Veiligheidsplan SIMON scholen
Hoofdstuk 1 Algemeen deel.
Inleiding
De Stichting SIMON scholen neemt de maatschappelijke
verantwoordelijkheid van de school voor het opvoeden van
kinderen tot evenwichtige personen uiterst serieus. Veiligheid op
school en veiligheid in het gezin zijn belangrijke voorwaarden om
tot geestelijke en lichamelijke ontwikkeling te komen.
Een veilig klimaat op school zou vanzelfsprekend moeten zijn.
Helaas blijkt uit incidenten dat veiligheid op school structurele en
blijvende aandacht behoeft. Ook een veilige thuissituatie is niet
altijd vanzelfsprekend. Daarom heeft SIMON scholen besloten om
een Veiligheidsplan te maken waarin diverse veiligheidsprotocollen
zijn opgenomen. Immers: voorkomen is altijd beter dan genezen. En
mocht er toch actie nodig zijn, dan is het handig om te weten hoe te
handelen. Veiligheidsbeleid maakt ook deel uit van het
Inspectietoezicht. Het is één van de kwaliteitsaspecten waarop een
school wordt beoordeeld. Het toezichtskader primair en voortgezet
onderwijs van de inspectie zegt hierover – kort samengevat- onder
meer het volgende:

“Het schoolklimaat wordt gekenmerkt door veiligheid en
respectvolle omgangsvormen:
•
•
•

•
•

De ouders zijn betrokken bij de school door de activiteiten die de
school daartoe onderneemt.
De leerlingen en het personeel voelen zich aantoonbaar veilig op
school.
De school heeft inzicht in de veiligheidsbeleving van leerlingen
en personeel en in de incidenten die zich op het gebied van
sociale veiligheid op de school voordoen.
De school heeft een veiligheidsbeleid gericht op het voorkomen
en afhandelen van incidenten in en om de school.
Het personeel van de school zorgt ervoor dat de leerlingen op
een respectvolle manier met elkaar en anderen omgaan”

Dit document wordt binnen SIMON scholen gehanteerd als format
voor de veiligheidsplannen van onze scholen. In H1 worden op
bestuursniveau de uitgangspunten geformuleerd. In H2 legt elke
school de schoolspecifieke afspraken vast. Het Veiligheidsplan dient
ter instemming te worden voorgelegd aan de
Medezeggenschapsraad die verbonden is aan de school.

Uitgangspunten
De school moet een plek zijn waar rust heerst, waar leerlingen,
personeel en ouders zich thuis voelen en zich veilig weten. Een plek
waar alle betrokkenen respectvol, prettig en vriendelijk met elkaar
omgaan en waar de sfeer dusdanig veilig is dat men openlijk met
verbetersuggesties kan komen. Dat betekent concreet:
voor leerlingen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Jezelf mogen en kunnen zijn
Bij iemand terecht kunnen als er problemen zijn
Serieus genomen worden door personeelsleden en
overige medewerkers
Weten dat signalen worden opgepakt en problemen
worden aangepakt
De lessen kunnen volgen zonder dat je wordt
lastiggevallen
Weten dat geweld en (seksuele) intimidatie uit den boze
zijn
Niet pesten of gepest worden
Duidelijke afspraken over dit alles

•

Duidelijke afspraken over dit alles

voor personeel en andere medewerkers:
•
•
•
•
•

Met respect omgaan met en bejegend worden door
leerlingen, ouders, collega’s, etc.
Weten dat problemen worden aangepakt
Ergens terecht kunnen met signalen
Duidelijkheid over wat er gebeurt bij calamiteiten
Duidelijke afspraken over dit alles

voor de omgeving/de buurt:
•
•
•
•
•

Weten dat leerlingen worden aangesproken op hun
gedrag
Een aanspreekpunt voor suggesties of eventuele
klachten
Signalen worden opgepakt en problemen aangepakt
Geen overlast van leerlingen die rond de school hangen
Geen vandalisme, vervuiling of diefstal

School, ouders en leerlingen maken samen een veilige school!
voor ouders:
•
•
•
•

Erop kunnen vertrouwen dat hun kinderen graag naar
school gaan
Weten dat de school veilig is
Een open oor vinden voor problemen
Weten dat signalen worden opgepakt en problemen
worden aangepakt
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2. Schoolspecifiek deel.
Inleiding
IBS El Boukhari is een Nederlandse basisschool op islamitische
grondslag, gevestigd in Leerdam, onderdeel van SIMON Scholen. De
school heeft twee belangrijke pijlers: de onderwijskwaliteit en de
islamitische identiteit. Scholen voor morgen bouw je samen met de
leerlingen, de ouders en het team. De school wordt op dit moment
door rond 190 leerlingen bezocht, zowel uit Leerdam (school
dichtbij huis) als vanuit de steden Gorinchem, Vianen en
Culemborg.
Onze school is onderdeel van SIMON scholen, het bestuurskantoor
is gevestigd in Leusden. Er is geregeld onderling overleg tussen de
verschillende scholen, ARBO- en veiligheidsbeleid wordt centraal
geregisseerd en op basis van gezamenlijke kaders lokaal ingevuld.

