van een andere wet.
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2.

Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:
a. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats,
telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede bank- en
girorekeningnummer van de betrokkene;
b. een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a;
c. nationaliteit en geboorteplaats;
d. gegevens als bedoeld onder a, van de ouders, voogden of verzorgers van minderjarige
werknemers;
e. gegevens betreffende gevolgde en te volgen opleidingen, cursussen en stages;
f. gegevens betreffende de functie of de voormalige functie, alsmede betreffende de aard, de
inhoud en de beëindiging van het dienstverband;
g. gegevens met het oog op de administratie van de aanwezigheid van de betrokkenen op de plaats
waar de arbeid wordt verricht en hun afwezigheid in verband met verlof, arbeidsduurverkorting,
bevalling of ziekte, met uitzondering van gegevens over de aard van de ziekte;
h. gegevens die in het belang van de betrokkenen worden opgenomen met het oog op hun
arbeidsomstandigheden;
i. gegevens, waaronder begrepen gegevens betreffende gezinsleden en voormalige gezinsleden
van de betrokkenen, die noodzakelijk zijn met het oog op een overeengekomen
arbeidsvoorwaarde;
j. gegevens met oog op het organiseren van de personeelsbeoordeling en de loopbaanbegeleiding,
voor zover die gegevens bij de betrokkenen bekend zijn;
k. andere dan de onder a tot en met j bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist
ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet.

Bijlage 3 Salarisadministratie
1.

De verwerking geschiedt slechts voor de volgende doeleinden:
a.
het berekenen, vastleggen en betalen van salarissen, vergoedingen en andere geldsommen en
beloningen in natura aan of ten behoeve van betrokkene;
b.
het berekenen, vastleggen en betalen van belasting en premies ten behoeve van betrokkene;
c.
een voor de betrokkene geldende arbeidsvoorwaarde;
d.
de personeelsadministratie;
e.
het regelen van aanspraken op uitkeringen in verband met de beëindiging van een dienstverband;
f.
de overgang van de betrokkene naar of diens tijdelijke tewerkstelling bij een ander onderdeel van
de groep, bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek waaraan de verantwoordelijke is
verbonden;
g.
het verlenen van ontslag;
h.
het innen van vorderingen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van
vorderingen;
i.
het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole;
j.
de uitvoering of toepassing van een andere wet.

2.

Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:
a.
naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats,
telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede bank- en
girorekeningnummer van de betrokkene;
b.
een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a;
c.
nationaliteit en geboorteplaats;
d.
gegevens als bedoeld onder a, van de ouders, voogden of verzorgers van minderjarige
werknemers;

Schoolveiligheidsplan OBS ’t Schrijverke Goirle

Pagina 46

e.

f.
g.

h.

gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en betalen van salarissen, vergoedingen en
andere geldsommen en beloningen in natura aan of ten behoeve van de in het eerste lid
bedoelde personen;
gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en betalen van belasting en premies ten
behoeve van betrokkene;
gegevens, waaronder begrepen gegevens betreffende gezinsleden en voormalige gezinsleden
van de betrokkenen, die noodzakelijk zijn met het oog op een overeengekomen
arbeidsvoorwaarde;
andere dan de onder a tot en met g bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist
ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet.

Bijlage 4 Uitkering bij ontslag
1.

De verwerking geschiedt slechts voor de volgende doeleinden:
a. de berekening, de vastlegging en de betaling van de in het eerste lid bedoelde uitkeringen aan of
ten behoeve van de betrokkene;
b. de berekening, de vastlegging of de afdracht van belasting en premies ten behoeve van de
betrokkene;
c. een voor de betrokkene geldende arbeidsvoorwaarde;
d. de personeelsadministratie;
e. de salarisadministratie;
f. de vereniging van oud-personeelsleden;
g. de overgang van de betrokkene naar of diens tijdelijke tewerkstelling bij een ander onderdeel van
de groep, bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek waaraan de verantwoordelijke is
verbonden;
h. het verlenen van ontslag;
i. het innen van vorderingen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van
vorderingen;
j. het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole;
k. de uitvoering of toepassing van een andere wet.
2. Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:
a. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats,
telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede bank- en
girorekeningnummer van de betrokkene;
b. een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a;
c. nationaliteit en geboorteplaats;
d. gegevens als bedoeld onder a, van de ouders, voogden of verzorgers van minderjarige
personeelsleden en oud-personeelsleden;
e. gegevens, waaronder begrepen gegevens betreffende gezinsleden en voormalige gezinsleden
van de betrokkenen, met het oog op de vaststelling van de hoogte van de aanspraak aan of ten
behoeve van de in het eerste lid bedoelde personen;
f. gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en betalen van belasting en premies ten
behoeve van de in het eerste lid bedoelde personen;
g. gegevens, waaronder begrepen gegevens betreffende gezinsleden en voormalige gezinsleden
van de betrokkenen, die noodzakelijk zijn met het oog op een overeengekomen
arbeidsvoorwaarde;
h. andere dan de onder a tot en met g bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist
ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet.
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Bijlage 5 Pensioen en vervroegde uittreding
1. De verwerking geschiedt slechts voor de volgende doeleinden:
a. de vaststelling van de hoogte van de aanspraak van de betrokkene;
b. het berekenen, vastleggen en innen van premies;
c. de berekening, de vastlegging en de betaling van de in het eerste lid bedoelde uitkering aan of
ten behoeve van de betrokkenen;
d. de berekening, de vastlegging of de afdracht van belasting en premies ten behoeve van de
betrokkenen;
e. het innen van vorderingen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van
vorderingen;
f. het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole;
g. de uitvoering of toepassing van een andere wet.
2. Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:
a. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats,
telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede bank- en
girorekeningnummer van de betrokkene;
b. een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a, het tijdstip
waarop gegevens over de betrokkene in de administratie zijn opgenomen, een verwijzing naar de
werkgever door wiens tussenkomst de in het eerste lid bedoelde aanspraak tot stand is gekomen
en een verwijzing naar de betrokken bedrijfstak;
c. nationaliteit en geboorteplaats;
d. gegevens, waaronder begrepen gegevens betreffende andere begunstigden dan de betrokkene,
met het oog op de vaststelling van de hoogte van de aanspraak van de betrokkene;
e. gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en innen van premies;
f. gegevens met het oog op het berekenen, het vastleggen en het betalen van de in het eerste lid
bedoelde uitkering aan of ten behoeve van de betrokkene;
g. andere dan de onder a tot en met f bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist
ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet.
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Bijlage 5: Overzicht van diegenen die toegang hebben tot de personeelsregistratie van Stichting
B.O.O.G. zoals bedoeld in artikel 7 lid 2 van dit reglement:
Functie en motivering gebruik

Toegang tot welke persoonsgegevens

Directeur Behoort alle gegevens te kunnen
gebruiken

Alle

Administratief medewerker

De gegevens welke nodig zijn voor alle
administratieve doeleinden.

Moet personeelsadministratie verwerken
Teamleider

Het betreft hier gegevens in relatie tot het functioneren
en voor zover het zijn/haar teamleden betreft.

Moet gegevens in kunnen kijken voor de uitoefening
van de taak
Hoofd Onderwijs en Zorg

Het betreft hier gegevens in relatie tot het functioneren
en voor zover het zijn/haar zorgteamleden betreft

Moet gegevens in kunnen kijken voor de uitoefening
van de taak
Alle medewerkers

N.A.W.-gegevens

Voor gebruik bij uitoefening van bepaalde
opdrachten
Overigen genoemd in de autorisatielijst AFAS
Dit betreft medewerker PZ van OSG
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Bijlage 6: Uitwerking artikel 7 modelprivacyreglement verwerking gegevens personeel PO en VO

GEHEIMHOUDINGSPLICHT

De ondergetekenden,

………………………………(naam werkgever)

en

………………………………(naam werknemer)

verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

1.werknemer erkent dat hem/haar door werkgever geheimhouding is opgelegd van alle bijzonderheden
betreffende of verhoudende met ICT werkzaamheden.
2. het is werknemer derhalve verboden, zowel gedurende de arbeidsovereenkomst als na afloop daarvan, op
enigerlei wijze aan derden, direct of indirect, in welke vorm ook en in welker voege ook, enige mededeling te
doen van of aangaande hetgeen bij de uitoefening van zijn/haar functie te zijner/harer kennis is gekomen in
verband met ICT zaken en belangen.
3. bij overtreding van bovengenoemd verbod verbeurt werknemer aan werkgever een dadelijk en ineens
zonder sommatie of ingebrekestelling opeisbare boete overeenkomstig eventuele proceskosten; overtreding
zal voor werkgever een reden vormen tot ontslag op grond van artikel 3.8 sub 1 CAO PO 2006-2009

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en geparafeerd en ondertekend,
Te………………(plaats)
Op…………….. (datum)

………………….…………………..
werkgever
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Toelichting op het modelprivacyreglement personeel
Een aantal organisaties voor bestuur en management in het PO en VO, te weten Besturenraad, Bond KBO en
Bond KBVO, VBS, VGS en VOS/ABB, heeft gezamenlijk het voorliggende modelprivacyreglement personeel
opgesteld.
Het model is niet van toepassing op leerlingengegevens. Hiervoor verwijzen we naar ons eerder
opgestelde modelprivacyreglement verwerking leerlingengegevens voor PO en VO.
Voor algemene informatie over de verwerking van persoonsgegevens verwijzen we o.a. naar de
website van het Ministerie van Justitie (www.justitie.nl) waar een Handleiding voor verwerkers van
persoonsgegevens te downloaden is.
Voor de tekst van de Wbp http:///en de tekst van het Vrijstellingsbesluit Wbp verwijzen we naar de
website www.overheid.nl.
Voor meer algemene informatie over de Wbp en privacy in het algemeen:
www.cbpweb.nl/
www.justitie.nl/themas/meer/wet_bescherming_persoonsgegevens.asp.
Voor het gebruik door personeel van (mobiele) telefoon, internet, e-mail en andere huidige en
toekomstige elektronische informatie- en communicatiemiddelen zoals deze ter beschikking worden
gesteld of worden gefinancierd door uw school / instelling (als werkgever) verwijzen wij u naar de
mede door ons ontwikkelde EIC-modelregeling.
Naar verwachting medio 2007 treedt de wet (algemene bepalingen) burgerservicenummer in werking. Het
BSN zal door (overheids)organisaties gebruikt worden voor de communicatie met de burger en, daar waar dat
wettelijk is toegestaan, voor de uitwisseling van persoonsgegevens tussen (overheids)organisaties onderling.
De term BSN zal in de communicatie met de burger de door de verschillende sectoren gebruikte termen
vervangen. Zie www.burgerservicenummer.nl
Het BSN is een uniek identificerend persoonsnummer dat iedereen krijgt, die ingeschreven staat in de
Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) of de nog te vormen registratie niet-ingezetenen.
Getalsmatig is het burgerservicenummer gelijk aan het sociaal-fiscaalnummer (Sofi-nummer), dat wil zeggen
dat het ook uit negen cijfers bestaat en dat het voldoet aan de elfproef. Het BSN onderscheidt zich van het
Sofi-nummer voor wat het bereik ervan betreft en de wijze waarop wettelijk is vastgelegd wat met behulp van
het BSN mag gebeuren.
Het huidige sofinummer (sociaal-fiscaalnummer) is het nummer bedoeld in artikel 2, derde lid, onder j, van de
Algemene wet inzake rijksbelastingen. Dit is een speciaal beschermd nummer dat elke werkgever van zijn
personeelsleden moet registreren en moet gebruiken in communicatie met (overheids)organisatie waar dat
wettelijk is voorgeschreven. Het sociaal-fiscaal nummer zal worden vervangen door het burgerservicenummer
(BSN).
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Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 Begripsbepalingen
De meeste begripsbepalingen vloeien direct voort uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Personeel
Personen in dienst van of werkzaam (geweest) voor de school / instelling: zij die ten behoeve van de school /
instelling werkzaamheden verrichten of hebben verricht. Hieronder vallen niet alleen de personen die een akte
van benoeming/aanstelling hebben, maar ook uitzendkrachten, stagiaires, vrijwilligers, personen die bij de
school / instelling zijn gedetacheerd, oud-personeelsleden, etc. In de tekst wordt geregeld het woord
personeelslid gebruikt maar hier worden dus alle personen bedoeld die in dienst van of werkzaamheden ten
behoeve van de school / instelling verrichten. Valt samen met betrokkene.
Persoonsgegevens
Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon zijn
persoonsgegevens in de zin van de Wbp. De Wbp noemt de persoon wiens persoonsgegevens worden
verwerkt de betrokkene.
Gegevens zijn persoonsgegevens als:
• de gegevens informatie bevatten over een natuurlijke persoon; en
• die persoon identificeerbaar is.
De aard van sommige persoonsgegevens brengt mee dat de verwerking ervan een grote inbreuk kan vormen
op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene, omdat die gegevens gevoelige informatie over iemand
verschaffen. De Wbp noemt deze gegevens bijzondere persoonsgegevens. Voor de verwerking van
bijzondere persoonsgegevens geldt een strenger regime dan voor gewone persoonsgegevens.
Bijzondere persoonsgegevens zijn alle persoonsgegevens die informatie verschaffen over iemands:
• godsdienst of levensovertuiging;
• ras;
• politieke gezindheid;
• gezondheid;
• seksuele leven; en
• lidmaatschap van een vakvereniging.
Verder zijn bijzondere persoonsgegevens:
• strafrechtelijke persoonsgegevens; en
• persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk handelen waarvoor een verbod is opgelegd (bijvoorbeeld
een straatverbod).
Het uitgangspunt van de Wbp is dat u bijzondere persoonsgegevens niet mag verwerken.De Wbp kent een
aantal algemene en een aantal specifieke uitzonderingen op dit verbod. Het verbod op het verwerken van
gegevens over iemands godsdienst of levensovertuiging geldt bijvoorbeeld niet voor bijzondere scholen (art.
17 Wbp).
Verwerking van persoonsgegevens
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Het gaat er om of iemand enige feitelijke macht of invloed, al dan niet via een computersysteem, over de
gegevens kan uitoefenen: iemand moet een handeling met de gegevens kunnen verrichten. Als iemand geen
macht of invloed kan uitoefenen op de persoonsgegevens, valt deze verwerking niet onder de Wbp.

Administratienummer
Niet zijnde het sofinummer Een nummer dat binnen de administratie verwijst naar de gegevens van één
persoon en wordt gebruikt om die gegevens op effectieve en efficiënte wijze te kunnen raadplegen en
verwerken.
Verantwoordelijke
De verantwoordelijke is het bevoegd gezag; in het PO en VO is dit in de meeste gevallen het schoolbestuur.
Bewerker
Hiermee wordt bijvoorbeeld een externe organisatie als een APS (application service provider),
onderwijsbureau of een administratiekantoor bedoeld.
Als besloten wordt om feitelijke handelingen met betrekking tot gegevensverwerking door een bewerker te
laten verrichten, zal met die bewerker een relatie worden aangaan.De Wbp stelt eisen aan de keuze van een
bewerker en aan de manier waarop de relatie met die bewerker vastlegt:
• men moet zich ervan vergewissen dat de bewerker die wordt gekozen voldoende waarborgen biedt met
betrekking tot de technische en organisatorische beveiliging;
• er moet een overeenkomst met de bewerker worden gesloten of er wordt een andere regeling getroffen
waardoor afdwingbare verbintenissen ontstaan;
• in de overeenkomst (of andere regeling) moet de verantwoordelijke bedingen dat de bewerker de
persoonsgegevens uitsluitend verwerkt in opdracht van de verantwoordelijke;
• er dient te worden bedongen dat de bewerker de beveiligingsverplichtingen nakomt die op de
verantwoordelijke rusten op grond van de Wbp en ten slotte moet de verantwoordelijke daadwerkelijk toezien
op naleving van deze beveiligingsverplichtingen. Ook het recht daartoe zal in de overeenkomst (of andere
regeling) moeten worden vastgelegd.
De Wbp eist in artikel 14 dat de onderdelen die betrekking hebben op de bescherming van persoonsgegevens
en op de beveiligingsmaatregelen, schriftelijk worden vastgelegd.
Betrokkene
De persoon wiens gegevens worden verwerkt, wordt in de Wbp ‘de betrokkene’ genoemd. Hij of zij heeft
krachtens de Wbp een aantal bijzondere rechten, zoals het recht op kennisneming en verbetering van zijn
gegevens en het recht op verzet tegen verwerking van zijn persoonsgegevens (zie artikel 9 lid 6).
Een toestemming kan door de betrokkene of zijn wettelijk vertegenwoordiger te allen tijde worden ingetrokken.
CBP
Het College bescherming persoonsgegevens ziet er, op grond van de Wbp, als onafhankelijke instantie op
toe, dat persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt en beveiligd en dat de privacy van burgers ook in de
toekomst gewaarborgd blijft.
Wanneer een organisatie zich niet houdt aan de wet, kan het College maatregelen nemen. De belangrijkste
daarvan is uitoefening van bestuursdwang. Dat betekent dat het College van de overtreder kan eisen dat hij
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de overtreding van de wettelijke regels binnen een bepaalde termijn ongedaan maakt. Het College kan daarbij
een dwangsom opleggen. Het College kan ook een boete opleggen, bijvoorbeeld wanneer de verwerking van
persoonsgegevens niet, onjuist of te laat is aangemeld.

Vrijstellingsbesluit
In het Vrijstellingsbesluit (Vb) worden de van melding vrijgestelde gegevensverwerkingen opgesomd. Met
name §2 van het Vb kan van toepassing zijn op verwerkingen van onderwijsinstellingen betreffende hun
personeel. Een beroep doen op een van de artikelen van het Vb is alleen mogelijk als aan de eisen die het Vb
stelt wordt voldaan, niet alleen ten tijde van de start van de verwerking, maar ook later in de tijd. Daarom is
het zinvol te controleren of nog aan de eisen wordt voldaan, bijvoorbeeld als men meer of andere gegevens
wil verwerken of wil overstappen op een ander registratiesysteem. Daarom kan ook niet zonder voorbehoud
gezegd worden dat scholen zijn vrijgesteld van de meldingsplicht.
Overigens ziet het Vb alleen op een vrijstelling van de meldingsplicht. Voor het overige is de Wbp normaal
van toepassing.
Aanmeldingsplicht
Een gegevensverwerking moet worden aangemeld indien de gegevensverwerking afwijkt van het
Vrijstellingsbesluit.
Op iedere medewerker die een gegevensverwerking beheert of een nieuwe gegevensverwerking aanlegt, rust
de plicht daarvan melding te maken bij de verantwoordelijke, onder vermelding van het doel van dat bestand
en de naam (namen) van de bewerker(s).
Organisaties mogen persoonsgegevens alleen verzamelen en verder gebruiken voor een duidelijk
omschreven doel. Dat doel moeten zij vooraf bepalen, dus voordat zij met het verzamelen van de gegevens
beginnen. Ze mogen ook niet meer gegevens verzamelen dan strikt noodzakelijk is voor dat doel. Maar ook
niet minder als dat tot onvolledige informatie leidt. Wel mogen organisaties persoonsgegevens verwerken
voor meerdere doelen tegelijkertijd. Die doelen moeten ze vooraf dan wel goed beschrijven. Ze mogen de
gegevens alleen gebruiken wanneer dat in overstemming is met het oorspronkelijke doel.

Artikel 3 Doel en verwerking van persoonsgegevens
In dit artikel wordt nader omschreven welke gegevens binnen het kader van het doel van de registratie
kunnen worden geregistreerd.

Artikel 4 Het beheer (de verwerking van) persoonsgegevens
Alle gegevens over personeel die vallen onder dit reglement vormen tezamen het dossier van het betreffende
personeelslid. De gegevens kunnen dus over meerdere (afzonderlijke) registraties zijn verspreid.

Artikel 5 Verstrekking van gegevens
Verstrekken van persoonsgegevens omvat elke vorm van bekendmaken of ter beschikking stellen van
persoonsgegevens, ongeacht de wijze waarop dit gebeurt. Het kan mondeling, schriftelijk of langs
elektronische weg gebeuren. Ook het raadplegen van gegevens, bijvoorbeeld op cd-rom, valt onder
verstrekken. Van verstrekken is ook sprake als een persoon over de schouder van een ander meekijkt.
In het algemeen geldt dat het verstrekken van persoonsgegevens verenigbaar moet zijn met het doel van het
verzamelen daarvan. Of dit het geval is, hangt af van de concrete omstandigheden.
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U verstrekt personeelsgegevens aan diverse andere organisaties, de zogenaamde derden. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan de fiscus of uw juridisch adviseur. Maar die gegevens heeft u in vertrouwen gekregen.
Daarom mag u die gegevens niet zomaar verstrekken aan derden en moet u aan een aantal voorwaarden
voldoen. Deze voorwaarden staan beschreven in de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP).

Voorwaarden voor het verstrekken
Een gegevensverwerking dient in overeenstemming met de wet, behoorlijk en zorgvuldig te geschieden. De
persoonsgegevens moeten verzameld zijn voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde
doeleinden. De verwerking moet een rechtmatige grondslag hebben en mag niet onverenigbaar zijn met het
doel waarvoor uw werkgever de gegevens heeft verzameld. Artikel 8 WBP bevat een opsomming van de
enige gronden voor een toelaatbare gegevensverwerking. Met verwerken worden bedoeld alle handelingen
met persoonsgegevens vanaf het verzamelen tot aan het vernietigen. Verstrekken is een vorm van
verwerken.
Belangrijkste grondslagen voor het verstrekken van personeelsgegevens
U mag personeelsgegevens verstrekken aan derden met name als het noodzakelijk is voor de uitvoering van
een overeenkomst die u met het personeelslid hebt of gaat afsluiten, als u gegevens moet verstrekken op
grond van een wettelijk voorschrift of als een personeelslid zijn ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven.
Uitvoeren van een overeenkomst
Gegevens kunnen worden verstrekt aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een
overeenkomst (het arbeidscontract) die u met uw personeelslid hebt of gaat sluiten. In dit geval wordt ervan
uitgegaan dat het personeelslid bij het sluiten van de overeenkomst zich ervan bewust is dat er bepaalde
gegevens moeten worden verstrekt.
Wettelijke verplichting
U kunt verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering
van een wettelijke plicht. U bent bijvoorbeeld op grond van artikel 47 van de Algemene wet inzake
rijksbelastingen verplicht om de fiscus te voorzien van alle gegevens die van belang kunnen zijn voor de
belastingheffing. Ook bent u op grond van een bevel van de rechter-commissaris in strafzaken verplicht
bepaalde persoonsgegevens van een verdacht personeelslid te verstrekken.
Toestemming
Toestemming van het personeelslid is ook een grondslag waarop u personeelsgegevens mag verstrekken
aan derden. Deze toestemming kan echter op elk moment worden ingetrokken. Daarmee vervalt de grondslag
van de verstrekking en is de verstrekking onrechtmatig. Instemming van de (G)MR voor een bepaalde
verstrekking vervangt de individuele toestemming niet. Als u toestemming vraagt, moet u duidelijk uitleggen
waar de toestemming voor nodig is en wat de gevolgen zijn van het geven van toestemming.
Een voorbeeld van een geval waarin u toestemming moet vragen is het publiceren van een smoelenboek met
de foto’s van de personeelsleden.
Praktijkvoorbeelden
U kunt verplicht worden om op grond van artikel 475g, derde lid, van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering bepaalde informatie aan een gerechtsdeurwaarder te verstrekken. Als een
gerechtsdeurwaarder om informatie verzoekt, kunt u naar het rolnummer en de datum van het vonnis vragen
voordat u overgaat tot het verstrekken van de gevraagde informatie.
Sommige multinationals hebben intranet met daarop persoonsgegevens van hun personeel of hebben een
centrale database met personeelsgegevens. Dat kan als u daar toestemming van de werknemers voor hebt
gekregen. Deze toestemming dient betrekking te hebben op incidentele verstrekkingen.
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U mag personeelsgegevens gebruiken voor een ander doel dan waarvoor ze zijn verkregen. Zo kunt u als
schooldirecteur het telefoonnummer van een leraar verstrekken aan de (ouders van) leerlingen omdat de
leerlingen weinig contacturen met deze leraar hebben. Dit mag alleen als dat verenigbaar is met het
oorspronkelijke doel. Of dat het geval is, hangt af van de concrete omstandigheden. Als de leraar zijn
toestemming heeft gegeven, zal verstrekking vrijwel steeds verenigbaar zijn met het doel van verkrijging.
Op verzoek van een vakbond kunt u voor het samenstellen van een kandidatenlijst de voor communicatie
benodigde gegevens, zoals naam, geboortedatum en adres, van uw personeel verstrekken. Het gaat hierbij
om het verstrekken van gegevens aan een werknemersorganisatie in het kader van MR-verkiezingen. U weet
niet wie er lid is van een vakbond en u zult dus, als u besluit tot verstrekking over te gaan, van alle
personeelsleden gegevens verstrekken. Dit mag overigens alleen als het personeel gedurende een redelijke
termijn in de gelegenheid is gesteld om ondubbelzinnige toestemming te verlenen.
Als een personeelslid dertien weken ziek is moet u hem ziekmelden bij het UWV. U geeft daarbij gegevens
door waaronder het sofi-nummer en de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid.

Artikel 6 Toegang tot persoonsgegevens
Transparantie waarborgt de privacy. Vereist is dat duidelijk wordt aangegeven wie toegang hebben tot de
persoonsgegevens.
In de regel zijn dit personeelsleden van de school of instelling die onder verantwoordelijkheid van de
verantwoordelijke hun werkzaamheden verrichten. In dit artikel is dit nog eens aangegeven. In lid 2 gaat het
specifiek om deze personeelsleden en het opstellen van een registratie van degenen die toegang hebben tot
de personeelsregistratie.
Toegang hebben tot persoonsgegevens is het inzage hebben tot persoonsgegevens zonder dat u enige
feitelijke macht of invloed kunt uitoefenen op de persoonsgegevens.
In lid 1 wordt de Wbp aangehaald met als doel aan te geven wie nog meer toegang kunnen hebben. Hierin
wordt aangegeven dat ook in andere situaties, zoals bedoeld in de Wbp, anderen toegang kunnen hebben. Dit
is op zich lastig te vangen in een reglement. De Wbp kenschetst in algemene termen een aantal situaties.Te
denken valt aan politiediensten in geval van opsporing van strafbare feiten en aan GGD-en die de
personeelsadministratie mogen opvragen in geval van het uitbreken van een epidemie. De Wbp biedt hiertoe
de mogelijkheid. In lid 1 wordt hierop aangesloten.

Artikel 7 Beveiliging en geheimhouding

Gegevensverwerkers moeten ook veel aandacht besteden aan de beveiliging van privacygevoelige informatie.
Zij zijn verplicht die gegevens geheim te houden voor onbevoegden en personen die niets met de verwerking
van doen hebben. De Wbp is over beveiliging kort en helder: in twee artikelen wordt de verantwoordelijke de
zorg opgelegd voor ‘een passend beveiligingsniveau’ tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige
verwerking van persoonsgegevens.
De term ‘een passend beveiligingsniveau’ geeft in dit verband aan, dat een afweging wordt gemaakt tussen
de te leveren beveiligingsinspanning (ook de kosten!) en de gevoeligheid van de persoonsgegevens. Ook als
de verantwoordelijke een bewerker inschakelt voor de verwerking van persoonsgegevens moet hij zorgdragen
voor, en toezien op een afdoende beveiliging van de persoonsgegevens door de bewerker. Dat betreft dan
zowel de beveiliging van de apparatuur en programmatuur van de bewerker als de bescherming van de

Schoolveiligheidsplan OBS ’t Schrijverke Goirle

Pagina 56

gegevens die door de verschillende communicatienetwerken reizen. Over de beveiliging van
persoonsgegevens is meer informatie te vinden op de site van het Cbp.
Het bevoegd gezag dient een geheimhoudingsovereenkomst af te sluiten met degene(n) die niet in een
hiërarchische verhouding tot het bevoegd gezag staan (bewerker). Artikel 14 WBP eist dat de onderdelen die
betrekking hebben op de bescherming van persoonsgegevens en op de beveiligingsmaatregelen, schriftelijk
worden vastgelegd (zie ook de toelichting bij artikel 1 i inzake de bewerker).

Artikel 8 Informatieplicht
Alle organisaties die persoonsgegevens gebruiken hebben een informatieplicht. Dit betekent dat zij de
personen op wie de gegevens betrekking hebben, moeten laten weten wat zij met hun gegevens gaan doen.
De school of instelling dient op eigen initiatief aan de betrokkenen kenbaar te maken welke verwerkingen van
persoonsgegevens ze heeft en waarom. Dit is een belangrijk instrument in de Wbp om het gegevensverkeer
transparant te maken.
De school of instelling kan dit kenbaar maken door een opgave van de verwerkingen op de website en/of in
personeelsgids of het personeelshandboek en/of de schoolgids op te nemen en door op formulieren, waarop
gegevens worden uitgevraagd, naar de opgave op de website en/of in de personeelsgids of het
personeelshandboek en/of de schoolgids te verwijzen. Het is aan te bevelen in deze informatie naar de
betrokkenen ook de rechten van betrokkenen (recht van inzage, correctie en klacht; in dit reglement
omschreven in artikel 10 en 13) expliciet op te nemen en de procedureafspraken (bij wie kan op welke wijze
een verzoek of klacht worden ingediend) te benoemen op de website en/of in de personeelsgids of het
personeelshandboek en/of de schoolgids.
De informatieplicht geldt wanneer de gegevens worden verzameld via bijvoorbeeld een formulier of via
internet. Ook wanneer de gegevens via derden worden verkregen geldt de informatieplicht, tenzij de
leverancier van de gegevens de betrokkenen al heeft geïnformeerd of tenzij de informatieplicht tot
onevenredige inspanningen voor de verwerker leidt. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als het zeer tijdrovend is
om het adres van de betrokkene te achterhalen en adverteren onvoldoende garantie geeft.
Betrokkenen hoeven niet geïnformeerd te worden als hun gegevens worden vastgelegd of verstrekt op grond
van een wettelijke plicht.
De informatieverstrekking aan de betrokkene moet in ieder geval omvatten:
 wie u bent (dus wie de verantwoordelijke is); en
 voor welk doel of doeleinden u de gegevens verzamelt en verwerkt.
Daarmee kunt u echter niet altijd volstaan. U moet nadere informatie verschaffen als dat tegenover de
betrokkene nodig is om een behoorlijke en zorgvuldige verwerking te waarborgen. U zult zich dus moeten
afvragen of u uit oogpunt van zorgvuldigheid meer of minder gedetailleerde informatie over de verwerking aan
de betrokkene moet verstrekken. U moet daarbij rekening houden met (i) de aard van de gegevens, (ii) de
omstandigheden waaronder u deze hebt verkregen en (iii) het gebruik dat u ervan gaat maken. Hoe
gevoeliger de gegevens die u verwerkt voor de betrokkene liggen, hoe meer reden er is om de betrokkene
gedetailleerd te informeren over uw gegevensverwerking.

Artikel 9 Rechten betrokkene(n): inzage, correctie, verzet
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Iedereen mag met redelijke tussenpozen vragen of, en zo ja welke persoonsgegevens het bevoegd gezag, de
school / instelling, ten aanzien van hem verwerkt. Als de betrokkene het bevoegd gezag, de school / instelling,
buitensporig vaak met een dergelijk verzoek benadert, hoeft daaraan geen gehoor te worden geven.
Een verzoek om inzage (maar dit geldt ook voor verzoek tot bijvoorbeeld correctie) moet wel binnen vier
weken worden beantwoord. Het antwoord moet schriftelijk zijn, tenzij een gewichtig belang van de betrokkene
vergt dat een andere vorm wordt gekozen, bijvoorbeeld mondeling. Een per elektronische post verzonden
antwoord is ook schriftelijk.

Het antwoord moet in een begrijpelijke vorm bevatten:


een volledig overzicht van de door het bevoegd gezag, de school / instelling verwerkte gegevens van
de betrokkene;
 een omschrijving van het doel of de doeleinden van de gegevensverwerking;
 de categorieën van gegevens waarop de verwerking betrekking heeft;
 de ontvangers of categorieën van ontvangers;
 alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens.
De vergoeding voor de kosten van het bericht zoals bedoeld in artikel 9.1 bedraagt per pagina € 0,23 per
pagina met een maximaal bedrag van €4,50 per bericht.
De verantwoordelijke mag in afwijking van het hierboven gestelde een redelijke vergoeding in rekening
brengen die ten hoogste € 22,50 bedraagt in het geval dat:



het afschrift bestaat uit meer dan honderd pagina’s of
het bericht bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk
toegankelijke gegevensverwerking.

Verzoek tot correctie:
De betrokkene mag verzoeken zijn gegevens te corrigeren. Daarbij moet hij of zij de gewenste wijzigingen
aangeven. Correctie houdt in:






verbeteren;
aanvullen;
verwijderen;
afschermen; of
op een andere manier er voor zorgen dat de onjuiste gegevens niet langer worden gebruikt.

Het bevoegd gezag, de school / instelling is alleen verplicht te corrigeren als de gegevens als deze feitelijk
onjuist zijn, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt, of op andere
wijze in strijd met een voorschrift van de Wbp of een andere wet zijn verwerkt.
Het recht van verzet:
Wanneer de betrokkene een gerechtvaardigd individueel belang kan aantonen, moet de verantwoordelijke de
verwerking van diens gegevens staken (zie o.a. artikel 40 Wbp).
De verantwoordelijke mag voor de kosten voor het in behandeling nemen van verzet zoals bedoeld in artikel
9.5 een redelijke vergoeding in rekening brengen met dien verstande dat deze ten hoogste €4,50 bedraagt.
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Gaat het om commerciële (denk aan direct marketing) of charitatieve fondswerving, dan hoeft de betrokkene
zelfs niets aan te tonen; hij kan verzet aantekenen, waarbij zijn gerechtvaardigd individueel belang zonder
meer wordt erkend. De verwerking van zijn persoonsgegevens voor het betreffende doel moet worden
gestaakt.

Artikel 10 Bewaartermijnen
De Wbp regelt dat persoonsgegevens niet langer bewaard mogen worden dan noodzakelijk is voor de
doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt. De school / instelling bepaalt aan de hand van het
doel hoe lang het noodzakelijk is de desbetreffende gegevens te bewaren. In artikel 10 is aangegeven hoe
lang gegevens van sollicitanten, personeelsleden en salarisgegevens ten hoogste bewaard mogen worden.
De gegevens van oud-personeelsleden zoals bedoeld in artikel 11 van dit reglement, worden slechts
verwijderd op verzoek van de betrokkene of bij het bekend worden van diens overlijden (artikel 41
Vrijstellingsbesluit).
Documentbeheer. De gegevens die verzameld zijn met het oog op de registratie van de ontvangst, de
behandeling en de afdoening van documenten door de verantwoordelijke worden verwijderd uiterlijk vijf jaren
nadat de betrokken gegevens werden opgenomen (artikel 31 Vrijstellingsbesluit).
Videocameratoezicht. Toezicht ter beveiliging van personen, gebouwen, terreinen, zaken en
productieprocessen, die zijn toevertrouwd aan de zorg van de verantwoordelijke, met duidelijk zichtbare
videocamera's is ook aan de Wet bescherming persoonsgegevens onderhevig. De persoonsgegevens die in
dit kader worden verwerkt worden verwijderd uiterlijk 24 uren nadat de opnamen zijn gemaakt, dan wel na
afhandeling van de geconstateerde incidenten (artikel 38 Vrijstellingsbesluit). Overige
communicatiebestanden worden verwijderd op verzoek van betrokkene of uiterlijk een jaar nadat de relatie
tussen betrokkene en de organisatie van de verantwoordelijke is verbroken (artikel 42 Vrijstellingsbesluit).
Genoemde termijnen gelden tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke
bewaarplicht.
Zo dienen fiscaal relevante gegevens gedurende zeven jaar bewaard te worden (Alg, wet inzake
Rijksbelastingen). Besturen hebben een regeling functioneringsgesprekken vastgesteld. Hierin zijn ook
bewaartermijnen opgenomen. Voor het bestuur is het van belang dat bij een arbeidsconflict gegevens ook
langer bewaard moeten blijven. Zo hoeft niet steeds opnieuw begonnen te worden met het opbouwen van een
dossier.
Indien bij de rechter moet worden aangetoond dat de werknemer disfunctioneert en er zijn maar twee
functioneringsverslagen dan is er weinig kans van slagen in een juridische procedure.

Artikel 12 Klachten
Veel onnodige bezwaar- en beroepsprocedures kunnen worden voorkomen door een klachtenprocedure te
volgen. In lid 2 is melding gemaakt van de mogelijkheid om het College Bescherming Persoonsgegevens te
verzoeken om bemiddeling, zoals opgenomen in artikel 47 Wbp.

Wet bescherming persoonsgegevens artikel 8 en 9
Artikel 8
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Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt indien:
a. de betrokkene voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend;
b. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene
partij is, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van de
betrokkene en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst;
c. de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan de
verantwoordelijke onderworpen is;
d. de gegevensverwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van de betrokkene;
e. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de goede vervulling van een publiekrechtelijke taak door het
desbetreffende bestuursorgaan dan wel het bestuursorgaan waaraan de gegevens worden verstrekt, of
f. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de
verantwoordelijke of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij het belang of de
fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, in het bijzonder het recht op bescherming van de
persoonlijke levenssfeer, prevaleert.

Artikel 9
1. Persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden
waarvoor ze zijn verkregen.
2. Bij de beoordeling of een verwerking onverenigbaar is als bedoeld in het eerste lid, houdt de
verantwoordelijke in elk geval rekening met:
a. de verwantschap tussen het doel van de beoogde verwerking en het doel waarvoor de gegevens zijn
verkregen;
b. de aard van de betreffende gegevens;
c. de gevolgen van de beoogde verwerking voor de betrokkene;
d. de wijze waarop de gegevens zijn verkregen en
e. de mate waarin jegens de betrokkene wordt voorzien in passende waarborgen.
3. Verdere verwerking van de gegevens voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden, wordt
niet als onverenigbaar beschouwd, indien de verantwoordelijke de nodige voorzieningen heeft getroffen ten
einde te verzekeren dat de verdere verwerking uitsluitend geschiedt ten behoeve van deze specifieke
doeleinden.
4. De verwerking van persoonsgegevens blijft achterwege voor zover een geheimhoudingsplicht uit hoofde
van ambt, beroep of wettelijk voorschrift daaraan in de weg staat.
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Bijlage 6: Privacyreglement verwerking gegevens leerlingen
Artikel 1 Begripsbepalingen
In dit reglement wordt verstaan onder:
r.

Leerling: persoon die onderwijs gaat volgen, volgt of gevolgd heeft op een school van Stichting
Bestuur Openbaar Onderwijs Goirle

s.

Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke
persoon;

t.

Verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot
persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren,
bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending,
verspreiding of enige ander vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband
brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens;

u.

Persoonsgebonden nummer: het sociaal-fiscaalnummer, bedoeld in artikel 2, derde lid, onder j, van
de Algemene wet inzake rijksbelastingen, dan wel het door de Informatie Beheer Groep uitgegeven
onderwijsnummer;

v.

Administratiecode: eenduidige code die wordt gebruikt ten behoeve van efficiënte verwerking van
persoonsgegevens;

w.

Bestand: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens
gecentraliseerd is of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens
bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen;

x.

Verantwoordelijke: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die of het bestuursorgaan dat,
alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van
persoonsgegevens vaststelt, in casu het bevoegd gezag van Stichting B.O.O.G

y.

Beheerder: degene die onder verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke is belast met de
(dagelijkse) zorg voor de verwerking van persoonsgevens, alsmede voor het bewaren, verwijderen en
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verstrekken van gegevens;
z.

Bewerker: degene die op basis van een overeenkomst ten behoeve van de verantwoordelijke
persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen;

aa.

Gebruiker: degene in de zin van artikel 7 die gerechtigd is kennis te nemen van bepaalde gegevens in
een persoonsregistratie;

bb.

Betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft;

cc.

Derde: ieder niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke, de bewerker, of degene(n) die onder
gezag van de verantwoordelijke of de bewerker gemachtigd is (zijn) om persoonsgegevens te
verwerken;

dd.

Ontvanger: degene aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt;

ee.

Bevoegd gezag: het bestuur van Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Goirle, verder te noemen
Stichting B.O.O.G

ff.

College bescherming persoonsgegevens: het college bedoeld in artikel 51 van de Wet Bescherming
Persoonsgegevens;

gg.

Toestemming van betrokkene: elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee
betrokkene aanvaardt dat de hem / haar betreffende persoonsgegevens worden verwerkt;

hh.

WBP: Wet Bescherming Persoonsgegevens, staatsblad 2000, 302;

ii.

Vrijstellingsbesluit Wbp: besluit van 7 mei 2001, (Staatsblad 2001, 250), houdende aanwijzing van
verwerkingen van persoonsgegevens die zijn vrijgesteld van de melding bedoeld in artikel 27 van de
Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 2 Reikwijdte en doelstelling van het reglement

2.1

Dit reglement is van toepassing op alle persoonsgegevens van een leerling die door of namens
stichting B.O.O.G worden verwerkt.

2.2

Dit reglement heeft tot doel:
d. de persoonlijke levenssfeer van leerlingen van wie persoonsgegevens worden verwerkt te
beschermen tegen misbruik van die gegevens en tegen het verwerken van onjuiste gegevens;
e. te voorkomen dat persoonsgegevens worden verwerkt voor een ander doel dan het doel waarvoor
ze verzameld zijn;
f. de rechten van de leerlingen te waarborgen.

Artikel 3 Doel van de verwerking van persoonsgegevens
De verwerking geschiedt met in achtneming van artikel 19 van het Vrijstellingsbesluit slechts ten behoeve van:
a.
de organisatie of het geven van het onderwijs, de begeleiding van leerlingen dan wel het geven van
studieadviezen;
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b.

het verstrekken of ter beschikking stellen van leermiddelen;

c.

het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole;

d.

de uitvoering of toepassing van een wettelijke regeling.

Artikel 4 Verwerking van persoonsgegevens
Geen andere persoonsgegevens van een leerling worden verwerkt dan:
a.
naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats,
telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie bedoelde gegevens, alsmede bank- en
girorekeningnummer van de betrokkene;
b.
het persoonsgebonden nummer;
c.
nationaliteit en geboorteplaats;
d.
gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van de leerling;
e.
gegevens betreffende de godsdienst of levensovertuiging van de leerling, voor zover die noodzakelijk
zijn voor het onderwijs;
f.
gegevens betreffende de aard en het verloop van het onderwijs, alsmede de behaalde
studieresultaten;
g.
gegevens met het oog op de organisatie van het onderwijs en het verstrekken of ter beschikking
stellen van leermiddelen;
h.
gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en innen van inschrijvingsgelden, school- en
lesgelden en bijdragen of vergoedingen voor leermiddelen en buitenschoolse activiteiten;
i.
gegevens als bedoeld onder a, van de ouders, voogden of verzorgers van leerlingen;
j.
andere dan de onder a tot en met i bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist
ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een wettelijke regeling;
k.
een administratiecode ten behoeve van de verwerking van de gegevens onder a t/m j.

Artikel 5 Het beheer van (de verwerking van) persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden op naam van de leerling verzameld. De verzameling van persoonsgegevens van
de leerling vormt het dossier.

Artikel 6 Verstrekking van gegevens
De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan:
f.
g.
h.

degenen, waaronder begrepen derden, die leiding geven aan of belast zijn met de verwerking van
persoonsgegevens van leerlingen of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken;
anderen, in de gevallen bedoeld in artikel 8 onder a, c en d, of artikel 9 (verenigbaar gebruik), derde
lid, van de Wbp;
anderen, in de gevallen bedoeld in artikel 8 onder e en f, van de Wbp, voor zover het slechts
gegevens betreft als bedoeld in artikel 4 van dit modelreglement, en nadat het voornemen daartoe
aan betrokkene is medegedeeld en deze gedurende een redelijke termijn in de gelegenheid is
geweest het recht als bedoeld in artikel 40 of 41 van de Wbp uit te oefenen.

Artikel 7 Toegang tot persoonsgegevens
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6.3

Onverminderd eventuele wettelijke voorschriften ter zake hebben slechts toegang tot de
persoonsgegevens:
c. degenen, waaronder begrepen derden en anderen, die zijn belast met of leiding geven aan de
activiteiten die in verband staan met de verwerking van de gegevens of die daarbij noodzakelijk
zijn betrokken;
d. anderen, in gevallen als bedoeld in artikel 8 onder a, c en d, en artikel 9 derde lid van de Wbp.
e. Ouders / verzorgers t.a.v. het eigen kind

6.4

Degenen genoemd in lid 1 sub a dienen zich te registreren in het bestand dat als bijlage bij dit
reglement wordt gevoegd.

Artikel 8 Beveiliging en geheimhouding
8.1

De verantwoordelijke draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen ter
voorkoming van verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Deze maatregelen
garanderen, rekening houdend met de stand der techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een
passend beveiligingsniveau, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen
gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en
verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

8.2

Indien sprake is van elektronische verwerking van persoonsgegevens zal de beheerder via een
coderings- en wachtwoordbeveiliging de verschillende functionarissen, als bedoeld in artikel 7,
toegang geven tot bepaalde gedeelten van de persoonsgegevens of tot alle persoonsgegevens al
naar gelang hun werkzaamheden dit vereisen.

8.3

Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van dit reglement en daarbij de beschikking krijgt over
persoonsgegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden en
voor wie niet reeds uit hoofde van beroep, functie of wettelijk voorschrift ter zake van de
persoonsgegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan. Dit geldt
niet indien enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering
van dit reglement de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.

Artikel 9 Informatieplicht
9.1

De verantwoordelijke informeert betrokkene over de persoonsgegevens die worden verwerkt, met
welk doel dat gebeurt en aan wie de gegevens worden verstrekt.

9.2

De verantwoordelijke informeert betrokkene over het verwerken van diens persoonsgegevens,
voorafgaand aan de verzameling van de persoonsgegevens of, indien de gegevens van derden
afkomstig zijn, voorafgaand aan de verwerking.

Artikel 10 Rechten betrokkene(n): inzage, correctie, verzet

10.1

Elke betrokkene heeft het recht op inzage. Aan een verzoek om inzage kunnen kosten worden
verbonden.

10.2

Een verzoek om inzage dient te worden gedaan aan de verantwoordelijke, die binnen vier weken na
ontvangst van dit verzoek hierop schriftelijk reageert.
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10.3

Indien de betrokkene bij de verantwoordelijke aantoont dat bepaalde opgenomen gegevens onjuist
c.q. onvolledig zijn, dan wel gezien de doelstelling van het systeem niet ter zake doen, dan wel strijdig
zijn met dit reglement, draagt de verantwoordelijke binnen vier weken nadat betrokkene de onjuistheid
c.q. onvolledigheid heeft aangetoond, zorg voor verbetering, aanvulling of verwijdering. In dat geval
worden eventueel betaalde kosten terugbetaald.

10.4

Indien de verantwoordelijke twijfelt aan de identiteit van de verzoeker, vraagt hij zo spoedig mogelijk
aan de verzoeker schriftelijk nadere gegevens inzake zijn identiteit te verstrekken of een geldig
identiteitsbewijs te overleggen. Door dit verzoek wordt de termijn opgeschort tot het tijdstip dat het
gevraagde bewijs is geleverd.

10.5

Wanneer de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op de grondslag dat die verwerking
a. noodzakelijk is voor de goede vervulling van een door de verantwoordelijke verrichte
publiekrechtelijke taak, of
b. noodzakelijk is voor een gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke of een derde,
kan betrokkene schriftelijk verzet aantekenen tegen de verwerking van de gegevens, op basis van zijn
bijzondere persoonlijke omstandigheden.
De verantwoordelijke dient binnen vier weken na ontvangst van het verzet te beoordelen of het verzet
terecht is. Is dat het geval, dan dient de verwerking van persoonsgegevens onmiddellijk te worden
beëindigd.

10.6

Wanneer de verwerking van persoongegevens plaatsvindt op de grondslag dat die verwerking
geschiedt voor direct marketingdoeleinden, kan betrokkene eveneens schriftelijk verzet aantekenen
tegen de verwerking van de gegevens. Indien betrokkene van dit recht gebruik maakt, dient de
verwerking van persoonsgegevens voor dit doel onmiddellijk te worden beëindigd.

Artikel 11 Bewaartermijnen
De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk vijf jaren nadat de school is verlaten, tenzij de
persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Artikel 12 Oud-leerlingen
12.1

De verantwoordelijke kan besluiten over te gaan tot het instellen van een verwerking betreffende oudleerlingen.

12.2

De verwerking geschiedt slechts voor:
a. het onderhouden van contacten met de oud-leerlingen;
b. het verzenden van informatie aan de oud-leerlingen;
c. het berekenen, vastleggen en innen van bijdragen en giften, waaronder begrepen het in
handen van derden stellen van vorderingen, alsmede andere activiteiten van intern beheer;
d. het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole.

12.3

Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:
a. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode,
woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens,
alsmede bankrekeningnummer van de betrokkene;
b. gegevens betreffende de aard van de studie en de periode gedurende welke de oud-leerling, de
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opleiding heeft gevolgd;
c. gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en innen van bijdragen en giften.
d. een administratiecode dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a t/m c.
12.4

12.5

De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan:
a. degenen, waaronder begrepen derden, die zijn belast met of leiding geven aan de in het
tweede lid bedoelde activiteiten of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken;
b. anderen, in de gevallen bedoeld in artikel 8, onder a, c en d, en artikel 9, derde lid, van
Wbp.

de

De persoonsgegevens worden verwijderd op een daartoe strekkend verzoek van de betrokkene of bij
diens overlijden.

Artikel 13 Klachten
13.1

Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet door de instelling worden
nageleefd dient hij zich te wenden tot de verantwoordelijke.

13.2

Indien de ingediende klacht voor de betrokkene niet leidt tot een voor hem acceptabel resultaat, kan
hij zich wenden tot het College Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 14 Inwerkingtreding en citeertitel
Dit reglement kan aangehaald worden als privacyreglement verwerking leerlingengegevens en treedt in
werking op 01-01-2014.
Het reglement is vastgesteld door het College van Bestuur van Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Goirle
op 21 oktober 2013.

Bijlage
Overzicht van diegenen die toegang hebben tot de leerlingenregistratie van Stichting B.O.O.G zoals bedoeld
in artikel 7 lid 2 van dit reglement:
Functie en motivering gebruik

Toegang tot welke persoonsgegevens

Directeur

Alle gegevens met uitzondering van die van de interne
contactpersoon.

Hoofd Onderwijs en Zorg

Alle gegevens betreffende leerlingen en hun
resultaten met uitzondering van die van de interne
contactpersoon

Teamleider

Alle gegevens betreffende leerlingen van zijn/haar
bouw met uitzondering van die van de interne
contactpersoon
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Leerkracht

Alle gegevens betreffende leerlingen van zijn/haar
groep met uitzondering van die van de interne
contactpersoon

Intern Begeleider

Alle gegevens betreffende leerlingen van zijn/ haar
bouw, die onder de zorg vallen met uitzondering van
de gegevens van de interne contactpersoon

Interne Contactpersoon

Alle gegevens van leerlingen, die bij hem/haar worden
aangemeld.

Ouders / verzorgers

Alle gegevens betreffende hun eigen kind

Administratief medewerker

Alle gegevens welke nodig zijn voor de
administratieve verwerking en die van BRON

Toelichting op het modelprivacyreglement
Op 19 november 2003 heeft de ondertekening plaatsgevonden (door de onderwijssector en de minister van
OCW) van het convenant ’Bescherming leerling-, deelnemer- en studentgegevens op de scholen en
instellingen’. Het convenant komt voort uit een wens van de Eerste kamer tijdens de bespreking van de wet
op het onderwijsnummer om extra aandacht te besteden aan de bescherming van de persoonsgegevens van
leerlingen nu er een persoonsgebonden nummer (het sofi-nummer) aan de administratie wordt toegevoegd
(zie Uitleg 29/30 • 22 • 10 december 2003).
In het convenant is met de organisaties voor bestuur en management afgesproken zorg te dragen voor het
opstellen van een modelreglement per onderwijssector, dat per school- of instelling kan worden gebruikt voor
de wijze van omgaan met de op de school of instelling aanwezige leerlingengegevens (artikel 4 convenant).
Een aantal organisaties voor bestuur en management in het PO en VO, te weten Besturenraad, Bond KBO en
Bond KBVO, VBS, VGS en VOS/ABB, hebben gezamenlijk het voorliggende modelprivacyreglement
opgesteld.
Het model is ter toetsing voorgelegd aan het College Bescherming Persoonsgegevens.

Het model is niet van toepassing op personeelsgegevens.

Voor algemene informatie over de verwerking van persoonsgegevens verwijzen we o.a. naar de
website van het Ministerie van Justitie (www.justitie.nl) waar een Handleiding voor verwerkers van
persoonsgegevens te downloaden is via www.justitie.nl/Images/11_5233.pdf.
De tekst van de Wbp is te downloaden: www.justitie.nl/Images/11_5235.pdf
De tekst van het Vrijstellingsbesluit Wbp is te downloaden: www.justitie.nl/Images/11_5237.pdf
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Voor meer algemene informatie over de Wbp en privacy in het algemeen: www.cbpweb.nl/
www.justitie.nl/themas/meer/wet_bescherming_persoonsgegevens.asp.

Artikelsgewijze toelichting
Artikel 1 Begripsbepalingen
De meeste begripsbepalingen vloeien direct voort uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Verwerking van persoonsgegevens
Het gaat er om of iemand enige feitelijke macht of invloed, al dan niet via een computersysteem, over de
gegevens kan uitoefenen: iemand moet een handeling met de gegevens kunnen verrichten. Als iemand geen
macht of invloed kan uitoefenen op de persoonsgegevens, valt deze verwerking niet onder de Wbp.

Verantwoordelijke
De verantwoordelijke is het bevoegd gezag; in het PO en VO is dit in de meeste gevallen het schoolbestuur.
Persoonsgebonden nummer
Het limitatief gebruik van het persoonsgebonden nummer wordt in de sectorale onderwijswetten nader
geregeld.
Bewerker
Hiermee wordt bijvoorbeeld een externe organisatie als een APS (application service provider),
onderwijsbureau of een administratiekantoor bedoeld.
Als besloten wordt om feitelijke handelingen met betrekking tot gegevensverwerking door een bewerker te
laten verrichten, zal met die bewerker een relatie worden aangaan. De Wbp stelt eisen aan de keuze van een
bewerker en aan de manier waarop de relatie met die bewerker vastlegt:
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men moet zich ervan vergewissen dat de bewerker die wordt gekozen voldoende waarborgen biedt met
betrekking tot de technische en organisatorische beveiliging;
er moet een overeenkomst met de bewerker worden gesloten of er wordt een andere regeling getroffen
waardoor afdwingbare verbintenissen ontstaan;
in de overeenkomst (of andere regeling) moet de verantwoordelijke bedingen dat de bewerker de
persoonsgegevens uitsluitend verwerkt in opdracht van de verantwoordelijke;
er dient te worden bedongen dat de bewerker de beveiligingsverplichtingen nakomt die op de
verantwoordelijke rusten op grond van de Wbp en ten slotte
moet de verantwoordelijke daadwerkelijk toezien op naleving van deze beveiligingsverplichtingen.Ook het
recht daartoe zal in de overeenkomst (of andere regeling) moeten worden vastgelegd.

De Wbp eist in artikel 14 dat de onderdelen die betrekking hebben op de bescherming van persoonsgegevens
en op de beveiligingsmaatregelen, schriftelijk worden vastgelegd.

Betrokkene
De persoon wiens gegevens worden verwerkt, wordt in de Wbp ‘de betrokkene’ genoemd. Hij of zij heeft
krachtens de Wbp een aantal bijzondere rechten, zoals het recht op kennisneming en verbetering van zijn
gegevens en het recht op verzet tegen verwerking van zijn persoonsgegevens.
Indien de betrokkene minderjarig is en de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt, of onder curatele is
gesteld, dan wel ten behoeve van de betrokkene een mentorschap is ingesteld, is in de plaats van de
toestemming van de betrokkene die van zijn wettelijk vertegenwoordiger vereist.
Een toestemming kan door de betrokkene of zijn wettelijk vertegenwoordiger te allen tijde worden ingetrokken.
CBP
Het College bescherming persoonsgegevens ziet er, op grond van de Wbp, als onafhankelijke instantie op
toe, dat persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt en beveiligd en dat de privacy van burgers ook in de
toekomst gewaarborgd blijft.
Wanneer een organisatie zich niet houdt aan de wet, kan het College maatregelen nemen. De belangrijkste
daarvan is uitoefening van bestuursdwang. Dat betekent dat het College van de overtreder kan eisen dat hij
de overtreding van de wettelijke regels binnen een bepaalde termijn ongedaan maakt. Het College kan daarbij
een dwangsom opleggen. Het College kan ook een boete opleggen, bijvoorbeeld wanneer de verwerking van
persoonsgegevens niet, onjuist of te laat is aangemeld.

Vrijstellingsbesluit
In het Vrijstellingsbesluit (Vb) worden de vrijgestelde gegevensverwerkingen opgesomd. Met name artikel 19
van het Vb kan van toepassing zijn op verwerkingen van onderwijsinstellingen betreffende hun leerlingen. Een
beroep doen op een van de artikelen van het Vb is alleen mogelijk als aan de eisen die het Vb stelt wordt
voldaan, niet alleen ten tijde van de start van de verwerking, maar ook later in de tijd. Daarom is het zinvol te
controleren of nog aan de eisen wordt voldaan, bijvoorbeeld als men meer of andere gegevens wil verwerken
of wil overstappen op een ander registratiesysteem. Daarom kan ook niet zonder voorbehoud gezegd worden
dat scholen zijn vrijgesteld van de meldingsplicht.
Overigens ziet het Vb alleen op een vrijstelling van de meldingsplicht. Voor het overige is de Wbp normaal
van toepassing.
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Artikel 3 Doel van de verwerking van persoonsgegevens
Organisaties mogen persoonsgegevens alleen verzamelen en verder gebruiken voor een duidelijk
omschreven doel. Dat doel moeten zij vooraf bepalen, dus voordat zij met het verzamelen van de gegevens
beginnen. Ze mogen ook niet meer gegevens verzamelen dan strikt noodzakelijk is voor dat doel. Maar ook
niet minder als dat tot onvolledige informatie leidt. Wel mogen organisaties persoonsgegevens verwerken
voor meerdere doelen tegelijkertijd.
Die doelen moeten ze vooraf dan wel goed beschrijven. Ze mogen de gegevens alleen gebruiken wanneer
dat in overstemming is met het oorspronkelijke doel.
Een voorbeeld: de gegevens die een school in zijn leerlingenbestand heeft opgenomen mogen gebruikt
worden om het aantal leerlingen dat de school met goed gevolg heeft afgesloten in kaart te brengen. De
school mag deze persoonsgegevens echter niet aan een bedrijf verkopen in zodanige vorm dat het bedrijf er
een profiel van de leerling mee kan maken op basis waarvan het de leerling vervolgens persoonlijk benadert.
Het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen is in dit geval niet verenigbaar met de wijze waarop ze verder
worden verwerkt.

Artikel 4 Verwerking van persoonsgegevens
In dit artikel wordt de nader omschreven welke gegevens binnen het kader van het doel van de registratie
kunnen worden geregistreerd.
In principe is het persoonsgebonden nummer te kwalificeren als een administratiecode. Het gebruik van het
persoonsgebonden nummer is echter aan strikte wettelijke voorschriften gebonden. Het gebruik van het
persoonsgebonden nummer als administratiecode van de eigen registratie is niet toegestaan. Het
persoonsgebonden nummer mag daarom niet verschijnen op lijsten met leerlingengegevens voor allerlei
doeleinden zoals bij voorbeeld samenstelling klassen/groepen.

Artikel 5 Het beheer (de verwerking van) persoonsgegevens
Alle gegevens over een leerling die vallen onder dit reglement vormen te samen het dossier van de
betreffende leerling. De gegevens kunnen dus over meerdere (afzonderlijke) registraties zijn verspreid.

Artikel 6 Verstrekking van gegevens
Verstrekken van persoonsgegevens omvat elke vorm van bekendmaken of ter beschikking stellen van
persoonsgegevens, ongeacht de wijze waarop dit gebeurt. Het kan mondeling, schriftelijk of langs
elektronische weg gebeuren. Ook het raadplegen van gegevens, bijvoorbeeld op cd-rom, valt onder
verstrekken. Van verstrekken is ook sprake als een persoon over de schouder van een ander meekijkt.
Wet bescherming persoonsgegevens artikel 8 en 9:

Artikel 8
Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt indien:
a. de betrokkene voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend;
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b. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene
partij is, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van de
betrokkene en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst;
c. de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan de
verantwoordelijke onderworpen is;
d. de gegevensverwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van de betrokkene;
e. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de goede vervulling van een publiekrechtelijke taak door het
desbetreffende bestuursorgaan dan wel het bestuursorgaan waaraan de gegevens worden verstrekt, of
f. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de
verantwoordelijke of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij het belang of de
fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, in het bijzonder het recht op bescherming van de
persoonlijke levenssfeer, prevaleert.
Artikel 9
1. Persoonsgegevens

worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden
waarvoor ze zijn verkregen.
2. Bij de beoordeling of een verwerking onverenigbaar is als bedoeld in het eerste lid, houdt de
verantwoordelijke in elk geval rekening met:
a. de verwantschap tussen het doel van de beoogde verwerking en het doel waarvoor de gegevens zijn
verkregen;
b. de aard van de betreffende gegevens;
c. de gevolgen van de beoogde verwerking voor de betrokkene;
d. de wijze waarop de gegevens zijn verkregen en
f.

de mate waarin jegens de betrokkene wordt voorzien in passende waarborgen.

3. Verdere verwerking van de gegevens voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden, wordt
niet als onverenigbaar beschouwd, indien de verantwoordelijke de nodige voorzieningen heeft getroffen
ten einde te verzekeren dat de verdere verwerking uitsluitend geschiedt ten behoeve van deze specifieke
doeleinden.
4. De verwerking van persoonsgegevens blijft achterwege voor zover een geheimhoudingsplicht uit hoofde
van ambt, beroep of wettelijk voorschrift daaraan in de weg staat.

Artikel 7 Toegang tot persoonsgegevens
Transparantie waarborgt de privacy. Vereist is dat duidelijk wordt aangegeven wie toegang hebben tot de
persoonsgegevens.
In de regel zijn dit personeelsleden van de school of instelling die onder verantwoordelijkheid van de
verantwoordelijke hun werkzaamheden verrichten. In dit artikel is dit nog eens aangegeven. In lid 2 gaat het
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specifiek om deze personeelsleden en het opstellen van een registratie van degenen die toegang hebben tot
de leerlingenregistratie.
Toegang hebben tot persoonsgegevens is het inzage hebben tot persoonsgegevens zonder dat u enige
feitelijke macht of invloed kunt uitoefenen op de persoonsgegevens.
In lid 1 wordt de Wbp aangehaald met als doel aan te geven wie nog meer toegang kunnen hebben. Hierin
wordt aangegeven dat ook in andere situaties, zoals bedoeld in de Wbp, anderen toegang kunnen hebben. Dit
is op zich lastig te vangen in een reglement. De Wbp kenschetst in algemene termen een aantal situaties.Te
denken valt aan politiediensten in geval van opsporing van strafbare feiten en aan GGD-en die de
leerlingenadministratie mogen opvragen in geval van het uitbreken van een epidemie. De Wbp biedt hiertoe
de mogelijkheid. In lid 1 wordt hierop aangesloten.

Artikel 8 Beveiliging en geheimhouding
Gegevensverwerkers moeten ook veel aandacht besteden aan de beveiliging van privacygevoelige informatie.
Zij zijn verplicht die gegevens geheim te houden voor onbevoegden en personen die niets met de verwerking
van doen hebben. Over de beveiliging van persoonsgegevens is meer informatie te vinden op de site van het
Cbp.
Het bevoegd gezag dient een geheimhoudingsovereenkomst af te sluiten met degene(n) die niet in een
hiërarchische verhouding tot het bevoegd gezag staan (bewerker). Artikel 14 WBP eist dat de onderdelen die
betrekking hebben op de bescherming van persoonsgegevens en op de beveiligingsmaatregelen, schriftelijk
worden vastgelegd (zie ook de toelichting bij artikel 1 i inzake de bewerker).

Artikel 9 Informatieplicht
Alle organisaties die persoonsgegevens gebruiken hebben een informatieplicht. Dit betekent dat zij de
personen op wie de gegevens betrekking hebben, moeten laten weten wat zij met hun gegevens gaan doen.
De school of instelling dient op eigen initiatief aan de betrokkenen kenbaar te maken welke verwerkingen van
persoonsgegevens ze heeft en waarom. Dit is een belangrijk instrument in de Wbp om het gegevensverkeer
transparant te maken.
De school of instelling kan dit kenbaar maken door een opgave van de verwerkingen op de website en/of in
de schoolgids op te nemen en door op formulieren, waarop gegevens worden uitgevraagd, naar de opgave op
de website en/of in de schoolgids te verwijzen. Het is aan te bevelen in deze informatie naar de betrokkenen
ook de rechten van betrokkenen (recht van inzage, correctie en klacht; in dit reglement omschreven in artikel
10 en 13) expliciet op te nemen en de procedureafspraken (bij wie kan op welke wijze een verzoek of klacht
worden ingediend) te benoemen op de website en/of in de schoolgids.
De informatieplicht geldt wanneer de gegevens worden verzameld via bijvoorbeeld een formulier of via
internet. Ook wanneer de gegevens via derden worden verkregen geldt de informatieplicht, tenzij de
leverancier van de gegevens de betrokkenen al heeft geïnformeerd of tenzij de informatieplicht tot
onevenredige inspanningen voor de verwerker leidt. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als het zeer tijdrovend is
om het adres van de betrokkene te achterhalen en adverteren onvoldoende garantie geeft.
Betrokkenen hoeven niet geïnformeerd te worden als hun gegevens worden vastgelegd of verstrekt op grond
van een wettelijke plicht.
De informatieverstrekking aan de betrokkene moet in ieder geval omvatten:



wie u bent (dus wie de verantwoordelijke is); en
voor welk doel of doeleinden u de gegevens verzamelt en verwerkt.
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Daarmee kunt u echter niet altijd volstaan. U moet nadere informatie verschaffen als dat tegenover de
betrokkene nodig is om een behoorlijke en zorgvuldige verwerking te waarborgen.
U zult zich dus moeten afvragen of u uit oogpunt van zorgvuldigheid meer of minder gedetailleerde informatie
over de verwerking aan de betrokkene moet verstrekken. U moet daarbij rekening houden met (i) de aard van
de gegevens, (ii) de omstandigheden waaronder u deze hebt verkregen en (iii) het gebruik dat u ervan gaat
maken. Hoe gevoeliger de gegevens die u verwerkt voor de betrokkene liggen, hoe meer reden er is om de
betrokkene gedetailleerd te informeren over uw gegevensverwerking.

Artikel 10 Rechten betrokkene(n): inzage, correctie, verzet
Iedereen mag met redelijke tussenpozen vragen of, en zo ja welke persoonsgegevens het bevoegd gezag, de
school, ten aanzien van hem verwerkt. Als de betrokkene het bevoegd gezag, de school, buitensporig vaak
met een dergelijk verzoek benadert, hoeft daaraan geen gehoor te worden geven.
Een verzoek om inzage (maar dit geldt ook voor verzoek tot bijvoorbeeld correctie) moet wel binnen vier
weken worden antwoord. Het antwoord moet schriftelijk zijn, tenzij een gewichtig belang van de betrokkene
vergt dat een andere vorm wordt gekozen, bijvoorbeeld mondeling. Een per elektronische post verzonden
antwoord is ook schriftelijk.
Het antwoord moet in een begrijpelijke vorm bevatten:


een volledig overzicht van de door het bevoegd gezag, de school verwerkte gegevens van de
betrokkene;
 een omschrijving van het doel of de doeleinden van de gegevensverwerking;
 de categorieën van gegevens waarop de verwerking betrekking heeft;
 de ontvangers of categorieën van ontvangers;
 alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens.
De vergoeding voor de kosten van het bericht zoals bedoeld in artikel 10.1 bedraagt per pagina € 0,23 per
pagina met een maximaal bedrag van €4,50 per bericht.
De verantwoordelijke mag in afwijking van het hierboven gestelde een redelijke vergoeding in rekening
brengen die ten hoogste € 22,50 bedraagt in het geval dat:



het afschrift bestaat uit meer dan honderd pagina’s of
het bericht bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk
toegankelijke gegevensverwerking.

Verzoek tot correctie:
De betrokkene mag verzoeken zijn gegevens te corrigeren. Daarbij moet hij of zij de gewenste wijzigingen
aangeven. Correctie houdt in:
 verbeteren;
 aanvullen;
 verwijderen;
 afschermen; of
 op een andere manier er voor zorgen dat de onjuiste gegevens niet langer worden gebruikt.
Het bevoegd gezag, de school is alleen verplicht te corrigeren als de gegevens als deze feitelijk onjuist zijn,
onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt, of op andere wijze in strijd
met een voorschrift van de Wbp of een andere wet zijn verwerkt.
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Het recht van verzet
Wanneer de betrokkene een gerechtvaardigd individueel belang kan aantonen, moet de verantwoordelijke de
verwerking van diens gegevens staken.
De verantwoordelijke mag voor de kosten voor het in behandeling nemen van verzet zoals bedoeld in artikel
10.5 een redelijke vergoeding in rekening brengen met dien verstande dat deze ten hoogste €4,50 bedraagt.
Gaat het om direct marketing of charitatieve fondswerving, dan hoeft de betrokkene zelfs niets aan te tonen;
hij kan verzet aantekenen, waarbij zijn gerechtvaardigd individueel belang zonder meer wordt erkend. De
verwerking van zijn persoonsgegevens voor het betreffende doel moet worden gestaakt.

Artikel 11 Bewaartermijn
De Wbp regelt dat persoonsgegevens niet langer bewaard mogen worden dan noodzakelijk is voor de
doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt. De school bepaalt aan de hand van het doel hoe
lang het noodzakelijk is de desbetreffende gegevens te bewaren.
De leerlingengegevens dienen uiterlijk twee jaren nadat de studie is beëindigd te worden verwijderd, tenzij op
grond van een wettelijke bewaarplicht een langere termijn geldt (artikel 19 Vrijstellingsbesluit). Zo bepaalt het
Bekostigingsbesluit (artikel 9 WPO en artikel 6 WVO) dat de gegevens uit de leerlingenadministratie ten
minste gedurende vijf jaren nadat de desbetreffende leerling van de school is uitgeschreven bewaard moeten
worden.
De gegevens van oud-leerlingen zoals bedoeld in artikel 12 van dit reglement, worden slechts verwijderd op
verzoek van de betrokkene (artikel 41 Vrijstellingsbesluit).
Verwerkingen van persoonsgegevens ter uitvoering van de Leerplichtwet door de verantwoordelijke worden
verwijderd uiterlijk twee jaren nadat de leerplicht is geëindigd (artikel 20 Vrijstellingsbesluit).
Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt voor het verstrekken van de vergoeding van de kosten
verbonden aan het leerlingenvervoer, als bedoeld in de Wet op het Primair Onderwijs en de Wet op de
Expertisecentra, dienen de persoonsgegevens te worden verwijderd uiterlijk twee jaren na afloop van het
schooljaar waarop de verstrekking van de vergoeding betrekking heeft (artikel 21 Vrijstellingsbesluit).
Verwerkingen van beoefenaren van individuele beroepen in de gezondheidszorg, als bedoeld in de Wet op de
beroepen in de individuele gezondheidszorg, betreffende hun patiënten worden verwijderd nadat de wettelijke
bewaartermijn is verstreken en bij het ontbreken daarvan uiterlijk vijf jaren na beëindiging van de behandeling
(artikel 16 Vrijstellingsbesluit).
Indien sprake is van een bezwaar-, klachten- of gerechtelijke procedure, dienen de persoonsgegevens uiterlijk
na twee jaar te worden verwijderd nadat de desbetreffende procedure is afgehandeld, tenzij aan een langere
wettelijke bewaarplicht dient te worden voldaan (artikel 39 Vrijstellingsbesluit).
De persoonsgegevens uit een register of lijst worden verwijderd uiterlijk twee jaren nadat de betrokken
hoedanigheid is vervallen, de gewenste hoedanigheid is verkregen of de gewenste prestatie is geleverd
(artikel 40 Vrijstellingsbesluit).
Documentbeheer. De gegevens die verzameld zijn met het oog op de registratie van de ontvangst, de
behandeling en de afdoening van documenten door de verantwoordelijke worden verwijderd uiterlijk vijf jaren
nadat de betrokken gegevens werden opgenomen (artikel 31 Vrijstellingsbesluit).
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Videocameratoezicht. Toezicht ter beveiliging van personen, gebouwen, terreinen, zaken en
productieprocessen, die zijn toevertrouwd aan de zorg van de verantwoordelijke, met duidelijk zichtbare
videocamera's is ook aan de Wet bescherming persoonsgegevens onderhevig. De persoonsgegevens die in
dit kader worden verwerkt worden verwijderd uiterlijk 24 uren nadat de opnamen zijn gemaakt, dan wel na
afhandeling van de geconstateerde incidenten (artikel 38 Vrijstellingsbesluit). Overige
communicatiebestanden worden verwijderd op verzoek van betrokkene of uiterlijk een jaar nadat de relatie
tussen betrokkene en de organisatie van de verantwoordelijke is verbroken (artikel 42 Vrijstellingsbesluit).
Genoemde termijnen gelden tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke
bewaarplicht.

Artikel 13 Klachten
Veel onnodige bezwaar- en beroepsprocedures kunnen worden voorkomen door een klachtenprocedure te
volgen. In lid 2 is melding gemaakt van de mogelijkheid om het College Bescherming Persoonsgegevens te
verzoeken om bemiddeling, zoals opgenomen in artikel 47 Wbp.

Bijlage 7: Pestprotocol OBS ’t Schrijverke
In de landelijke dagbladen, op televisie en in tijdschriften is de laatste tijd veel aandacht voor het fenomeen
pesten. Niet omdat er tegenwoordig meer gepest wordt, maar omdat steeds duidelijker wordt dat pesten grote
invloed heeft op de ontwikkeling van kinderen.
Op de eerste plaats besteden we aandacht aan wat pesten eigenlijk is. Daarna beschrijven we de landelijke
aanpak gevolgd door de aanpak van onze school. Uiteindelijk leidt dit tot een actief anti-pestbeleid.
Voordat we ingegaan op wat pesten is en wat er aan te doen valt, benoemen we hier eerst vier vooroordelen
die belemmerend werken t.a.v. een actief anti-pestbeleid.

1. Vooroordelen over pesten:
a. Pesten gaat vanzelf over:
Uit onderzoek blijkt dat pesten niet vanzelf over gaat. Integendeel, het is een langdurig verschijnsel: vaak zie
je dat dezelfde leerling in een andere klas nog steeds gepest wordt. Als er niet ingegrepen wordt, gaat het niet
over, maar kan het zelfs verergeren.
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b. Pesten is een onvermijdelijk natuurverschijnsel:
Onschuldige pesterijen maken deel uit van het dagelijks leven en zullen inderdaad wel altijd voorkomen. Maar
het feit dat een gepeste steeds weer het mikpunt is van aanhoudende pesterijen, kan en moet voorkomen
worden.

c. Het slachtoffer lokt het zelf uit:
Misschien lijkt dit wel zo, maar kinderen zijn zich dit meestal niet bewust: elke leerling die namelijk van de
groepsnorm afwijkt, kan gepest worden. Daar hoef je niets voor te doen: het kan variëren van de “verkeerde”
kleding tot een leerling die van klassieke muziek houdt en daar openlijk voor uitkomt.

d. Van pesterijen word je hard:
Toevallige plagerijen kunnen misschien bijdragen tot enige “hardheid”, pesterijen doen dat zeker niet:
integendeel, de gepesten worden overtuigd van hun minderwaardigheid en keren zich in zichzelf.

2. Wat is pesten?
Wanneer spreken we nu over pesten in de klas, wat is pesten?
Onder pesten op school verstaan wij: een systematische, psychologische, fysieke of seksuele handeling van
geweld door een leerling of een groep leerlingen ten opzichte van een of meer klasgenoten, die niet langer in
staat is/zijn zichzelf te verdedigen .

Pesten heeft duidelijke kenmerken:







Pesten gebeurt opzettelijk;
Pesten is bedoeld om de schade toe te brengen ( fysiek,materieel of mentaal);
Bij pesten is er sprake van ongelijke machtsverhoudingen (fysiek of verbaal sterkere personen kiezen
minder weerbare personen als sleachtoffer);
Pesten gebeurt systematisch;
Pesten houdt niet vanzelf op, maar wordt eerder erger als er niet wordt ingegrepen;
Pesten is van alle tijden en komt in alle groepen en culturen voor. Het is dus een typisch menselijke
ondeugd die altijd verborgen aanwezig is en steeds weer de kop op kan steken.

Pesten is een ongelijke strijd van meestal een groep tegen een enkeling. In dat ongelijkwaardige zit hem nu
ook het verschil tussen plagen en pesten. Plagen vindt plaats op een gelijkwaardig niveau: je plaagt een
ander en je wordt terug geplaagd. Pesten daarentegen is ongelijkwaardig: een kind dat gepest wordt, zal de
pestkop niet terug pesten.
Uit onderzoek blijkt, dat er gemiddeld in elke groep zo’n 2 a 3 kinderen regelmatig worden gepest en meestal
hebben hun ouders daar geen weet van. Pesten moet niet verward worden met plagen. Alle kinderen plagen
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nl. op zijn tijd. Alle kinderen worden ook geplaagd. Maar bij pesten zijn het steeds dezelfde kinderen die
pesten en steeds dezelfde kinderen die gepest worden. En pesten is nooit de schuld van het slachtoffer.
Kinderen worden niet gepest, omdat ze dik zijn of dun. Niet omdat ze slim zijn of minder slim. Niet omdat ze
rood haar hebben of een bril dragen. Een afwijkend gedrag of uiterlijk alleen is zelden aanleiding tot het
pesten. Meestal zijn het de kwetsbare kinderen, die zich niet effectief verdedigen en wat hulpeloos reageren,
die het slachtoffer van pesterijen worden, ongeacht hun uiterlijk of kleding.

3. Landelijke aanpak van pesten op school
Het bevoegd gezag, de directie en personeel, de medezeggenschapsraad, de activiteitencommissie, de
overblijfcommissie en de leerlingenraad ondertekenen het nationale pestprotocol tegen pesten.
3.1 Pesten moet worden onderkend als probleem door alle betrokkenen: kinderen die gepest worden,
pestende kinderen, meelopers, afzijdige kinderen, leerkrachten en ouders.
3.2 De school probeert pesten te voorkomen.
3.3 Leerkrachten scheppen een veilige sfeer in hun klas. Er kunnen projecten in de klassen worden
uitgevoerd over pesten en omgaan met elkaar. Ook kan worden gewerkt aan het gezamenlijk opstellen
van klassenregels.
3.4 Leerkrachten zijn in staat pesten te signaleren als het toch optreedt.
3.5 Leerkrachten nemen duidelijk stelling als ze merken dat leerlingen worden gepest. Heel belangrijk hierbij
is het invoelend vermogen van de leerkrachten.
3.6 De school beschikt over diverse aanpakken als er gepest wordt.
3.7 Er zijn vertrouwenspersonen, die klachten van leerlingen en ouders over het pestbeleid op school kan
indienen bij een klachtencommissie.

4. Aanpak pesten op OBS ’t Schrijverke.
4.1 Een van onze pedagogische uitgangspunten is het voorkomen van pestgedrag
In elke groep zitten kinderen die gemakkelijk, minder gemakkelijk en soms zelfs moeilijk met anderen om
kunnen gaan.
Als de sfeer in de groep veilig is, gaan al die verschillende kinderen graag naar school. Ze weten dat er niet
alleen met de sterksten rekening wordt gehouden maar met iedereen. In hun groep is het de gewoonste zaak
van de wereld dat je het voor elkaar opneemt als iemand problemen heeft. De kinderen moeten leren dat zij
zelf verantwoordelijk zijn voor de sfeer in de groep. Bovendien geeft de leerkracht het goede voorbeeld. Als er
in een groep een veilige sfeer heerst krijgen pesters weinig kans; andere kinderen komen het slachtoffer te
hulp. In een groep met een veilige sfeer zal het pesten minder snel voedingsbodem vinden.
De sfeer in een groep kan ook onveilig zijn. Andere kinderen durven het dan nauwelijks voor het gepeste kind
op te nemen. Ze kunnen niet rekenen op de hulp van de aanwezige volwassene. Ze zijn bang om uitgelachen
te worden en niet meer bij de groep te horen.
De leerkracht doet er goed aan de saamhorigheid te bevorderen. Bijvoorbeeld door af en toe iets gezelligs te
doen met de groep als geheel en door een positieve benadering van de kinderen.

Aandachtspunten:
4.2.1 Maatregelen die wij als school nemen:
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A. Preventieve maatregelen
B. Curatieve maatregelen
A. Preventieve maatregelen:
Ervoor zorgen dat leerlingen niet beginnen met pesten zou natuurlijk ideaal zijn. Daarom nemen wij de
volgende maatregelen binnen de school:

















Op school werken wij met een methode voor sociaal emotionele ontwikkeling ‘Goed Gedaan’
Leerkrachten vullen 1 x per jaar een lijst in over de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen in
hun groep. (ZIEN). Deze lijsten worden standaard meegenomen in de groepsbesprekingen.
Op tijd proberen te signaleren van een pestprobleem, d.m.v. opmerkelijke resultaten van een kind,
emotionele uitingen, het sociaal - emotionele rapport, sociogram, informatie vanuit de thuissituatie of
bijvoorbeeld een hulpvraag vanuit de brievenbussen
Er hangen borden/foto’s/spreuken in de school die betekenen: ga met respect met elkaar om
We hebben in de gangen “brievenbussen” hangen die is bedoeld voor het kind dat steeds maar weer
gepest wordt en niet weet waar het hulp moet halen. Kinderen kunnen hun probleem opschrijven en daar
posten. We gaan zorgvuldig met de post om en ondernemen actie indien nodig
Meer contact onderhouden met de kinderen buiten de lessen, bv. Meer toezicht op het schoolplein en we
moeten de gemaakte afspraken consequent nakomen.
Kinderen meer eigen verantwoordelijkheid geven
Als leerkracht respect afdwingen door;
Op een positieve manier leiding te geven aan een groep kinderen,
Respect te tonen,
Zelfrespect uit te stralen,
Inwendig emoties te beheersen bij uitdagend gedrag van kinderen,
Eerlijk en consequent op te treden,
We passen de formule toe “Stop – Denk - Doe”, d.w.z. dat een kind tijdens een pestsituatie niet meteen
moet reageren (stop), maar eerst bij zichzelf na moet gaan wat er aan de hand is (denk) en daarna pas
moet handelen (doe). Deze formule wordt met het kind of de kinderen besproken.

B. Curatieve maatregelen
Als je als leerkracht te maken hebt met pesterijen in volle gang (vaak merk je dat als leerkracht pas als het
een en ander al lang aan de gang is) dan moeten er maatregelen genomen worden.
Er zijn twee soorten maatregelen, nl. de confronterende en de niet-confronterende.
Confronterende maatregelen houden in dat de groep openlijk en direct wordt aangesproken op de
pesterijen. Dit ligt het meest voor de hand als er sprake is van openlijke pesterijen. Hierbij kan het van belang
zijn om op de een of andere manier rekening te houden met het feit dat er leerlingen kunnen zijn die een
bepaald aanzien binnen de groep genieten en die de rest van de groep met zich mee kunnen krijgen.
Confronterende maatregelen kunnen bestaan uit:




Gesprek met het gepeste kind en de pester(s)
Gesprek met middengroep (de passief betrokken kinderen)
Pest project starten (zie literatuurlijst)
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Voeren van een gesprek met pester en eventueel de ouders van de pester en samen werken aan een
oplossing.

Niet-confronterende maatregelen houden in dat het pestprobleem in de groep via een indirecte manier
bespreekbaar wordt gemaakt. Dit ligt het meest voor de hand als er sprake is, of er een vermoeden is, van
pesterijen die verborgen worden gehouden. Juist als het pesten al lang aan de gang is, is het gevaarlijk om
het pesten op een openlijke, directe manier te bespreken. Dat komt doordat de pesters dit interpreteren als
verraad door het slachtoffer aan de leerkracht. Dit zal vaak nog ergere pesterijen uitlokken.
De niet-confronterende maatregelen kunnen bestaan uit:







Gesprek met het gepeste kind
Observeren (het team op de hoogte brengen, collega’s inschakelen tijdens pauze)
Gesprek m.b.t. de thuissituatie
Een sociogram maken
Een rollenspel spelen binnen de groep (“Ik, jij, wij”, “Zeg nou zelf”……)
Het aanroeren van pesten via een onderwerp als oorlog en vrede, mensenrechten, levensbeschouwing
(zie literatuurlijst).

4.2.2 Hoe wij als leerkrachten omgaan met een pestsituatie:
Afhankelijk van de situatie:
 Niet ingrijpen, samen laten oplossen (plagen)
 Wel ingrijpen:
 Partijen laten afkoelen door er met de betrokken kinderen apart over te praten, hen een brief te laten
schrijven over wat er is gebeurd of er een tekening over te laten maken (te gebruiken als een soort
praatpapier) en dan bemiddelen, de kinderen ervaren hun probleem
 De kinderen zelf oplossingen laten bedenken voor hun conflict (beter dan oplossingen aanpraten)
 Geen partij kiezen
 een oplossing kiezen die voor beide partijen echt acceptabel is
 de kinderen zelf na laten gaan, laten inzien wat er fout ging in de situatie, wat er goed ging in de situatie
en wat je volgende keer anders zou kunnen doen
 een afspraak maken om na een tijdje te bekijken hoe de gekozen oplossingen werken
 regels stellen – bij overtreding van regels volgen maatregelen (zie 4.2.4.)
 eventueel de klassenindeling aanpassen.

4.2.3 Hulp bieden aan het kind dat gepest wordt:


Naar het kind luisteren en haar/zijn probleem serieus nemen





Medeleven tonen, het is echt heel vervelend, accepteren dat het zo
Luisteren en vragen; waar, wanneer, hoe, door wie wordt gepest
Het kind zijn of haar gevoelens op papier laten zetten







Met het kind overleggen over mogelijke oplossingen
Nagaan hoe het kind dan zelf reageert, wat doet hij/zij voor/tijdens en na het pesten
Weet het kind waarom hij of zij wordt gepest
Bespreken welke reacties minder goed zijn (huilen, slaan, schelden, …)
Nagaan welke oplossingen het kind zelf wil en welke personen erbij betrokken gaan worden
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Samen met het kind werken aan oplossingen
Zoeken en oefenen van andere reacties bijvoorbeeld je niet meer afzonderen, assertiever optreden







Sterke kanten van het kind benadrukk en
Positief waarderen als het kind zich anders / beter opstelt
Het gepeste kind niet overbeschermen
Zoeken van club, sport waar kind kan ervaren dat contact met andere kinderen wel leuk kan zijn
Afspraken maken over een vast bespreekmoment met het kind (en ouders)



Zo nodig zorgen dat het kind deskundige hulp krijgt, bijvoorbeeld sociale vaardigheidstraining

4.2.4 Hulp bieden aan het kind dat zelf pest:
























Met het kind bespreken wat pesten voor een ander betekent
Praten, zoeken naar reden van pesten en laten inzien dat het kind zelf een probleem heeft (baas willen
zijn, jaloezie, verveling)
Wijzen op zijn / haar verantwoordelijkheid in het sociale proces
Laten inzien wat het effect van zijn/haar pestgedrag is voor de gepeste
Zoeken naar oplossingen
Maken van afspraken over een vast bespreekmoment met kind (en ouders / eventueel met het gepeste
kind)
Het kind helpen om op een positieve manier relaties te onderhouden met andere kinderen
Benadrukken van de sterke kanten van het gepeste kind
Excuses laten aanbieden
Zoeken van een club, sport waar kind kan ervaren dat contact met andere kinderen wel leuk kan zijn
Het kind helpen om zich aan regels en afspraken te houden
Regel: niet pesten! Aan deze regel de hand houden. Lukt dat niet dan:
Een brief schrijven aan de leerkracht (omschrijven waarom hij/zij pest)
Een brief schrijven aan het gepeste kind ( ,, )
Bespreken van de brief door de pester met de eigen ouders.
Als dat gesprek niet plaats vindt , dan de brief mee naar huis ter ondertekening door de ouders.
Gesprek met de ouders op school
Overname door directie om tot een oplossing te komen.
Kind leren niet meteen kwaad te reageren, leren beheersen,
De “stop-denk-doe houding”
Het kind positief waarderen tijdens het bespreekmoment
Zo nodig zorgen dat het kind deskundige hulp krijgt, bijvoorbeeld een sociale vaardigheidstraining

4.2.5 De middengroep (de kinderen die er indirect bij betrokken zijn) betrekken bij de
oplossingen van het pestprobleem:



Met de kinderen praten over de gevolgen voor het gepeste kind en over hun eigen verantwoordelijkheid
daarbij
Met de kinderen overleggen over mogelijke oplossingen en over wat ze zelf kunnen bijdragen aan die
oplossingen, samen zijn ze verantwoordelijk voor de sfeer in de groep
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Samen met de kinderen werken aan oplossingen voor de pester en het gepeste kind; we maken
afspraken en leggen die vast in regels
Vast bespreekmoment afspreken waarin gekeken wordt of de regels ook worden nageleefd.

4.2.6 De ouders steunen:




Ouders die zich zorgen maken over pesten, serieus nemen
Informatie en advies geven over pesten en de manieren waarop pesten kan worden aangepakt:
Zo nodig ouders doorverwijzen naar deskundige ondersteuning.

A. Een groep ouders aanspreken d.m.v. het houden van een ouderavond en informatie geven n.a.v. het
beleidsplan van de school
B. Ouders van de pester en het gepeste kind aanspreken (afspraken maken)
C. In de schoolgids ouders erop attenderen dat onze school een actief anti - pestbeleid nastreeft




Erg belangrijk!
Werken aan een positieve sfeer thuis en op school.
Erachter zien te komen waar bepaald gedrag vandaan komt.

5. Er zijn foto’s / spreuken / voorbeelden
Er hangen foto’s, spreuken centraal in de school. We willen hiermee bereiken dat leerlingen over de grenzen
van de school en de geschiedenis heen kunnen kijken. Voorbeelden over; Hoe mensen met elkaar omgaan
(Ghana= it’s not where you are, but what you are) en wat de consequenties zijn als we mensen buiten sluiten
(Fam. Dasche).

5.1 Afspraken




In de eerste week van het nieuwe schooljaar besteden we in de klas aandacht aan de regels die
samenhangen met de gemaakte regelborden.(gedragsverwachting).
De kinderen moeten zich verantwoordelijk gaan voelen, want dan pas zullen de afspraken draagvlak
hebben in de groep. Daarom evalueren we met enige regelmaat.
Middels deze vragen passen we de regels concreter in de groep toe.
-



Hoe kunnen we in een rustige sfeer werken?
Welke spel-, speel- en werkregels spreken we met elkaar af?
Hoe zorgen we ervoor dat niemand wordt buitengesloten?
Kinderen onderling, met hun leerkracht of invaller.-Hoe ga je respectvol met elkaar om?
Wanneer mogen we of moeten we elkaar helpen?
Kun je of mag je allemaal zeggen wat je voelt?
Welke zorg besteden we aan onze omgeving?
Hoe zuinig zijn we op onze materialen en op alles om ons heen?
Hoe vangen we nieuwe kinderen goed op?
Hoe spreken we mensen aan die ons bezoeken?
Welke taal spreken we tegen elkaar?

Dit zou kunnen resulteren in:
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-

We proberen elkaar zo min mogelijk te storen zowel in de klas als in de gang.
We lachen elkaar niet uit om bijvoorbeeld uiterlijk, prestaties of ideeën
Wij hebben niet het recht om ongevraagd aan andermans lijf te komen. Slaan, schoppen en schelden
vinden wij geen goede oplossing.
We komen niet ongevraagd aan elkaars spullen. Als we iets willen lenen, vragen we dit aan elkaar.
Iedereen mag een mening hebben, als we een ander daarmee niet kwetsen.
Elkaar helpen als iemand hulp nodig heeft.
We zijn eerlijk tegen elkaar.
We houden ons aan de afspraak.
We letten erop hoe we elkaar aanspreken. We zijn beleefd tegen leerkrachten, ouders en elkaar.

6. Een pestvrije school
Stel je voor dat het op basisschool “t Schrijverke” zou lukken. In ieder geval willen we er ons blijvend voor
inzetten.
De spreuken/foto’s die zorg voor elkaar uitdrukken, krijgen aandacht in de school. De kinderen en ouders die
met een pest probleem komen kunnen rekenen op een serieuze aanpak. We beloven niet dat we het
oplossen. We beloven wel dat we alles zullen doen om te voorkomen en te helpen.
Maar wat nu als een kind dat gepest wordt het niet(meer)durft te zeggen?
Thuis niet omdat de ouders het niet serieus nemen.
Op school niet omdat het kind bang is voor represailles?
Wat bevindt zo’n kind zich in een enorm gevoel van verlatenheid en eenzaamheid.
Wij willen er juist zijn voor die kinderen.
Maar hoe?


We introduceren de brievenbus ” in de groep.

De “Brievenbus” is bedoeld voor het kind dat steeds maar weer gepest wordt en niet weet waar het
hulp moet halen.
Schrijf je probleem op, doe het in de bus en je weet zeker dat we er voor jullie zijn en je zullen helpen.
Het is ook bedoeld voor kinderen die zien of weten dat er gepest wordt, maar daar niks van durven
zeggen.
Schrijf een briefje, doe het in de bus, het mag, het is absoluut geen klikken maar zorg dragen voor elkaar.
Weet zeker dat wij zullen helpen.

Daarnaast is het bedoeld voor het kind dat pest en daar, diep in zijn hart, wel mee wil stoppen.
Maar hoe? Stel je voor dat je stopt, uit je rol valt. Misschien pakken ze jou dan. Diep in zijn hart kan de pester
zelf bang zijn, onzeker, al zal hij dat proberen te verbergen achter stoer gedrag. Wil je graag stoppen met
pesten maar je weet niet hoe? Ook dan mag je hulp vragen via een briefje in de “brievenbus”. Weet dan ook
zeker dat wij je zullen helpen.
Heb je als kind of als ouder een goed plan om op school het pest probleem aan te pakken? Schrijf een
briefje, we zijn blij met alle ideeën en zullen er zeker iets mee doen.
De “brievenbussen” hangen in de gangen van de school
Met het hele team en de kinderen willen we vorm blijven geven aan deze zorg voor elkaar.
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Wil je helemaal niet het risico lopen om gezien te worden

Kun je ons natuurlijk ook e-mailen.
E-mail: vertrouwenspersoon@schrijverke.nl
Met alle informatie die we krijgen zullen we heel zorgvuldig om gaan.


Natuurlijk zou je ook naar de interne contactpersoon op school kunnen gaan of gebruik kunnen
maken van de kindertelefoon.

De interne contactpersoon kan een toevluchtoord zijn voor al diegenen, die machtsmisbruik of geweld op
school of thuis ondervinden. De interne contactpersoon kiest geen partij en wijst de weg naar de
vertrouwenspersoon verbonden aan onze school. Die externe vertrouwenspersoon kan contact opnemen met
de landelijke klachtencommissie als hij / zij de klacht niet zelf afhandelt.
De interne contactpersonen binnen onze school zijn Daniëlle van den Eerenbeemt, Melanie Verhoeven en
Yvonne van Haaren.
De kindertelefoon staat open voor grote en kleine problemen waarmee kinderen te maken hebben. Het
landelijke nummer van de kindertelefoon is:
0800 – 0432 iedere dag van 14.00 – 20.00.

7. Literatuurlijst:

“Pesten op school”
van der Meer, Bob
Berkhout Nijmegen b.v., 1991

“Doe het zelf set”
voor gezondheidseducatie
band E voor kleutergroepen
band F voor groep 3 en 4
band H voor groep 7 en 8

Pesten / hulpsite / wat de school kan doen

“Doen Denken Durven”
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www.pesten.net

Programma Sociale ontwikkeling
Voor oudste kleuters
Uitg. Zwijsen Tilburg
“Ik, jij, wij”
Sociale vaardigheden(groep 7 en 8)
De Ruiter

“Pedagogische kwaliteit in beeld”
ter Beek, A
Bosch, M
Tabbers, L
Verbeek, C
Visser, j
‘s-Hertogenbosch, KPC groep, 1999
“Pesten op school”
van der Meer, Bob
In: Docentengids voortgezet onderwijs, 1994
Bohn Stafleu van Loghum, Houten

“Zeg nou zelf”
Een introductie in sociale weerbaarheid
Voor de bovenbouw van de basisschool
Edudesk, Doetinchem

“Pesten, gesprekken”
In: Reader agressie en pesten, 1994
Pag.67 – 71, Den Bosch, Goac

Uit Praxis bulletin:
Sociaal- emotionele ontwikkeling
Normen en waarden
Met oefeningen voor de onder-, midden- en
bovenbouw
(in een gestencild boekje)
“Horen, zien en niet meer zwijgen”
Handleiding en 30 werkboekjes over het thema
pesten
Geschikt voor de bovenbouw
Kenmerk onderwijsvoorlichting Uitgeverij Zorn

Voor meer informatie(aanwezig op school):
“Pesten is laf, leer het af”
Een cursushandleiding voor leerkrachten van het
primair onderwijs
Stg. Spel- en opvoedingsvoorlichting

Bijlage 8: Protocol tegen agressie, geweld, discriminatie

Protocol voor: vermoeden van huiselijk geweld, mishandeling, verwaarlozing en seksueel
misbruik

Als ze als kind
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Als ze als kind niet altijd zo stil had hoeven zijn
had ze vandaag misschien het hoogste lied gezongen
Als ze als kind niet altijd zo alleen had hoeven zijn
had ze vandaag misschien al lang iemand gevonden.
Als ze als kind niet altijd zo bang had hoeven zijn
had ze vandaag misschien van iemand durven houden
Als ze als kind niet altijd zo’n puinhoop had gezien
had ze vandaag misschien kastelen kunnen bouwen.
Als ze als kind de warmte van de zomer had gekend
was die warmte in haar winter nooit verloren
Als ze als kind de warmte van een nest had gekend
had het haar hele leven lang niet zo gevroren.
Als ze als kind niet al zo oud had hoeven zijn
had ze vandaag nog een kinderlied gezongen
Als ze als kind gewoon een kind had kunnen zijn
was ze vandaag als kind opnieuw begonnen.
Liselore Gerritsen
(Uit: Oktoberkind, 1984)

Inhoudsopgave:
1

Voorwoord

2

Wat is kindermishandeling?

3

Stroomdiagram

4

Stappenplan:
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4.1 Fase 1: De leerkracht heeft een vermoeden
4.2 Fase 2: De leerkracht bespreekt zijn onderbouwde vermoeden in
een vermoeden in een overleggroep
4.3 Fase 3: Het uitvoeren van het gemaakte plan van aanpak
4.4 Fase 4: De beslissing
4.5 Fase 5: Evaluatie
4.6 Fase 6: Nazorg

5

Bijlagen:

5.1 Bijlage A: Observatiepunten
5.2 Bijlage B: Signalenlijst huiselijk geweld/ kindermishandeling
5.3 Bijlage C: Format voor het ontwikkelen van een sociale kaart

1

Voorwoord

Protocol kindermishandeling
Dit protocol geeft richtlijnen in signaleren en handelen bij (een vermoeden van) kindermishandeling.

Waarom een protocol?
Een protocol kindermishandeling geeft antwoord op vragen als: Wat kan je doen als je je zorgen maakt over
een kind? Wanneer spreek je van kindermishandeling? Waar moet je opletten? Wat kun je doen? Wie is
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waarvoor verantwoordelijk? Hoe kan je met een situatie omgaan als het onveilig voelt? Bij wie kun je terecht?
Kun je anoniem melden? Hoe ga je in gesprek met ouders 2?
Bij (een vermoeden van) kindermishandeling is het belangrijk dat op zorgvuldige en eenduidige wijze
gehandeld wordt. Een protocol kindermishandeling biedt houvast in het maken van keuzes.

Meldcode kindermishandeling
Dit protocol onderschrijft de uitgangspunten van de meldcode 3 als gedragscode in het signaleren en handelen
bij een vermoeden van kindermishandeling.

Hoe werkt dit protocol?
Het stroomdiagram op pagina 5 geeft een overzicht over mogelijk te nemen stappen. Deze stappen worden
alle toegelicht. In de bijlagen van dit protocol staat aanvullende informatie over signaleren, gespreksvoering
en relevante instellingen.

Rechten van het kind
In dit protocol wordt uitgegaan van de Verklaring van de rechten van het kind zoals opgesteld door de
Verenigde Naties in 1959. Nederland heeft deze verklaring ondertekend. Het recht van kinderen om in een
veilige omgeving op te groeien, blijft echter een recht dat niet voor elk kind in dit land vanzelfsprekend is. Dit
protocol beoogt een bijdrage te leveren aan het vroegtijdig signaleren en adequaat handelen in dergelijke
situaties. Daarbij wordt in dit protocol het uitgangspunt gehanteerd dat het belang van het kind voorop staat.
Ook indien een situatie van belangentegenstelling tussen ouder en kind ontstaat.

2

Wat is kindermishandeling?

Onder kindermishandeling wordt verstaan:
“Elke vorm van voor de minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of
seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van
afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen waaronder ernstige schade wordt
berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel” (Wet
op de jeugdhulpverlening in verband met de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling).

De definitie omvat verschillende vormen van kindermishandeling:
1

2

3

2
3

Lichamelijke mishandeling:
Het toebrengen van verwondingen zoals kneuzingen, blauwe plekken, snij-, brand- of schaafwonden,
botbreuken, hersenletsel. Deze verwondingen kunnen ontstaan door slaan, schoppen, knijpen, door
elkaar schudden, branden, snijden, krabben, verstikking, vergiftiging.
Lichamelijke verwaarlozing:
Aan het kind onthouden wat het voor zijn lichamelijke gezondheid en ontwikkeling nodig heeft, zoals
goede voeding, voldoende kleding, voldoende slaap, goede hygiëne en benodigde medische
verzorging.
Psychische of emotionele mishandeling:
Stelselmatig vernederen, kleineren, pesten, bang maken, bedreigen met geweld, achterstellen, het
verbieden met anderen om te gaan, eisen stellen waaraan het kind niet kan voldoen.

Met ouder wordt in dit protocol ook opvoeder of verzorger bedoeld
Meldcode kindermishandeling (2002), P.A.C.M. Baeten, NIZW Utrecht; www.kindermishandeling.info
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Ook getuige zijn van huiselijk geweld valt hieronder.
4

Psychische of emotionele verwaarlozing:
Aan het kind onthouden wat het voor zijn geestelijke gezondheid en ontwikkeling nodig heeft:
aandacht, respect, veiligheid, scholing, contact, warmte, liefde, genegenheid en bevestiging.

5

Seksueel misbruik:
Seksuele handelingen met of bij het kind, die niet passen bij leeftijd of ontwikkeling, òf seksuele
handelingen waaraan het kind zich niet kan onttrekken.
Dit gaat van het betasten van het lichaam tot verkrachting en komt voor bij kinderen van alle leeftijden.
Ook het tonen van pornografisch materiaal aan een kind valt onder seksueel misbruik.
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3

Stroomdiagram:
1

Leerkracht heeft een vermoeden

1

observeren
onderzoek naar onderbouwing
delen van de zorg (met leerkracht van het vorige schooljaar/
en melding maken bij HOZ4)

2

Bespreek onderbouwde vermoeden in overleggroep

2

bespreek samen informatie
extra gegevens
maak plan van aanpak in overleggroep

vermoeden ongegrond

3

twijfel

vermoeden gegrond

extra observatieperiode

Afsluiten

uitvoeren plan van aanpak 3

- consulteren Veilig Thuis
- praten met ouders
- onderzoek jeugdarts
- netwerk jeugd hulpverlening Goirle
- huisbezoek
- inschakelen IB-er5
- bespreken resultaten

4

Beslissing

4

melden VEILIG Thuis hulp op gang
brengen

4
5

5

Evalueren

Evalueren

5

6

Nazorg

Nazorg

6

HOZ: Hoofd Onderwijs & Zorg
IB-er: Interne begeleider
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4

Stappenplan

Bij een vermoeden van Huiselijk geweld / kindermishandeling
VERMOEDEN

Fase 1: de leerkracht heeft een vermoeden
 observeren
 onderzoek naar onderbouwing
 delen van de zorg
 informeren directeur

OVERLEG

Fase 2: de leerkracht spreekt zijn onderbouwde vermoeden in een
overleggroep
 de overleggroep bestaat uit de leerkracht, één van de
contactpersonen en de zorgcoördinator
 bespreken informatie
 (eventueel) extra gegevens
 plan van aanpak
 overwegen om het team te informeren

PLAN VAN AANPAK

Fase 3: het uitvoeren van het gemaakte plan van aanpak
 consulteren Veilig Thuis
 praten met de ouders (leerkracht met ander lid van de
overleggroep, de voorkeur gaat hierbij uit naar het hoofd onderwijs
& zorg)
 onderzoek jeugdarts
 huisbezoek
 mogelijk inschakelen schoolbegeleider of netwerk jeugd
hulpverlening
 bespreken van de resultaten

BESLISSEN

Fase 4: beslissing
 hulp op gang brengen
 melden bij Veilig Thuis of uitsluitend in crisissituaties melden bij:
- de politie of
- de Raad voor de kinderbescherming

EVALUATIE

Fase 5: evalueren
 de overleggroep evalueert en stelt zo nodig bij

NAZORG

Fase 6: nazorg
 blijft het kind volgen
 eventueel overleggroep bijeenroepen

N.B. Elke persoon houdt op elk moment de mogelijkheid en de verantwoordelijkheid om contact op
te nemen met Veilig Thuis voor consultatie of melding.
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4.1 Fases

Fase 1: de leerkracht heeft een vermoeden
De bron van het vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld kan zijn:
a
u heeft een vermoeden;
b
iemand (bijvoorbeeld een ander kind) vertelt u een zorgwekkend verhaal over een kind uit uw klas of
van uw school;
c
een kind neemt u in vertrouwen over de eigen situatie.

Ad a/b; Als u een vermoeden heeft, of een ander vertelt u een zorgwekkend verhaal over een kind uit
uw klas, dan








Observeert u het kind gedurende een aantal dagen heel goed, let hierbij op opvallend gedrag of
opmerkelijke lichamelijke signalen, zoals blauwe plekken, schaaf- of brandwonden, herhaalde botbreuken,
ander letsel zoals doofheid, mank of moeizaam lopen, hoge spierspanning. Kijk ook goed naar de ouderkind relatie (zie bijlage 2: signalenlijst);
Noteert u wat u aan signalen bij de leerling opmerkt. Dit worden uw persoonlijke aantekeningen (zie
bijlage 1: observatiepunten);
Overlegt u met mensen die u informatie kunnen geven over het kind of de thuissituatie, zoals een
collega, een andere leerkracht die het kind of het gezin kent, of de leerkracht die een broertje of zusje in
de klas heeft, de contactpersoon van de school, de JGZ-medewerker (jeugdverpleegkundige of jeugdarts)
of de zorgcoördinator. U kunt ook de interne (leerling)begeleider vragen mee te observeren;
Blijft u aan de vertrouwensrelatie met het kind bouwen;
Bepaalt u een tijdslimiet voor deze fase (maximaal één maand).

Ad c; Als een kind u in vertrouwen neemt, dan





Luistert u rustig naar hetgeen het kind u te vertellen heeft en reageert u niet al te emotioneel of
paniekerig. U neemt het kind serieus en spreekt uw zorgen uit;
Noteert u wat het kind verteld heeft. Dit worden uw persoonlijke aantekeningen;
Houdt u contact met het kind en vraagt ook wat het kind zelf zou willen;
Zie verder ad a/b.

Aan het einde van deze fase besluit het zorgteam:
1. Het vermoeden is onterecht / ongegrond
Er is een andere reden voor het gesignaleerde gedrag. Zoek uit wat er wel aan de hand is en blijft alert.
2. Er is twijfel over / geen bevestiging van het vermoeden
U blijft nauwkeurig registreren wat u bij het kind opvalt of wat u verteld wordt.
Na twee maanden bekijkt u uw aantekeningen opnieuw en wordt het kind opnieuw besproken.
3. Het vermoeden wordt bevestigd of versterkt
Dit wordt ingebracht in de overleggroep (fase 2).

Aanbevelingen fase 1: de leerkracht heeft een vermoeden


Vertrouw op uw intuïtie en houd dat niet voor uzelf: praat erover. U heeft tenslotte niet voor niets een nietpluis gevoel.
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Ga niet overhaast te werk. Wie iets wil bereiken moet zorgvuldig handelen. Betrek anderen tijdig en niet
pas dan, wanneer het voor u ‘zo niet langer kan’: dan bent u te lang zelf bezig geweest en geeft u
anderen niet de tijd rustig aan het werk te gaan.



Accepteer kindermishandeling en huiselijk geweld als één van de vele mogelijke oorzaken van
onverklaarbaar/ opvallend gedrag van een kind. Probeer in deze fase het beeld completer te krijgen.
Speel geen politieagent: het is niet de taak van de leerkracht om speurwerk naar de dader te doen. Ga uit
van een patroon aan signalen, uitgezonden door het kind of door een derde. Blijf (het gedrag van) het kind
aandachtig volgen, dat wil zeggen observeren en noteren wat je ziet en hoort, maar voorkom een
uitzonderingspositie van het kind.



Ga zorgvuldig om met privacy van het kind en van de ouders.



Indien een kind u in vertrouwen neemt, beloof dan nooit aan het kind absolute geheimhouding. Beloof dat
u geen volgende stap zult nemen zonder dat met het kind besproken te hebben. Steun het kind in het feit
dat het zijn geheim verteld heeft. U kunt in dit gesprek doorvragen of het kind zich veilig voelt en of het
zelf ook geslagen wordt. Maak eventueel met het kind een veiligheidsplan. Daarin is opgenomen hoe het
kind zich het beste in veiligheid kan brengen (bijvoorbeeld naar kamer gaan, naar vriendje etc.)



Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, Veilig Thuis is de centrale instantie voor het vragen van
advies over of het melden van kindermishandeling. Elke provincie en grootstedelijke regio heeft haar
eigen Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Veilig Thuis. Zij zijn bereikbaar via het landelijke
telefoonnummer: 0900 - 123 123 0 (€0,05 per minuut). U wordt automatisch doorgeschakeld naar Veilig
Thuis in uw eigen regio.



Het vertrekpunt van uw inzet blijft de zorg die u, met de ouders, voor het kind hebt.

Fase 2: de leerkracht bespreekt zijn onderbouwde vermoeden in een overleggroep


De leerkracht neemt het initiatief en roept de volgende personen bijeen (leden overleggroep):
- benoemde contactperso(o)n(en);
- HOZ;
- de leerkracht van het voorgaande schooljaar;
- indien noodzakelijk wordt de JGZ-medewerker geconsulteerd. Het HOZ neemt daartoe het initiatief.



Eén persoon is verantwoordelijk voor de coördinatie en de voortgang; bij voorkeur is dit niet de
leerkracht, maar het HOZ / contactpersoon.



U kunt gebruik maken van de gestelde vragen op het observatieformulier (zie bijlage A).



Indien nodig overlegt u of iemand anders uit de overleggroep met het Advies- en Meldpunt
Kindermishandeling Veilig Thuis. Dit kan anoniem. U kunt tijdens dit gesprek tips vragen voor
vervolgstappen.



De overleggroep bekijkt welke gegevens over dit kind beschikbaar zijn; dit wordt ook vastgelegd. Maak
hierbij onderscheid tussen objectieve en subjectieve gegevens. Wees zorgvuldig met informatie van
derden.



Het HOZ let ook op de tijd en stelt een tijdslimiet voor deze fase.

Aan het eind van deze fase besluit u:


Als de overleggroep geen bevestiging van het vermoeden heeft, maar het gedrag heeft bijvoorbeeld een
andere oorzaak, dan:
- Blijft u alert;
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- blijft u bouwen aan de vertrouwensrelatie met het kind;
- noteert u in uw agenda dat er na een bepaalde periode nog een overleg plaatsvindt over het gedrag of
lichamelijke gesteldheid van het kind.
of
 Indien u twijfelt of er bestaat een redelijk vermoeden van huiselijk geweld/ kindermishandeling, dan
maakt de overleggroep een plan van aanpak (zie voor mogelijke stappen fase 3).
Aanbevelingen fase 2: de leerkracht bespreekt zijn onderbouwde vermoeden in een overleggroep


De overleggroep draagt samen de verantwoordelijkheid. Het is dan ook heel belangrijk steeds te
overleggen voordat er iets wordt ondernomen.



Privacy:
Wanneer persoonlijke aantekeningen zijn gemaakt, is het belangrijk deze goed op te bergen. Het hoofd
onderwijs en zorg bewaart de informatie.



De taak van de school met betrekking tot huiselijk geweld/ kindermishandeling is het signaleren en het
aankaarten ervan bij de ouders en bij de verantwoordelijke instanties. De school is niet verantwoordelijk
voor de verandering van de situatie of voor de hulpverlening.



Met de overweging om het team te informeren moet zeer zorgvuldig en delicaat omgegaan worden.

Fase 3: de uitvoering van het plan van aanpak
In fase 2 is besloten tot een plan van aanpak. Mogelijke stappen zijn:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Een advies- of consultvraag bij het Veilig Thuis;
Een gesprek met de ouders;
De jeugdarts roept het kind op voor onderzoek;
Een huisbezoek door jeugdverpleegkundige;
Het inschakelen van netwerk jeugdhulpverlening of schoolbegeleider;
Resultaten van a t/m e bespreken in de overleggroep.

Ad a; Een consultatie bij het Veilig Thuis:
- Iemand van de overleggroep spreekt met het Veilig Thuis. (De Jeugdgezondheidszorg heeft een structureel
overleg met Veilig Thuis).
- Deze geeft advies over de verdere stappen die genomen kunnen worden;
- De resultaten van het gesprek met Veilig Thuis worden doorgesproken in de overleggroep. Naar aanleiding
hiervan wordt het plan van aanpak eventueel bijgesteld.
Ad b; Een gesprek met de ouders
- Overleg binnen de overleggroep welke 2 personen het gesprek gaan voeren. Een persoon neemt de rol van
gespreksleider aan, de ander notuleert en observeert.
- Bereid het gesprek goed voor in de overleggroep (zie aanbevelingen);
- Voer het gesprek bij voorkeur nooit alleen;
- Overleg na afloop van het gesprek in de overleggroep over verdere stappen.
Ad c; De jeugdarts roept het kind op voor onderzoek
- De jeugdarts kan een kind oproepen voor onderzoek, nadat de school de zorgen heeft besproken met de
ouders;
- De jeugdarts onderzoekt de leerling en spreekt met de ouders;
- De resultaten worden in de overleggroep ingebracht voor zover ze betrekking hebben op het vermoeden
van huiselijk geweld/ kindermishandeling, rekening houdend met de privacy van het kind.
Ad d; Een huisbezoek
- De jeugdverpleegkundige van de GGD of een schoolmaatschappelijk werker kunnen het gezin thuis
bezoeken;
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- In de overleggroep wordt verslag gedaan van het huisbezoek.
Ad e; Het inschakelen van netwerk jeugdhulpverlening of schoolbegeleider
- De intern begeleider probeert te achterhalen of er sprake is van cognitieve of emotionele problematiek. Het
netwerk jeugdhulpverlening wordt rond de problematiek geconsulteerd;
- Verzoek bij schoolbegeleider om een consultatiegesprek;
- de resultaten worden ingebracht in de overleggroep.
- Ad f; Resultaten bespreken
- Analyse van de waarnemingen;
- Verzamelen van feitelijke informatie;
- Beeld van de verzorgingssituatie van het kind;
- Draaglast/ draagkracht van de ouders.

Aanbevelingen fase 3: de uitvoering van het plan van aanpak overleggroep


Als het kind met u gesproken heeft, praat dan niet met de ouders zonder het kind daarvan in kennis te
stellen. Afhankelijk van de leeftijd kan je met het kind afspreken wat je wel en niet met ouders
bespreekt.



Bepaal voor u het gesprek gaat voeren met de ouders, wat het doel van uw gesprek is. Het doel van
het gesprek kan bijvoorbeeld zijn om na te gaan of de ouders uw zorgen herkennen. Vaak is uw zorg
delen met de ouders de beste ingang: blijf bij welk concreet gedrag u ziet bij het kind, herkennen
ouders de signalen van hun kind ook in de thuissituatie? Bespreek niet uw vermoedens, maar uw
zorgen en geef aan dat u hierbij allebei een verantwoordelijkheid kent. Stel open vragen en zeg dat u
op zoek bent naar de oorzaak/ de aanleiding van het voor het kind ongewone gedrag. Spreek af
welke vervolgacties worden ondernomen.



Praten met de ouders kan vele gevolgen hebben. Zo kan door een gesprek een deel van de
vermoedens onterecht blijken. Ook voelen sommige ouders zich al geholpen als u hun zorg blijkt te
delen en u de problemen bespreekbaar hebt gemaakt. Maar uw vermoeden kan ook worden gesterkt.
Onderbouwing van uw vermoeden en het delen van uw zorgen in de overleggroep zijn dan de
volgende stappen.



Wanneer u zich afvraagt hoe u het beste een gesprek met de ouders kan voeren is het altijd mogelijk
advies te vragen bij Veilig Thuis..



Huisbezoeken bieden goede mogelijkheden om het samenspel tussen ouders en kinderen te
observeren.



Zorg ervoor dat ouders met 2 personen uit uw school te maken krijgen gezien de vertrouwensrelatie
die tot stand dient te komen. (Meer personen kunnen mogelijk die relatie vertroebelen).



Vanzelfsprekend heeft het betreffende kind behoefte aan steun en hulp. Bekijk wie het kind het beste
ondersteuning kan bieden.



Ben u bewust dat ouders het gesprek kunnen zien als bewijs van de loslippigheid van hun kind en van
uw bemoeizucht.

De beoordeling van de resultaten zal tot een beslissing moeten leiden:
1. Er is geen sprake van kindermishandeling en huiselijk geweld:
- er vindt geen verdere actie plaats (zie fase 6); sluit het traject af met fase 5 evaluatie,
- eventueel benodigde andere ondersteuning van het kind en / of het gezin vindt plaats binnen de op
school afgesproken zorgstructuur.
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2. Er bestaat twijfel over (het vermoeden van) kindermishandeling en huiselijk geweld:
er kan nu tot een extra observatie periode besloten worden, het verdient de voorkeur af te spreken
wat er geobserveerd gaar worden Er bestaat twijfel over (het vermoeden van)
kindermishandeling en huiselijk geweld:
3. Er bestaat een gegrond vermoeden of zekerheid over kindermishandeling en huiselijk geweld:
zie fase 4.

Fase 4: beslissing


Hulp aan ouders
Als ouders het probleem onderkennen en mee willen werken aan verandering van hun situatie, kan de
overleggroep adviezen geven en doorverwijzen naar instanties voor hulpverlening.



Melding bij Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Veilig Thuis
Als het vermoeden gegrond is en de zorg over het kind blijft bestaan, dan is de enige mogelijkheid
een melding te doen bij Veilig Thuis, ook voor registratiedoeleinden en dossiervorming. Dat kan de
directeur, de leerkracht, de intern begeleider, het HOZ, de jeugdarts, de interne contactpersoon of de
jeugdverpleegkundige van de JGZ doen. Bespreek in de overleggroep wie gaat melden.



Na de melding ligt de verantwoordelijkheid voor het op gang brengen van hulpverlening mede bij
Veilig Thuis De melder wordt op de hoogte gesteld van stappen die gezet worden met inachtneming
van de privacy van het gezin. Het gaat hier om vrijwillige hulpverlening. Als dat niet lukt, terwijl de
situatie ernstig blijft, dan zal Veilig Thuis de Raad voor de Kinderbescherming inschakelen.



Uitsluitend in een crisissituatie/ levensbedreigende situatie voor het kind kan men direct melden bij de
politie en via Veilig Thuis of bij BJZ bij de Raad voor de Kinderbescherming. Een melding bij de Raad
kan niet anoniem.

Aanbevelingen fase 4: beslissing


Als ouders zelf hulp willen, dan zullen de ouders in het algemeen van de leerkracht het advies krijgen
om contact op te nemen met BJZ / huisarts.



Voor elke zaak rondom een vermoeden van huiselijk geweld/ kindermishandeling kan advies/ consult
worden gevraagd bij Veilig Thuis zonder de naam van het kind en/ of de ouder te noemen.



Wanneer een vermoeden van kindermishandeling gemeld wordt bij Veilig Thuis, moet men rekening
houden met de tijd die Veilig Thuis nodig heeft om informatie te verzamelen en mensen te
mobiliseren.



Soms moet men bij een zaak wachten op een gunstig moment om in te kunnen grijpen of om iets in
beweging te kunnen zetten. Melden bij Veilig Thuis maakt de kans dat dit lukt groter.



Bij de politie is melding mogelijk, wanneer men aangifte wil doen omdat het een strafbaar feit betreft.
Dit kan niet anoniem. De politie doet aan opsporing en start een strafrechtelijk onderzoek.

Fase 5: evaluatie


De overleggroep evalueert datgene wat er is gebeurd en de procedures die zijn gevolgd.



Zo nodig wordt de zaak ook doorgesproken met andere betrokkenen, zoals interne en externe
betrokkenen.
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Zo nodig worden verbeteringen in afspraken en / of procedures aangebracht.

Besluit welke informatie in het leerling-dossier wordt vastgelegd. Ouders hebben het recht op inzage in het
kind dossier.

Aanbevelingen fase 5: evaluatie


Leg op schrift vast hoe er gewerkt is (stappen, acties, besluiten).



Het is van belang op van tevoren vastgestelde tijdstippen met direct betrokkenen een tussentijdse
evaluatiebijeenkomst te plannen.

Het bieden van permanente educatie en het regelmatig opfrissen van kennis,
kunde en houding is van groot belang en noodzakelijk om goed om te kunnen gaan met signalen van huiselijk
geweld/ kindermishandeling.

Fase 6: nazorg
Leerling/ouders:


Los van de gekozen weg, blijft de leerkracht zeker vier maanden na evaluatie het gedrag van het kind
nauwkeurig volgen;



Blijf het kind steunen;



Indien er aanleiding toe is, roept de leerkracht de overleggroep opnieuw bij elkaar (fase 2);



Bij blijvende twijfel wordt bij Veilig Thuis gemeld;



Als gebleken is dat het vermoeden niet gegrond was, kunnen de werkaantekeningen worden
vernietigd en kan het dossier met betrekking tot dit kind afgesloten worden.

Betrokken leerkracht/overleggroep:


De zorgen rondom een leerling kunnen bij de leerkracht/overleggroep allerlei twijfels en gevoelens
losgemaakt hebben. Het is van belang dat er ook nazorg voor hen beschikbaar is. De directie is
hiervoor verantwoordelijk.

Aanbevelingen fase 6: nazorg


Het belang van het bieden van ondersteuning aan het kind moet niet onderschat worden. Veel
mensen die in hun jeugd mishandeld of misbruikt zijn, hebben het gered doordat andere volwassenen
zich om hen bekommerden.



Sta open voor ondersteuning om uw eigen machteloosheid en teleurstellingen te hanteren wanneer
onverhoopt toch blijkt dat de hulpverlening anders verloopt dan u had gedacht.



In het kader van nazorg voor de leerkracht heeft de school de taak om te zorgen voor een veilige
werkplek (Arbo-wet).
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Bijlage A: Observatieformulier
Vragen over ‘opvallend gedrag van een leerling’

Leerling(e): ____________________________________________

jongen/meisje

Groep: ________________________________________________

1. Sinds wanneer vertoont het kind opvallend gedrag?

2. Is er de laatste tijd iets in het gedrag of in de situatie van het kind veranderd?

3. Het opvallende gedrag bestaat uit (zie ook bijlage 2):

4. Hoe is de verhouding tot de medeleerlingen?

5. Hoe is de uiterlijke verzorging van het kind, zoals kleding en dergelijke?

6. Hoe is de verhouding tot vrouwelijke/mannelijke leerkrachten?

7. Hoe is het contact tussen de school en de ouders?

8. Zijn er bijzonderheden over het gezin te melden? Indien mogelijk ook de bron vermelden.

9. Wat is er bij u bekend over eventuele broertjes en zusjes?

10. Zijn er opvallende veranderingen in de schoolresultaten?
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11. Is er sprake van schoolverzuim?

Volgens de Wet op Persoonsregistraties hebben ouders het recht op inzage en correctie in het
dossier van hun kind, Daarom dienen gegevens in het dossier zorgvuldig en zo objectief mogelijk te
worden beschreven. Persoonlijke werkaantekeningen zijn geen onderdeel van het dossier en niet
ter inzage voor ouders. Het is daarom belangrijk zeer zorgvuldig om te gaan met deze
werkaantekeningen. Dit observatieformulier (vragen over ‘opvallend gedrag van een leerling’)
dienen door de zorgcoördinator bewaart te worden.

Bijlage B: Signalenlijst huiselijk geweld/ kindermishandeling (4-12 jaar)

Voorwoord
Als kinderen mishandeld, verwaarloosd en/of misbruikt worden, kunnen ze signalen uitzenden. Het
gebruik van een signalenlijst kan zinvol zijn, maar biedt ook een zekere mate van schijnzekerheid.
De meeste signalen zijn namelijk stressindicatoren, die aangeven dat er iets met het kind aan de
hand is. Dit kan ook iets anders zijn dan kindermishandeling en huiselijk geweld (echtscheiding,
overlijden van een familielid, enz.). Hoe meer signalen van deze lijst een kind te zien geeft, hoe
groter de kans dat er sprake zou zijn van de kindermishandeling en huiselijk geweld.
Het is niet de bedoeling om aan de hand van een signalenlijst het ‘bewijs’ te leveren van de
mishandeling. Het is wel mogelijk om een vermoeden van mishandeling meer te onderbouwen
naarmate er meer signalen uit deze lijst geconstateerd worden. Een goed beargumenteerd
vermoeden is voldoende om in actie te komen!
1. Lichamelijke signalen
- wit gezicht (slaaptekort)
- hoofdpijn, (onder)buikpijn
- blauwe plekken, schaafplekken, brandwonden, gebroken ledenmaten
- slechte verzorging wat betreft kleding, hygiëne en voeden
- geslachtziekte
- jeuk of infectie bij vagina anus
- urineweginfecties
- vermageren of dikker worden
- pijn in bovenbenen, samengeknepen bovenbenen
- houterige lichaamsbeweging
- niet zindelijk (urine/ontlasting)
- zwangerschap
- lichamelijk letsel
- achterblijven in taal-, spraak-, motorische, emotionele en/of cognitieve ontwikkeling
- onvoldoende geneeskundige/ tandheelkundige zorg.
2. Gedragssignalen
- somber, lusteloos, in zichzelf gekeerd
- eetproblemen
- slaapstoornissen
- schrikken bij aanraking
- hyperactief
- agressief
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- plotselinge gedragsverandering (stiller, extra druk, stoer, agressief)
- vastklampen of abnormaal afstand houden
- isolement tegenover leeftijdsgenoten
- zelfvernietigend gedrag (bv. haren uittrekken, praten over dood willen,
suïcidepoging)
- geheugen en concentratiestoornissen
- achteruitgang van leerprestaties
- overijverig
- zich aanpassen aan ieders verwachtingen, geen eigen initiatief
- extreem zorgzaam en verantwoordelijk gedrag
- verstandelijk reageren, gevoelens niet tonen (ouwelijk gedrag)
- geseksualiseerd (“verleiden”) gedrag, seksueel getint taalgebruik
- opvallend grote kennis over seksualiteit (niet passend bij de leeftijd)
- verhalen of dromen over seksueel misbruik, soms in tekeningen
- geen spontaan bewegingsspel
- moeite met uitkleden voor gymles of niet meedoen met gym
- spijbelen, weglopen van huis
- stelen, brandstichting
- verslaving aan alcohol of drugs
3. Kenmerken ouders/ gezin
- ouder troost kind niet bij huilen
- ouder klaagt overmatig over het kind, toont weinig belangstelling
- ouder heeft irreële verwachtingen ten aanzien van het kind
- ouder is zelf mishandeld of heeft psychiatrische- of verslavingsproblemen
- ouder gaat steeds naar andere artsen/ziekenhuizen (“shopping”)
- ouder komt afspraken niet na
- kind opeens van school halen
- aangeven het bijna niet meer aan te kunnen
- ‘multi-probleem’ gezin
- ouder die er alleen voorstaat
- regelmatig wisselende samenstelling van het gezin
- isolement
- vaak verhuizen
- onveilige behuizing
- sociaal-economische problemen: werkloosheid, slechte behuizing, migratie, etc.
- veel ziekte in het gezin
- geweld wordt gezien als middel om problemen op te lossen
- onhygiënische leefruimte
- ouders staan niet open voor een huisbezoek
- lichamelijke straffen zijn gangbaar
- kind gedraagt zich anders wanneer de ouders niet in de buurt zijn
4. Signalen die specifiek zijn voor kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld
- agressie: kopiëren van gewelddadig gedrag van vader en/of moeder (sommige jongeren,
m.n. jongens kopiëren hun vaders gedrag door hun moeder of jongere broertjes/zusjes
te slaan), agressie naar medeleerlingen, leeftijdgenoten, agressie naar dieren
- alcohol- of drugsgebruik
- negatief zelfbeeld
- passiviteit en teruggetrokkenheid, verlegenheid
- gebrek aan energie voor schoolactiviteiten
- zichzelf beschuldigen
- suïcidaliteit
- sociaal isolement: proberen thuissituatie geheim te houden en ondertussen
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aansluiting te vinden met leeftijdsgenoten (zonder ze mee naar huis te nemen)
- gebrek aan sociale vaardigheden
- vaak wordt de verkeerde diagnose ADHD gesteld

Bijlage C: Sociale kaart

relevante instellingen

-

VEILIG THUIS NEDERLAND
0800-2000 (gratis en 24/7 bereikbaar)

-

BJZ 013- 462 03 00
(Bureau Jeugdzorg) www.jeugdzorg-nb.nl

-

GGD, afdeling JGZ 013-4643911
(Jeugd Gezondheidszorg) www.ggdhartvoorbrabant.nl

-

Netwerk Jeugdhulpverlening Goirle
013-5770409
Voor extreme noodgevallen is er 06-nummer beschikbaar bij de zorgcoördinator.

-

JIP
013-543 59 77
(Jongeren Informatie Punt) www.jip.org

-

JSO
(expertisecentrum voor jeugd, samenleving en opvoeding) www.jso.nl

-

Kindertelefoon 0880-0432
www.kindertelefoon.nl

-

Kinder- en Jongerenrechtswinkel
www.kindrrechtswinkel.nl

-

NIZW, infocentrum kindermishandeling
(Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn) www.jeugdinformatie.nl

-

Schoolbegeleidingsdienst
Contact met deze instantie verloopt altijd via de zorgcoördinator

-

Politie, afdeling Jeugd en Zeden 013-09008844
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-

Raad voor de Kinderbescherming 013 - 5491549
www.kindrbescherming.nl

-

Steunpunt Huiselijk Geweld 0900-3213210
www.stophuiselijkgeweld.nl

Bijlage 10: Opvang bij ernstige incidenten
Vooral naar aanleiding van geweldincidenten die in ons land plaatsvonden tussen leerlingen, tussen een
leerlinge en een personeelslid en tussen een ouder en een personeelslid, is het wenselijk gebleken dat de
school de beschikking heeft over een protocol Opvang bij ernstige incidenten.
Als er sprake is van een ernstig lichamelijk letsel of situaties waarbij aangifte wordt gedaan bij politie of justitie
en er een slachtoffer is, spreken we over een ernstig incident.
We vinden het als school daarom belangrijk voor een dergelijke situatie afspraken te maken over de wijze
waarop het slachtoffer na het incident door de school wordt benaderd om de re-integratie en terugkeer te
bevorderen.
Het protocol richt zich op:
 Het handelen bij het incident en de opvang van leerlingen en personeelsleden
 De opvang en het meeleven met het slachtoffer
 De administratieve handelingen

Het incident:
 Bij het incident wordt zoveel mogelijk adequate hulp geboden door de BHV-coördinator, de directeur en









andere personeelsleden die aanwezig zijn.
Politie en hulpdiensten worden gewaarschuwd
Ouders van leerling(en) / de partner van het personeelslid wordt gewaarschuwd
Zo nodig wordt de plaats van het gebeurde afgeschermd en worden leerlingen verplaatst naar een ander
ruimte.
De directeur informeert alle personeelsleden
Er wordt gelet op groepen leerlingen en personeelsleden die op dat moment niet in de school zijn maar
elders zijn. Bijvoorbeeld gymnastiekles.
De directeur stelt het CvB op de hoogte en de voorzitter van de Raad van bestuur.
De directeur biedt ter plaatse ondersteuning bij de contacten met de politie, de hulpverleningsdiensten en
zo nodig met de pers.
Het crisisteam / opvangteam wordt gevormd door:




dhr. Paul van Aanholt (directeur)
dhr. Dirk van Iersel (lkr. gr. 8) en/of mw. C. Holtrop (lkr. gr.1/2 en beiden hoofd BHV),
mw. Daniëlle van den Eerenbeemt en/of mw. Yvonne van Haaren en/of mw. Melanie Verhoeven
(interne contactpersonen)
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mw. Helma van Laerhoven (Hoofd Onderwijs & Zorg).

Het ondersteuningsteam:
De taakverdeling is afhankelijk van de gebeurtenis.
 De voorzitter van het CvB richt zich op de informatieverstrekking aan de ouders en derden
 De directeur richt zich op het slachtoffer en de familieleden
 De BHV-coördinator richt zich op de zorg voor de leerlingen met speciale aandacht voor de meest
betrokken leerlingen.
 De interne contactpersoon of personen richt / richten zich op de zorg voor het personeel met speciale
aandacht voor de meest betrokken personeelsleden.
 Afhankelijk van de gebeurtenis kunnen ook andere personeelsleden bepaalde taken doen.

Opvang voor leerlingen en personeel:
 De leerkrachten vertellen in hun groep over het incident en trachten aan de betrokken leerlingen een



eerste opvang te bieden: emoties worden gedeeld.
Alle personeelsleden staan open voor leerlingen die behoefte hebben aan een persoonlijk gesprek.
Na schooltijd heeft het personeel een moment van bezinning: men vertelt aan elkaar over het incident en
de reacties daarop; emoties worden gedeeld.

Huisbezoek:






De directeur en het hoofd onderwijs en zorg of de teamleider of de interne contactpersoon of BHV
coördinator brengen een huisbezoek aan het slachtoffer. (E.e.a. is afhankelijk van de gebeurtenis).
Na schokkende incidenten kunnen zich bepaalde symptomen voordoen; het slachtoffer wordt geadviseerd
een bezoek aan de huisarts te brengen, voor zover dit nog niet heeft plaatsgevonden.
De directeur verwijst naar Slachtofferhulp Nederland: 0900 – 0101
De directeur informeert of contact uit de school op prijs wordt gesteld en op welke wijze.
De directeur en het HOZ informeren het schoolteam over het bezoek en over de gewenste contacten.
Indien nodig na overleg met de BHV coördinator en of de interne contactpersoon of personen en of
teamleider(s).

Terugkeer op school:




Er wordt bijzondere aandacht aan de terugkeer op school waar het incident heeft plaatsgevonden
besteed. De directeur bespreekt vooraf met het slachtoffer de terugkeer.
Het slachtoffer heeft een gesprek met de bedrijfsarts over de terugkeer.
De directeur besteedt veel aandacht aan het moment van terugkeer op school.

Logboek Registratie van incidenten en arbeidsinspectie:




De BHV coördinator vult het logboek Registratie van incidenten in. Hij meldt een ongeval aan bij de
arbocoördinator. De arbocoördinator meldt arbeidsongevallen binnen 24 uur bij de arbeidsinspectie. Het
gaat hier om dodelijke ongevallen en om ongevallen die leiden tot blijvend letsel of ziekenhuisopname.
De directeur kan de arbeidsinspectie benaderen met het verzoek om de school te komen verzoeken voor
advies met het oog op mogelijke extra veiligheidsmaatregelen.

Aangifte bij de politie:
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De directeur doet aangifte bij de politie.

Ziektemelding personeelslid:
Het slachtoffer wordt ziek gemeld, als gevolg van de werksituatie.

Materiële schade:
 De directeur stelt samen met het slachtoffer de materiële schade vast en ondersteunt bij de procedure


naar de verzekering.
Als het incident (mede) is te wijten aan de school wordt de WA-verzekering van de school aangesproken.

Bijlage 10: Schorsen en verwijderen
Inleiding
Een beleid t.a.v. schorsen en verwijderen kan niet bestaan zonder dat bekend is wat de regels zijn op school.
Voor deze regels verwijzen wij naar de volgende beleidstukken , die als referentiekader gelden van het beleid
t.a.v. Schorsen en verwijderen.
 Algemene afspraken voor ouders binnen de school
 Gedragsverwachting voor hulpouders
 Gedragsverwachting voor personeel
 Internetprotocol
 Pedagogisch Beleidsplan
 Pestbeleid
 Protocol Agressie, Geweld en Seksuele intimidatie
 Pedagogisch beleidsplan Overblijven
 Aannamebeleid leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften
 Schoolreglement

Onderscheid en beslissingsbevoegdheid
Onderscheid in onderwijskundige maatregel en sanctie
Bij de behandeling van verwijdering maken wij een onderscheid tussen:
a) verwijdering omdat de school niet kan voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling;
de verwijdering is onderwijskundig en organisatorisch ingegeven;
b) verwijdering op andere gronden, zoals ernstig wangedrag van de leerling en/of ouders; de
verwijdering is een sanctie.
Algemene uitgangspunten voor regulier basisonderwijs:
Alvorens te beslissen om tot een verwijdering over te gaan kan de school een leerling schorsen. Schorsing
dient schriftelijk aan de ouders, bevoegd gezag, leerplichtambtenaar en inspectie voor het primair onderwijs
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gemeld te worden. Afhankelijk van de omstandigheden van het geval, wordt dit beschouwd als een
beschikking waarop de bepalingen van de Awb 6 van toepassing zijn.
ad. a De school dient hierbij wel rekening te houden met de zorgplicht.
ad. b Definitieve verwijdering is altijd pas mogelijk nadat het bevoegd gezag zich gedurende
acht weken ingespannen heeft om een plaats op een andere school te vinden. 7
Schorsing in het primair onderwijs kent geen wettelijke basis en dient slechts als uiterste maatregel te
worden gehanteerd, bijvoorbeeld indien aan de leerling en de ouders herhaaldelijk is aangegeven dat het
gedrag van de leerling ontoelaatbaar is, maar de situatie desondanks niet verbetert. Het schorsen van een
leerling is dan een maatregel om duidelijk te maken aan de leerling en ouders dat de grens van
aanvaardbaar gedrag bereikt is.
Schorsing kan ook plaatsvinden in afwachting van verwijdering wanneer de veiligheid van leerling(en),
leerkracht(en) niet meer gegarandeerd kan worden.
Schorsing kan voor één of enkele dagen worden toegepast. Indien noodzakelijk kan de schorsing verlengd
worden. Deze maatregel kan door de schoolleiding genomen worden, na overleg met het bevoegd gezag en
na melding aan de inspectie en de leerplichtambtenaar. Daarnaast dienen de redenen/de noodzaak van de
schorsing in het besluit te worden vermeld.
De schorsingsdag(en) zullen gebruikt worden om een gesprek te voeren met de ouders (eventueel met de
leerling) om deze zeer ernstige waarschuwing te onderstrepen en afspraken te maken over het vervolgtraject.
In geval van mogelijke verwijdering kan deze tijd ook gebruikt worden om advies in te winnen van
deskundigen en een andere school te zoeken voor de leerling.
De directeur en het Hoofd Onderwijs en Zorg dragen zorg voor vastlegging van feiten en handelingen in een
rapportage en voor informatie aan het team van de school over de schorsing.
Tijdens de schorsing is de leerling thuis en draagt de school zorg voor onderwijsmateriaal waaraan de leerling
thuis kan werken.
Verwijdering is een ingrijpende maatregel, zowel voor de school als voor de leerling en diens ouders, daarom
beslist niet de directeur over de verwijdering, maar het bevoegd gezag, het college van bestuur. De
schoolleiding is dan meestal zelf betrokken geweest bij de voorbereiding van het besluit (gesprekken met de
ouders, met het team). Er kan een vertrouwensbreuk zijn. Het bevoegd gezag kan geacht worden op grotere
afstand van de dagelijkse praktijk te staan en de kwestie dus ook met die afstand te beoordelen. Dit kan een
zorgvuldige besluitvorming bevorderen, iets waar de rechter gezien de zwaarte van de maatregel, grote
waarde aan hecht.
Belangenafweging
Verwijdering kan voor de leerling verstrekkende gevolgen hebben. Hij verlaat een vertrouwde omgeving, er is
een breuk in zijn ontwikkelingsproces en er bestaat het risico van een terugslag op zijn verdere ontwikkeling.
Dit geldt zeker bij verwijdering wegens wangedrag. Voor de rechter is het daarom van groot belang dat het
verwijderingsbesluit aangeeft hoe het bevoegd gezag een afweging heeft gemaakt tussen het belang van de
school bij verwijdering en het belang van de leerling op de school te blijven. Die belangen kunnen per geval
verschillen.
Gronden voor verwijdering
I De school kan niet aan de zorgbehoefte van de leerling voldoen.
II Ernstig wangedrag van de leerling of de ouders.

6

Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Het bestuursrecht regelt de verhouding tussen de overheid en de burger. De Awb bevat onder meer algemene bepalingen
over (de voorbereiding van) besluiten - zoals vergunningen, heffingen en boetes -, het maken van bezwaar en het
instellen van beroep.
7
Artikel 40, lid 5 Wet op primair onderwijs.
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I Ondersteuningsbehoefte
Om te bepalen welke beslissingsruimte het bevoegd gezag heeft is het van belang eerst vast te stellen of:
a) De leerling meer thuis lijkt te horen in of toelaatbaar is tot het speciaal (basis)onderwijs dan wel
de leerling meer thuishoort in het reguliere basisonderwijs
b) De leerling meer thuishoort in het reguliere basisonderwijs (maar met andere
ondersteuningsmogelijkheden dan de huidige school kan bieden)
Ad a.Toelaatbaar tot speciaal basisonderwijs:
1.Met de ingang van de wet op Passend onderwijs die per 1 augustus 2014 van kracht is, heeft de school een
zorgplicht. Dat betekent dat de school aan de hand van haar ondersteuningsprofiel bepaalt of zij de (extra)
ondersteuning kan bieden aan een leerling die zich aanmeldt bij de school of die op deze school al onderwijs
geniet. Als de school niet de noodzakelijke (extra) ondersteuning kan bieden aan de leerling, zal in
samenspraak met de ouders naar een andere passende school worden gezocht binnen het
samenwerkingsverband waartoe de basisschool behoort. Als de leerling meer lijkt thuis te horen in het
speciaal (basis)onderwijs, wordt er een toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd door de huidige school waar
de leerling onderwijs geniet. Deze toelaatbaarheidsverklaring wordt afgegeven door het
samenwerkingsverband en is nodig voor de toelating van de leerling op het speciaal (basis) onderwijs

2.Er kunnen echter, gegeven de toelaatbaarheidsverklaring de volgende problemen optreden:
a) De ouders stemmen niet in met de overgang naar de speciale (basis)-school. De ouders volgen dan
de (klachten) procedure zoals aangegeven door het samenwerkingsverband 8. Indien de ouders voet
bij stuk houden, kan het bevoegd gezag de formele verwijderingsprocedure in gang zetten.
b) De speciale (basis)-school van het samenwerkingsverband wijst het verzoek om toelating van de
leerling af op grond van haar ondersteuningsprofiel. De school die de zorgplicht heeft, heeft dan nog
steeds de plicht een passende school voor de leerling te vinden.
De ouders kunnen de weigering aanvechten en eventueel zelfs een speciale (basis)school van een
ander samenwerkingsverband om toelating verzoeken. Echter blijft de zorgplicht bestaan bij de
huidige school waar de leerling op dat moment onderwijs geniet.
Ad b De leerling hoort formeel thuis in het reguliere basisonderwijs.
Hierbij valt te denken aan de volgende situaties.
1. Er zijn geen aanwijzingen dat de leerling meer thuis lijkt te horen in het speciaal basisonderwijs.
2. De leerling hoort dus in het reguliere onderwijs maar heeft andere ondersteuningsbehoeften dan de
school kan bieden.
3. In deze gevallen bezoekt het kind het reguliere basisonderwijs.
De school kan echter van mening zijn dat zij niet de vereiste ondersteuning kan bieden, zodat
de leerling voor alsnog niet op de school kan blijven. Dit is het geval als er een specifieke
deskundigheid vereist is, die niet staat beschreven in het ondersteuningsprofiel van de school en
daarom redelijkerwijs niet van de school kan worden gevraagd. In dit geval kan gebruik worden
gemaakt van een BAO – BAO9 verwijzing.
Een andere oorzaak kan liggen in het feit dat de groepssamenstelling reeds zoveel inspanningen van
de leerkracht vergt, dat deze niet in staat is de voor de betreffende leerling benodigde hulp te bieden.
Dit kan veroorzaakt worden door de grootte van de groep of het aantal leerlingen wat reeds extra
ondersteuning vraagt. Hierdoor zou immers het onderwijs aan de overige leerlingen in het gedrang
komen.

8
9

www.plein013.nl
Regulier basisonderwijs – regulier basisonderwijs
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II Verwijdering wegens ernstig wangedrag
Van wangedrag kan in uiteenlopende situaties sprake zijn: (herhaaldelijk) schoolverzuim, overtreding van de
schoolregels, agressief gedrag, bedreiging, vandalisme dan wel seksuele intimidatie.
Hierbij wordt als uitgangspunt gehanteerd, dat de veiligheid van leerlingen en leerkrachten gegarandeerd
moet kunnen worden..
Ook het wangedrag van ouders, zoals (herhaaldelijke) intimidatie van leerkrachten, kan een reden zijn de
leerling te verwijderen.
Redenen van schorsing of voornemen tot verwijdering op basis van wangedrag zijn:
 Fysiek geweld tegen personeel/leerlingen/ouders
 Intimidatie/bedreigen met fysiek geweld tegen personeel /leerlingen/ouders
 Pesten en treiteren van leerlingen/leerkrachten/ouders, zodat zij zich niet veilig voelen in de
school
 Wapenbezit
 Bezit en/of gebruik van drugs en/of alcohol
 Verbaal geweld tegen personeel/leerkrachten/ouders
 Discriminatie/racisme tegen personeel/leerkrachten/ouders
 Seksueel misbruik/ seksuele intimidatie/ ongewenst seksueel getint gedrag tegen
personeel/leerlingen/ouders
 Diefstal, heling
 Vernieling
 Bezit en/of gebruik van vuurwerk
 Verzuim
 Door storend gedrag het leerproces belemmeren
Hiervan wordt aangifte gedaan. Verwijdering is dan een sanctie.
Procedureel is het volgende van groot belang:
 Er zijn gedragsregels hoe het bevoegd gezag met wangedrag omgaat en wanneer de grens van
verwijdering bereikt is.
 (Lichtere) maatregelen ter voorkoming van herhaling hebben gefaald
(gedragsafspraken, schorsing.)
 De leerling/ouders is/zijn gewaarschuwd dat bij eerstvolgende herhaling tot verwijdering wordt
overgegaan.
Wanneer de leerling (of zijn ouders) ondanks eerdere gedragsafspraken en ondanks een laatste
waarschuwing zijn gedrag niet verbetert, kan het bevoegd gezag, afhankelijk van de overige omstandigheden,
tot verwijdering overgaan. Een licht vergrijp kan door herhaling uitgroeien tot ernstig wangedrag.
Er is hiernaast wangedrag denkbaar waarbij onmiddellijke verwijdering geboden is, zonder genoemde eerdere
maatregelen of voorafgaande waarschuwing. Dit geldt alleen in zeer ernstige gevallen.
Voor de rechter is van groot belang dat het bevoegd gezag bij zijn besluit een afweging heeft gemaakt tussen
het belang van de school bij verwijdering en het belang van de leerling op de school te verblijven. Verwijdering
kan voor de leerling immers verstrekkende gevolgen hebben. Hij verlaat een vertrouwde omgeving, er is een
breuk in zijn ontwikkelingsproces en een terugslag op zijn verdere ontwikkeling dient evenmin uitgesloten te
worden. Dit geldt zeker wanneer de verwijdering plaatsvindt in de tijd van het schooljaar dat besloten wordt
over de overgang naar een volgende groep of naar het voortgezet onderwijs.
Voor de school kan bijvoorbeeld van belang zijn dat zonder verwijdering de veiligheid op de school niet langer
gegarandeerd kan worden.
Het is raadzaam in de verschillende stadia van de procedure de inspectie te raadplegen. De rechter vindt het
belangrijk dat deze heeft ingestemd met het voornemen tot verwijdering over te gaan.
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Procedure
Procedure voor verwijdering primair onderwijs
De onderstaande procedure gaat er nadrukkelijk vanuit dat het gestelde in de voorgaande paragrafen reeds in
acht genomen is.
1) Alvorens tot verwijdering te besluiten wordt in ieder geval de mening van de betrokken groepsleraar
gevraagd, maar liefst ook die van het team en van de inspectie. Geeft dit (vastgelegde) gesprek geen
aanleiding een laatste keer te proberen de situatie op te lossen, dan wordt formeel het voornemen tot
verwijdering genomen en wordt de verwijderingsprocedure in gang gezet.
2) De ouders worden schriftelijk uitgenodigd voor een gesprek waarin wordt gesproken over het voornemen
van de school om over te gaan tot verwijdering. Door dit gesprek weten de ouders dat het bevoegd gezag
niet langer bereid is de oplossing op de huidige school te zoeken en dat er een nieuwe fase in werking
treedt die op verwijdering is gericht. In een onderbouwing wordt aangegeven waarom het belang van de
ouders en de leerling moeten wijken voor het belang van de school. De verdere procedure wordt
medegedeeld, waaronder de mogelijkheden om na de schriftelijke mededeling en na een definitief besluit
bezwaren kenbaar te maken bij het bevoegd gezag in de vorm van een bezwaarschrift.
Het gesprek dient aldus om van de ouders te vernemen wat zij van de voorgenomen verwijdering vinden.
Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt.
3) Indien het gesprek met de ouders geen aanleiding geeft van het voornemen af te zien, wordt dit schriftelijk
en onderbouwd, met verwijzing naar het horen, aan de ouders en het personeel medegedeeld.
4) Gedurende acht weken vanaf het moment dat tot verwijdering is besloten moet het schoolbestuur zoeken
naar een andere school, die bereid is de leerling toe te laten.
De school moet ‘aantoonbaar’ gezocht hebben wil verwijdering toelaatbaar zijn. Daarom worden alle
zoekpogingen en contacten geregistreerd. Het gaat om een zogenaamde inspanningsverplichting.
Het bevoegde gezag zal zich niet beperken tot scholen die bij het eigen samenwerkingsverband Plein 013
zijn aangesloten en moet alle scholen benaderen die op een redelijke afstand van de eigen school zijn
gelegen. Dat geldt ook als de leerling een bepaalde ondersteuningsbehoefte heeft. Het bevoegd gezag
neemt indien nodig contact op met de coördinator en of makelaar van het samenwerkingsverband voor
advies voor zover de leerling een bepaalde ondersteuningsbehoefte heeft.
Indien in de acht weken:
a)
geen school bereid is gevonden de leerling toe te laten,
b)
wel een school is gevonden die de leerling wil toelaten maar de ouders weigeren hun kind
daar aan te melden en het bevoegd gezag zich voldoende heeft ingespannen, zal het
schoolbestuur definitief tot verwijdering overgaan.
Er wordt gemotiveerd aangegeven waarom het belang van de school uiteindelijk zwaarder heeft gewogen
dan het belang van de leerling.
NB: Er geldt een korte beslistermijn op bezwaar van vier weken.10

10

Artikel 40, lid 6 Wet op het primair onderwijs.
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Schoolreglement
Als aanvulling op de regels uit de beleidstukken welke vernoemd zijn in “de Inleiding” worden de regels
vastgelegd
Algemene gedragsregels
- Op onze school doen wij elkaar geen pijn, ook niet met woorden.
- Op onze school vragen wij aan een ander of we mee mogen doen. We accepteren én
respecteren het antwoord van die ander.
- Op onze school ruimen we op wat we hebben gebruikt en maken schoon als dat nodig is.
- Op onze school zijn al onze spullen veilig.
Gewelddadig gedrag
Hieronder wordt verstaan :het gebruik van fysieke kracht of bedreiging jegens een ander .
Dit gedrag wordt niet geduld bij ons op school
Gedrag op het plein
Om de veiligheid op het schoolplein te waarborgen zijn de volgende afspraken gemaakt:
- Er mag niet gefietst worden op het plein.
- Fietsen moeten geplaatst worden op de daarvoor bestemde plaatsen op het plein.
- Rommel (papier, plastic e.d.) dient in de afvalbakken te worden gedeponeerd.
- Tijdens de pauzes moeten de leerlingen op het schoolplein of het grasveld blijven.
- Er mogen geen gevaarlijke spelletjes gedaan worden.
- Er mogen geen vernielingen toegebracht worden aan gebouwen, speelobjecten of
beplanting.
- Tijdens de pauzes let de pleinwacht (leerkracht(en) ) op de kinderen.
- Er mag alleen op het grasveld met de bal gevoetbald worden.
- Buiten het speelplein of het grasveld mag niet gespeeld worden.
Gedrag in de gang
Schoolveiligheidsplan OBS ’t Schrijverke Goirle

Pagina 108

- De jassen horen aan de kapstok.
- Om de rust en veiligheid in de school te waarborgen wordt er in de gangen niet gerend of
geschreeuwd.
Gedrag in de lokalen
- Leerlingen mogen buiten de schooltijden niet zonder toestemming van een leerkracht in
het klaslokaal.
- Leerlingen en leerkrachten zorgen samen voor de netheid rond in de school.
De 4 V’s vormen de basis voor bovenstaande afspraken betreffende gedragsverwachting voor alle
betrokkenen. Veiligheid, Verantwoordelijkheid, Vriendelijkheid en Vertrouwen. De gedragswerkgroep stemt in
overleg met het MT de gedragsverwachting voor alle betrokkenen af. (Zie plan van aanpak gedrag).

Bijlage 11: Gedragsafspraken / gedragsverwachting OBS ’t Schrijverke
De volgende gedragsregels worden op dit moment schoolbreed gehanteerd voor de leerlingen:

1. Algemene gedragsafspraken:







Op onze school gaan we op een respectvolle wijze met elkaar om
Op onze school doen wij elkaar geen pijn, ook niet met woorden
Op onze school vragen wij aan een ander of we mee mogen doen. We accepteren en respecteren het
antwoord van die ander.
Op onze school ruimen we op wat we hebben gebruikt en maken schoon als dat nodig is.
Op onze school zijn al onze spullen veilig
Gewelddadig gedrag (= het gebruik van fysieke kracht of bedreiging jegens een ander). Dit gedrag
wordt bij ons op school niet geduld.

2. Speelplaatsafspraken:
a. We hebben pauze van 10.15 tot 10.30 uur en van 10.35 tot 10.50 uur. Het is de bedoeling dat je in de
pauze meteen naar buiten gaat en dat je na de pauze meteen richting je eigen klas gaat.
b. Je gebruikt de dichtstbijzijnde ingang/uitgang van de school.
c. Als je een probleem hebt met één of meer andere kinderen en het lukt je niet om het probleem zelf op
te lossen, ga je naar leerkracht die buiten loopt. Deze leerkracht zal je helpen met het oplossen van
het probleem. De leerkracht is herkenbaar aan het gele hesje.
d. Er mag niet gefietst worden op het plein. Fietsen worden geplaatst in de fietsenstalling
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e. Leerlingen van de groepen 1-2 spelen op de speelplaats ( hekken worden dichtgemaakt door de
surveillerende leerkrachten). Leerlingen van de groepen 3 t/m 8 mogen ook gebruik maken van het
grasveld
f. Je mag spelen op de speelplaats of op het grote grasveld. Je mag niet op het fietspad, niet op de
stoep, niet in de fietsenstalling en ook niet in de struiken rondom het grasveld spelen. Bij slecht weer
kan het voorkomen dat je niet op het grasveld mag spelen.
g. Als je tijdens de pauze een dringende reden hebt om even naar binnen te gaan, vraag je dit eerst
even aan de leerkractht die buiten loopt.
h. Houd het plein en het veld netjes. Afval moet dus in de containers!
i. Elke dag wordt er gevoetbald op het veld. Er wordt door de groep zelf een veldje gemaakt met
pylonen. Als je niet voetbalt, blijf je buiten de pylonen. Je mag in de pauze niet voetballen als je geen
voetbalbeurt hebt.
j. Er zijn afspraken over de speelplaatsbeurt per groep ivm het opruimen/bijhouden van de speelplaats
k. Er zijn/komen afspraken m.b.t. 
o Hockey, voetbalbeurten en tafeltennis
o Waar en wanneer!
l. Je mag niet skeeleren of skateboarden.
m. Je mag niet ‘stoeien of duwen voor de lol’.
n. Bij het lopen door de gangen moet je rekening houden met andere kinderen. Je mag niet duwen of
rennen. Rustig lopen door de gangen. (klap) deuren voorzichtig open doen.
o. Zorg ervoor dat je geen zand vanaf het veld of vanuit de zandbak mee de school in neemt. Voeten
vegen of het zand van je schoenen ‘stappen’ op het schoolplein.
p. Leerlingen mogen niet zonder toestemming van de leerkrachten tijdens de pauze zich in de school
bevinden.
q. Bij slecht weer blijven de leerlingen binnen. Surveillanten bepalen of dat de leerlingen binnen blijven/
buiten gaan. De surveillanten zijn herkenbaar aan de hesjes. Leerlingen komen niet aan het digitaal
bord. Aan het begin van het jaar worden in groepsniveau afspraken gemaakt en worden schriftelijk
vastgelegd en opgehangen voor iedereen op een toegankelijke plek.

3. Conciërgeruimte:


Leerkrachten sturen geen leerlingen naar conciërges met bepaalde opdrachten.

4. In de gang:





Jassen en tassen ophangen. Overblijftassen aan/in de houtenkast.
Door de goede deur naar binnen.
Niet rennen op de gang en rustig naar buiten te gaan.
Kleuters verzamelen om 13.00 uur in de gekleurde vakken.

5. In de klas:


Vanaf 08.20 uur kunnen kinderen in het lokaal. Aanvang les 08.30 u

6. Overblijven (Zie ook protocol; bijlage 10)


De kinderen die niet overblijven mogen niet eerder dan 12.55 op school zijn.
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Bij slecht weer blijven de kinderen binnen. De omloop van het overblijven neemt bij twijfel contact op met
de directie.
Kinderen spelen in de klas of in de gang vlakbij de klas. Niet bij de trappen!
Overblijfouder houdt toezicht.
De nieuwe aula en de speelzaal mogen gebruikt worden mits er toezicht is.
Kinderen mogen niet op het balkon komen.
Gebruikte ruimtes en materialen worden opgeruimd achtergelaten. (speelzaal, aula, gangen en klaslokaal)
De surveillanten dragen een groen hesje en de overblijfkrachten dragen een oranje hesje.
De leerkracht heeft op regelmatige basis overleg met de overblijfouder van de groep. Dit is aan het begin
en halverwege het schooljaar.
Als de overblijflijst niet klopt, dan neemt de leerkracht contact op met de ouders.
Als kinderen de overblijfregels overschrijden dan volgt een gele/rode kaart.

Bijlage 12: Afspraken tijdens het overblijven op OBS ’t Schrijverke
De overblijfkrachten (hierna obk.) worden 10 minuten voor aanvang van de pauze op school verwacht.
Eventuele dringende zaken kunnen dan nog besproken worden. De overblijfmappen liggen in de overblijfkast
(in de gemeenschapsruimte). De obk. vult de eigen werklijst in deze map in door haar/zijn naam bij de groep
te noteren waar men die dag overblijft. De obk. zorgt dat hij/zij op tijd bij het lokaal is om de overblijfkinderen
op te vangen.
Vooral bij de groepen 1-2 is het van belang aandacht te hebben voor het naar de toilet gaan en de handen te
laten wassen, voordat ze gaan eten.
Laat de kinderen aan tafel zitten en heb aandacht voor de lunchpauze zodat je weet dat de kinderen gegeten
en gedronken hebben voordat ze gaan spelen. Elk kind eet aan een eigen tafeltje. (dus geen 6 kinderen aan 4
tafeltjes). Kinderen mogen aan het tafeltje van een ander kind eten. Echter als een kind aan het eigen tafeltje
wil eten, gaat dat voor. Probeer rust te bewaren in de groep, omdat dit het eten zal bevorderen. De kinderen
eten in principe altijd met hun eigen groep. Het gezamenlijk lunchen komt de groepssfeer ten goede. De
afspraak is dat de kinderen 10 - 20 minuten (in de onderbouw altijd 20 min.) de tijd nemen om te eten.
Extra afspraken voor de groepen in de nieuwbouwlokalen boven:
 De kapstokken met hun overblijftassen en de overblijfkasten staan beneden in de hal. Zij gaan om 12.00 /
12.05 u hun overblijftassen halen. Op dat moment nemen ze meteen een spel mee uit de overblijfkast. De
overblijftassen van deze leerlingen worden pas door hen opgeborgen op het moment dat ze naar buiten
gaan. (Dus niet wanneer ze klaar zijn met eten en het nog geen tijd is om naar buiten te gaan).
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Wat de kinderen niet meer lusten gaat in het trommeltje terug mee naar huis, zodat ouders kunnen zien wat
hun kind gegeten heeft. De drinkbekers van de kleine kinderen controleren, goed dichtdraaien of indien
wenselijk toch leeggieten voordat ze de tas in gaan om lekkage te voorkomen.
Tijdens het eten controleert de obk. de overblijflijst waarop de overblijvende kinderen zijn aangekruist door de
leerkracht. Dit is om te weten of het aantal klopt. Deze lijst ligt op een vaste plaats in de klas.
Als de obk. op dat moment tijd heeft, vult hij/zij je de strippenkaarten in (de werkwijze hiervoor zit in deze
map). Heeft men geen tijd, dan gebeurt dit later, bv. wanneer de kinderen spelen. Mocht dit niet lukken omdat
de obk. naar buiten gaat om te surveilleren, wordt dit overlegd met andere overblijf- c.q. buitenkrachten.
Op dinsdag en donderdag wordt er aan alle overblijfkinderen fruit uitgedeeld door de obk. Ga zorgvuldig om
het fruit. Spoel de appelsnijder na gebruik even af. Wanneer er niet genoeg fruit is voor iedereen, deel dan het
fruit dat er is met elkaar.
OBS ’t Schrijverke streeft een gezond eetbeleid na. Het is dan ook niet de bedoeling dat kinderen snoep en of
koek (m.u.v. fruitkoeken) in hun trommeltje hebben. De obk. wordt verzocht hier op te letten en dit in het
trommeltje mee terug naar huis te geven. Maak hier tevens melding van bij de leerkracht zodat deze hier op
correcte wijze kan reageren naar de desbetreffende ouder.
De obk. die binnen blijven, houden toezicht op de kinderen die zich kunnen vermaken met speelgoed uit de
overblijfkasten die op de gangen staan. (Spelletjes, papier, potloden, kleurtjes, stiften, schaartjes, plak e.d.).
Wanneer men merkt dat kinderen zich vervelen is het goed hen te stimuleren om iets te gaan doen, evt.
speelt de obk. zelf een spelletje mee. De obk. zorgt ervoor dat de overblijfkasten netjes opgeruimd blijven en
dat er geen materialen op de kasten liggen.
‘Het lesmateriaal’ wordt tijdens het overblijven niet gebruikt. Leerlingen mogen niet achter de computer of met
materialen uit de klas zelf spelen. Deze afspraak is gemaakt met alle leerkrachten. Als er een uitzondering op
de regel wordt gemaakt door de leerkracht is het belangrijk dat de obk daarvan op de hoogte is. Probeer daar
met de leerkracht van de groep zoveel mogelijk duidelijkheid over te krijgen.
Bij regen blijven de kinderen binnen, zoveel mogelijk in de eigen lokalen en/of in de buurt hiervan. Bij
twijfelachtig weer overlegt de ‘omloop’obk of iemand van het bestuur met de directeur van de school, of de
kinderen binnen blijven of naar buiten gaan. Deze persoon geeft dat door aan alle leerkrachten en of
overblijfkrachten van alle klassen. Als er geen zoemer gaat, blijft iedereen binnen.
De obk. zorgt ervoor dat de tafels schoon worden gemaakt en de stoelen zijn aangeschoven door de
leerlingen of draagt daar indien nodig zelf zorg voor. Laat de klas netjes achter!
De kinderen van de groepen 1-2 spelen op de verharde speelplaats. De kinderen vanaf groep 3 mogen op het
grasveld tot aan het eerste fietspad spelen.
 Obk van de groepen 1 t/m 3: houden toezicht op het plein. (2 obk. bij de zandbak).
 Obk van de groepen 4 t/m 8: staan rond het grasveld.
Alle overblijfkrachten dragen een oranje hesje en verspreiden zich over de speelplaats en het
grasveld.
Tijdens het overblijven wordt er geen voetbal gespeeld. Dit i.v.m. de veiligheid en het waarborgen van het
plezier van het groot aantal kinderen dat tegelijkertijd buiten aan het spelen is
De hekken bij de groepen 8 en bij de kleuters gaan tussen de middag dicht. (niet op slot! Dit i.v.m. rekening
houden met calamiteiten). Bij deze hekken staat altijd een obk. Deze hekken worden ook niet als doorgang
gebruikt.
Het hek van de speelplaats naar het grasveld in het midden van het schoolplein wordt gebruikt als doorgang.
Op deze is er meer en beter overzicht op het aantal spelende kinderen op dat moment.
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Tijdens het buitenspelen tussen de middag mag een lang springtouw worden gebruikt, mits het ook voor het
springen wordt gebruikt. Korte touwen zijn niet toegestaan. Op het grasveld mag alleen worden gevoetbald
met softballen en of strandballen. Alle andere ballen zijn niet toegestaan. De ‘omloop’ obk. deelt deze ballen
uit. Deze obk bepaalt tevens of het veld te nat is voor de softballen bijvoorbeeld aangezien deze niet tegen
vocht kunnen.
In de zandbak zijn schepjes, zeefjes, emmertjes etc. toegestaan mits het zand voldoende droog is. Dit wordt
eveneens bepaald door de ‘omloop’. Er staan altijd 2 overblijfkrachten bij de zandbak.
De overblijfkrachten nemen geen koffie, thee, soep en of andere (warme) dranken mee naar buiten. Dit geldt
ook voor de (surveillerende) leerkrachten tijdens de ‘grote’ pauze.
Om 13.00 u nadat de bel is gegaan en de leerlingen naar binnen zijn gegaan, is het overblijven afgelopen. Dat
betekent dat elke obk. tot die tijd aanwezig is op het schoolplein.
Wanneer er bij uitzondering een reden is om eerder te vertrekken, wordt hiervoor toestemming gevraagd aan
iemand van het bestuur.
Wanneer een vaste obk. verhinderd is als obk, overlegt hij/zij met een andere obk om in te vallen. De obk.
heeft de verplichting zorg te dragen voor een invaller. De naam van de invaller wordt door de obk. die
verhinderd is genoteerd op de kalender in de overblijfkast.
De ‘omloop’ obk. draagt zorg voor het opruimen van het keukentje in de gemeenschapsruimte.
Mocht een obk. onverwacht verhinderd zijn c.q. op het laatste moment alsnog verhinderd zijn door
onvoorziene omstandigheden, kan hij/zij contact opnemen met de voorzitter van de overblijfcommissie. .
Op dit moment is dat Anique Dickens.
N.B.
-

Let op dat de kinderen die het eventuele herinneringsbriefje voor hun ouders, ook mee naar huis
nemen.
Rapporteer belangrijke zaken over de groep in deze map voor de collega(s). (bijvoorbeeld wel of
niet computeren)
Spreek met de leerkracht van de groep de dingen door die spelen tijdens het overblijven. Dit betreft
zowel conflicten als andere voorvallen en of gebeurtenissen die van belang zijn.
Neem verantwoording voor het speelgoed van binnen en buiten. Als er iets nieuws nodig is, kan dit
worden aangevraagd door een briefje op te hangen in de kast. Graag naam en groep vermelden.
Controleer steeds of er toezicht is, zowel binnen als buiten.
Aarzel niet om de hulp in te roepen van een kracht naast je groep als het nodig is. Men is immers
samen verantwoordelijk voor het overblijfgebeuren.
Zorg te alle tijden dat de klas netjes achter gelaten wordt.

Als er vragen en of problemen zijn over de gang van zaken tijdens het overblijven, kan men terecht bij Anique
Dickens. Telefoonnummer: 013-5300989. Men kan ook via de mail contact met haar opnemen:
familiedickens@hotmail.com. En er is ook een mogelijkheid een notitie achter te laten in het postvak van het
overblijven. Dit postvak vindt men in de koffiekamer van de leerkrachten in de wand van de postvakken.

Afspraken leerlingen overblijven kort op een rijtje:



Om 12.00/12.05 uur gaat de klas eten in groepen. Elk kind eet aan een tafeltje.
Kinderen die het fijn vinden om alleen te zitten mogen dat.
Binnen en buiten gaan we gezellig met elkaar om.
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Bijlage 13: Protocol bij overlijden leerling, ouder of personeelslid
1. Het bericht komt binnen:
Controleer of het bericht klopt bij politie of betrouwbare derden.
Vorm een begeleidingsteam: directeur, betreffende leerkracht(en), interne begeleider, vertegenwoordiger van
de ouderraad. (Te overwegen valt of er een externe deskundige of geestelijke ingeschakeld moet worden.
Deze persoon kan deze dagen een steun en kennisbron vormen voor leerkrachten, leerlingen, ouders van
leerlingen en andere betrokkenen.) Benoem één van deze personen tot eerste verantwoordelijke. Wie het
meest geschikt is voor deze rol hangt af van persoonlijke omstandigheden of andere belangrijke zaken op
school die aandacht vragen.

2. Duidelijkheid krijgen over de situatie eventueel bij derden die goed op de hoogte zijn of
bij de politie:
(Duidelijk in kaart brengen en noteren!)
 Wie is overleden?
 Wat is er gebeurd?
 Waar, wanneer en hoe is het gebeurd?
 Zitten er nog andere kinderen van het gezin op school en in welke groep?
3. Contact opnemen met de familie
De eerste verantwoordelijke belt het gezin.
Bespreek welke informatie bekend mag worden gemaakt.
Heeft de familie van het kind nog specifieke wensen waar we als school nu al rekening mee kunnen houden?
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Maak afspraken over bezoeken: door wie en wanneer.
Tijdens dit bezoek kunnen er weer andere punten besproken worden, zoals afscheid nemen van het
overleden kind, bijdrage van de school aan de afscheidsviering, wat willen de kinderen in de klas doen en hoe
hebben ze gereageerd, wil het kind naar school gaan in de dagen voor de begrafenis en zo ja, op welke
manier.

4. Informeren van leerkrachten, leerlingen, ouders en andere betrokkenen.
Tijdens het weekend of in de vakantie tijdstip en manier van informeren afspreken.
Informeer leerkrachten als het enigszins kan gezamenlijk. Denk aan de conciërge, administratie en de
eventuele overblijfmoeders.
Informeer het bestuur.
Informeer ouderraad en medezeggenschapsraad.
Informeer de groep van het kind.
Informeer overige kinderen van de school, eventueel gezamenlijk. denk ook aan afwezige leerlingen: zieke
kinderen, kinderen die op een schoolreisje of excursie waren of naar de gymzaal/ zwemmen.
Informeer ouders van de leerlingen d.m.v. brief.

5. Rooster aanpassen
6. Terugkeer naar school door betrokken leerling(en)
Bespreek met de ouders wanneer het kind met het lesprogramma mee wil doen. Zijn bepaalde aanpassingen
gewenst?
Bespreek wat het kind kan doen (een niet opvallend signaal) als het er even ‘uit’ wil. Waar kan het zich dan
even terugtrekken?
Zet in overleg met de ouders een plan op voor de weken die volgen en zorg ervoor dat ook na die eerste
weken de leerlingen en leerkrachten ruimte krijgen om hun verdriet te benoemen en verwerken. Denk aan
eerdere verliessituaties bij alle leerling als de leraar.

7. Eventueel extra.
Is er behoefte aan meer deskundigheid?
Ouderavond beleggen indien daar behoefte aan is of noodzaak. (Denk b.v. aan meningitis.)
Ook hier telt weer; duidelijkheid neemt onnodige angst weg.

8. Nazorg voor de ouders.
Spreek een vervolgbezoek af door de leerkracht ter ondersteuning van de leerling en familie.
Indien een kind is overleden en dit het enige kind van deze ouders op uw school is, bespreek dan met de
ouders hun wensen. Neem in de loop van het schooljaar zelf nog enkele keren contact op met de ouders.
Indien een overlijden heeft plaatsgevonden vlak voor de zomervakantie, zorg dan dat er na de vakantie
voldoende aandacht is hiervoor ten aanzien van betrokken leerlingen en familie. Wellicht kan, zodra bekend is
wie de nieuwe leerkracht zal zijn, deze samen met de huidige leerkracht met het kind en de familie praten.

9. Terugkijken en evalueren.
Evalueer met je team.
Evalueer met de betrokken familie.

10. Verdere begeleiding van de leerling die een gezinslid heeft verloren
Na de begrafenis raakt de herinnering aan het overlijden voor leerkrachten en mede-leerlingen geleidelijk op
de achtergrond. Voor de leerling die een gezinslid is verloren, is dit niet zo, ook al laat het niet of nauwelijks
iets merken van zijn/haar gevoelens naar aanleiding van dit verlies. De volgende aandachtspunten zijn van
belang bij de begeleiding van een leerling die een gezinslid is verloren.
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Niet alleen verdriet, maar ook andere gevoelens horen bij rouw. Accepteer elk gevoel. Geef geen adviezen of
geruststellingen.
Zoek een manier waarop het kind gevoelens als kwaadheid of verdriet kan uiten, zonder dat anderen hier last
van hebben.
Houd een vinger aan de pols bij kinderen die weinig laten merken van hun gevoelens.
Bedenk dat leer- of gedragsproblemen het gevolg kunnen zijn van rouw, ook jaren na het verlies. Onderzoek
deze mogelijkheid. Spreek het kind in dat geval niet aan op zijn gedrag, maar toon begrip.

Alles gebeurt in nauw overleg met de familie!

Bijlage 14: Verkeersveiligheidsprotocol
Protocol verkeersveiligheid rondom de school voor zover de bemoeienis van
de school zich strekt.
Inleiding:
Elk teamlid dat bezig is met een activiteit buiten school, is verplicht om het opgestelde protocol inzake
verkeersveiligheid in acht te nemen. De teamleden krijgen aan de hand van dit protocol richtlijnen
aangeboden om voorzorgsmaatregelen te treffen om de veiligheid van de kinderen en begeleiders te
waarborgen. De richtlijnen in dit protocol zijn bindend. Dat wil zeggen dat ieder teamlid deze richtlijnen moet
opvolgen. Voor hulp of vragen kunnen zij zich richten tot de verkeerswerkgroep en of tot het MT en of de
directeur

Verantwoordelijkheid:
De eindverantwoordelijkheid met betrekking van de verkeersveiligheid ligt bij de directeur van van de school.
Elk teamlid echter, dat een activiteit buiten de school organiseert, heeft natuurlijk ook de verantwoording over
de veiligheid van het deelnemen aan het verkeer. Zij dragen zorg voor en houden toezicht op de correcte
uitvoering van het opgestelde plan en grijpen in indien nodig.

Verkeers- en gedragsregels:
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Teamleden dienen vooraf maatregelen te treffen om de verkeersveiligheid van kinderen niet alleen goed in
beeld te brengen, maar deze ook goed uit te voeren. Hiervoor is dit ‘Protocol verkeersveiligheid’ ontworpen,
waar iedereen gebruik van moet maken. Hierin staat duidelijk omschreven welke regels en afspraken we op
schoolniveau hebben met betrekking tot de invulling van de uitvoering van verkeersveiligheid.
Ten aanzien van verkeers- en gedragsregels geldt de volgende leidraad:
 Primair de wettelijke bepaling
 Aanvullende bepalingen van de school
 Gezond verstand

De regels:
Te voet:
Voetgangers moeten gebruik maken van het trottoir of het voetpad. Voetgangers gebruiken het fietspad als er
geen trottoir of voetpad is. Is er ook geen fietspad, dan moeten voetgangers de wegberm gebruiken of de
uiterste zijnde van de rijbaan. Als kinderen in een groep lopen dan loopt men in een colonne. Hieronder
verstaan we een opstelling met kinderen achter elkaar in een lange rij, waarbij twee kinderen naast elkaar
lopen. Minstens één begeleider heeft de voorkeur in verband met het voortdurend toezicht tijden het lopen.
Zet daarbij dan wel kinderen vooraan in de rij die je kunt ‘vertrouwen’.
Skaters, skeelers, steppers en rolschaatsers:
Vallen onder de regels van voetgangers. Met het oog op de snelheidsverschillen is hier het algemene artikel
het overige verkeer niet in gevaar te brengen erg belangrijk.

Per fiets:
De fietser moet gebruik maken van het fietspad indien dit aanwezig is en anders moet aan de meest rechter
zijde van de weg gefietst worden. Natuurlijk moet de fiets aan de veiligheidseisen voldoen. VVN (Veilig
Verkeer Nederland) adviseert ouders om een helm te kopen voor jonge kinderen. Belangrijk dat de helm goed
past en gedragen wordt. Pas dan draagt hij bij aan de veiligheid van het kind. Maakt de school gebruik van
het vervoer per fiets, dan rijden alle kinderen in colonne. Heironder verstaan we een opstelling met fietsers
achter elkaar in een lange rij, waarbij maximaal twee fietsers naast elkaar fietsen. Bij het vervoer per fiets in
één groep zijn ten minste twee begeleiders. Deze begeleiders rijden voor- en achteraan de colonne. Vervoer
per fiets met meerdere groepen gebeurt niet in één colonne. Gezien de veiligheid is het verstandiger dan twee
of meer aparte colonnes te vormen.
Fietsverlichting en zichtbaarheid:
Fietsen moeten voorzien zijn van een (niet-driehoekige) rode reflector aan de achterkant, witte of gele
reflectoren aan de wielen en vier reflectoren aan de trappers. Bij slecht weer waarbij het zicht wordt
belemmerd en als het donker is, moeten fietsers voor- en achterlicht voeren. Daarnaast is het dragen van
fluorescerende verkeershesjes verplicht voor iedereen die fietst. Je bent dan voor het overige verkeer beter
zichtbaar.
Begeleiders van kinderen op de fiets of te voet, dragen onder alle weersomstandigheden, dus altijd,
fluorescerende verkeershesjes.
Achterop de fiets:
Fietsers mogen slechts kinderen beneden de acht jaar vervoeren indien de kinderen zitten op een doelmatige
en veilige zitplaats met voldoende steun voor de rug, handen en voeten. Bij het vervoer van kinderen per fiets
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is het niet toegestaan een ander kind achter op de fiets te vervoeren. Alleen bij noodsituaties, ontstaan tijdens
een fietstocht, kan eventueel van deze maatregel gebruik worden gemaakt.
Parkeren fietsen:
De kinderen en begeleiders parkeren de fietsen op de aangegeven parkeerplekken en/of rekken. Fietsen
worden te allen tijde op slot gezet, wanneer de plaats van de stalling wordt verlaten.
In de auto:
Een belangrijke basisregel is dat alle kinderen tot 1,35 meter in de auto gebruik maken van een autostoeltje of
een zittingverhoger in combinatie met een gordel. Grotere kinderen zitten altijd in de gordel. De gordel moet
strak over de schouder, borst en bekken aansluiten. Het diagonale gedeelte van de driepuntsgordel mag niet
achter lichaam worden geleid. De driepuntsgordel mag nooit als heupgordel worden gebruikt. Het is
verstnadig om een kind tot 1,35 meter nooit voorin te vervoeren. Achterin zit een kind veiliger.
Bestuurders worden geacht te beschikken over een verzekering. Automobilisten zijn goed verzekerd
als zij beschikken over:
 Aansprakelijkheidsverzekering: (WA) dekt zowel materiële als immateriële schade aan derden.
 Ongevallenverzekering voor inzittenden: (OVI) uitkering bij overlijden of (blijvende) invaliditeit, ongeacht
de schuldvraag; hoogte uitkering is van de voren vastgesteld.
 Schadeverzekering voor inzittenden: (SVI) als de OVI, met dit verschil dat de werkelijke schade wordt
uitgekeerd.
De teamleden zijn verantwoordelijk voor het controleren van bovengenoemde vereisten. Vooraf dient het
teamlid aan de begeleiders aan te geven aan welke eisen het vervoer van kinderen moet voldoen.
Veilig in en uit de auto:
 Laat kinderen aan de trottoirzijde (rechterzijde) in en uitstappen, dan hebben zij geen hinder van het
passerend verkeer.
 Een kinderslot voorkomt dat het achterportier onverwacht van binnenuit wordt geopend. Bovendien ben je
er zo zker van dat kinderen alleen uitstappen als je erbij bent.
 Verwijder de sleutel uit het contact bij het verlaten van de uto en zet de auto op de handrem en in de
eerste versnelling.
 Ouders die de kinderen met de auto naar school brengen, moeten goed letten op de veiligheid van
anderen kinderen die lopend of fietsend naar school komen, dus niet voor de inrit van school parkeren.
Fietsende en lopende kinderen voldoende ruimte geven! Parkeer liever op enige afstand en begeleid de
kinderen het laatste stukje lopend naar school.
Vervoer per schoolbus/touringcar:
Op school geldt de afspraak dat er vooraf nagedacht wordt hoeveel kinderen meegaan per bus. De
organisatie zal er op lettendat er voor ieder kind een zitplaats is. Dit kan de organisatie vooraf regelen omdat
elke busmaatschappij precies weet aan te geven hoeveel zitplaatsen een bus heeft. Het in- en uitstappen
gebeurt altijd onder leiding en toezicht van een volwassene. Een volwassene stapt altijd als eerste uit en
begeleidt/instrueert de kinderen. De kinderen stappen in en uit op een veilige plaats, namelijk aan de
stoeprand of als dier er niet is, aan de kant van de weg. Tijdens de rit zitten alle kinderen op hun plaats. Lpen
tijdens de rit is verboden. Als de bus beschikt over gordels, zijn alle kinderen en begeleiders verplicht hier
gebruik van te maken. In de meeste schoolbussen is er een plaats voorin de bus gereserveerd voor een
begeleider. Neem als begeleider deze plaats in! Belangrijk is om tijdens de rit de chauffeur niet lastig te vallen.
Tevens dien een waarschuwing uit te gaan naar de kinderen om niet aan de ramen en deuren te zitten.

Richtlijnen begeleiders:
Te voet / per fiets / per auto / per autobus:
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Het aantal begeleiders is afhankelijk van de activiteiten die uitgevoerd gaan worden. Het is daarom heel
moeilijk om goede, verantwoorde richtlijnen hiervoor te geven. De organisatie (teamlid en of werkgroep) dient
bij het organiseren in eerste instantie altijd het gezonde verstand te gebruiken. Dit is nodig, omdat de
wettelijke kaders voor begeleiding ontbreken. Bij twijfel of sterke afwijking dient de organisatei altijd contact op
te nemen met de eindverantwoordelijke, namelijk de directie van de school.

Adviezen:
Natuurlijk kunnen school en ouders nog veel bijdragen aan veilig vervoer van kinderen. De ANWB adviseert
ouders gedurende een lange periode met de kinderen mee te fietsen en hen te wijzen op de gevaren, de
veiligste route te kiezen en de veiligheid van de fiets goed in de gaten te houden. Zeker tot 14 jaar zijn
kinderen in het verkeer snel afgeleid. Voor het vervoer met de auto is de wettelijke regeling dat er meer
kinderen mogen worden vervoerd dan dat er gordels aanwezig zijn. Natuurlijk is het veiliger kinderen in een
geëigend beveiligingsmiddel te vervoeren en niet meer kinderen mee te nemen dan er beveiligingsmiddelen
beschikbaar zijn. Ook is het veilig om de kinderen altijd aan de kant van de stoep uit te laten stappen. Ouders
die ervoor kiezen de kinderen met de auto naar school te brengen, moeten extra letten op de veiligheid van
kinderen die lopend of fietsend komen, dus niet op de stoep parkeren en lopende kinderen en fietsende
kinderen de ruimte geven. Bestuurders van auto’s met airbags adviseert de ANWB het instructieboekje te
raadplegen over het gebruik van deze zitplaatsen door kinderen.

Belangrijk:
Verkeersregels gaan altijd voor gedragsregels, schoolregels!
Bij het rijden in een colonne geldt dit in het bijzonder! Als kinderen in een colonne in de nabijheid komen van
verkeerslichten of een spoorwegovergang, dan dienen de begeleiders de kinderen te instrueren dat zij niet
doorrijden als het verkeerslicht op rood springt of als de lichten van de spoorwegovergang gaan knipperen.
Het ene gedeelte van de groep wacht rustig en voegt zich later bij de rest.

Verkeerswerkgroep:
Voor aanvullende informatie met betrekking tot georganiseerde verkeersactiviteiten c.q. projecten,
verkeerseducatie en verkeersacties ten behoeve van de verkeersveiligheid in de directe omgeving van de
school, verwijzen wij naar het verslag van de provincie Noord-Brabant, afgegeven door de BVL auditor op 25
mei 2011in het kader van het Brabants Verkeersveiligheidslabel (BVL) dat aan onze school is toegekend.
(Dit verslag is fysiek aanwezig in de BVL map van de werkgroep verkeer op onze school in het klaslokaal van
Karin van Oirschot, lid van de verkeerswerkgroep).
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