NAW gegevens
IBS El Boukhari
Populierstraat 2
4142 EB Leerdam
T: 0345-631316
E: elboukhari@simonscholen.nl
Directeur: a.derooij@simonscholen.nl
Facebook.com/IBSElBoukhari

Visie op schoolveiligheid

en dat alle kinderen tot hun recht komen. Dit geldt ook voor de
leerkrachten en het ondersteunend personeel.
Wij proberen dit te bereiken door regels te stellen en door
discriminatie en pesten tegen te gaan. Bewustwording van je eigen
handelen en de gevolgen daarvan is een onderwerp dat in de
klassen steeds vaker terugkomt.
Vanuit de Vreedzame School ondersteunen wij de kinderen in hun
sociaal-emotionele ontwikkeling.
Zodra wij merken dat kinderen zich niet veilig en vertrouwd voelen,
ondernemen wij in overleg met de ouders actie. Omdat het gedrag
op school en thuis een wisselwerking heeft, verwachten wij van
ouders hetzelfde. Als ouders thuis constateren dat de school niet
veilig is voor het kind, horen wij dit graag. Ook het schoolgebouw
en de schoolomgeving moeten veilig zijn.

Organisatie van schoolveiligheid
Het CVB van SIMON scholen is eindverantwoordelijk voor het
Veiligheidsplan. Het plan wordt telkens voor een periode van vier
jaar vastgesteld.
Op schoolniveau is de directeur verantwoordelijk voor de uitvoering
van het veiligheids- en Arbobeleid. Hij zorgt voor een verdeling van
Arbo taken en is de overlegpartner van het bestuur. Via het MRoverleg heeft het personeel instemmingsrecht en
inspraakmogelijkheid bij de totstandkoming van het arbobeleid.
Op onze school is voor coördinatie en uitvoering van het arbobeleid
een preventiemedewerker aangesteld (Ria Mourik). De
werkzaamheden van de preventiemedewerker zijn vastgesteld op
tenminste 30 uren van de normjaartaak.
Schoolspecifieke Arbo zaken zijn vastgelegd in een Arbobeleidsplan. Dit plan is op school aanwezig.

Wij streven ernaar een veilige en vertrouwde sfeer te creëren in
school. Het is belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan
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Aanspreekpunt
Wij vinden het belangrijk dat vragen, problemen of klachten gemeld
worden. De leerkracht is uiteraard het eerste aanspreekpunt. In
tweede instantie is de directeur het aanspreekpunt.
De school beschikt over 4 BHV-ers:
Andrea van Vlaanderen, Ron Treep, Ria Mourik en Derya Capan.
Voor zaken met betrekking tot sociale veiligheid is de leerkracht in
eerste instantie het aanspreekpunt.
De intern begeleider is verantwoordelijk voor de coördinatie van de
ondersteuning/ zorg op school: (Anika van de Waal)

Vormen van overleg
Veiligheid komt in meerdere overlegvormen aan bod, zoals in de
teamvergadering, de bouwvergadering, ouderavonden, MR, OR,
directeurenoverleg, (leerlingenraad), enzovoorts.

Kwaliteitszorg en borging
We gebruiken WMK-PO als systeem voor kwaliteitszorg. Binnen
SIMON worden jaarlijks afspraken gemaakt over de uitvoering van
WMK-PO op de bij SIMON aangesloten scholen.
We stellen ons beleid op en werken het uit samen met onze
medewerkers. Wij streven er naar dat onze uitgangspunten door
iedereen in de school gedragen worden. We zien de ouders als
gelijkwaardige gesprekspartners die we zo veel mogelijk bij de
school betrekken. We willen dat ouders ons zien als professionals
op wie zij kunnen vertrouwen met betrekking tot de cognitieve en
sociaal-emotionele ontwikkeling van hun kind.
Daarnaast vinden we het belangrijk om onze maatschappelijke
betrokkenheid ook te tonen door ons op te stellen als een actief
ketenpartner en ons te profileren als Vreedzame school.

Veiligheid komt binnen het ARBO-beleidsplan en in WMK-PO op
diverse deelterreinen aan de orde. Echter niet als een apart thema
‘Veiligheid’.
Binnen onze school wordt een cyclische structuur gehanteerd.
Beleid ontwikkelen betekent bij ons: op basis van een profiel
plannen maken, deze vertalen naar de praktijk, evalueren en
bijstellen (PDCA-cyclus). Er wordt rekening gehouden met
maatschappelijke ontwikkelingen.
Het schoolplan wordt elk jaar uitgewerkt naar concrete
jaarplannen. Aan het eind van de schoolplanperiode evalueren we
het plan als basis voor de volgende planperiode.
Met een goed uitgewerkt systeem van kwaliteitszorg houdt de
directeur overzicht over alles wat er binnen de school moet
gebeuren. De directeur krijgt alle schoolaspecten regelmatig onder
ogen en kan daardoor met zijn/haar team planmatig werken aan
verbeteringen.

Visie op schoolcultuur
De communicatie is goed geregeld op onze school. Er zijn duidelijke
afspraken over informatieverstrekking, notulen, agenda’s en
besluitvorming.
Het zijn echter niet dit soort afspraken die de cultuur en de sfeer op
een school bepalen. We hebben het dan over de kwaliteit van een
gesprek, over hoor en wederhoor, over zelfreflectie, over
aanspreekbaar zijn en je open stellen voor de mening van de ander
en over persoonlijke aandacht en waardering voor elkaar.
Dit alles maakt onze school een fijne en veilige plek, zowel voor de
leerlingen, ouders als teamleden. Je veilig en prettig voelen is de
basis om tot groei en leren te komen en met plezier te werken. Het
is voor de school de eerste zorg dit te realiseren voor onze
leerlingen. Ouders mogen ons daar altijd op aanspreken!
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De betrokkenheid van ouders, niet alleen met het welbevinden en
de ontwikkeling van hun kind, maar ook met de school in brede zin,
vinden wij belangrijk en willen we optimaliseren.
In het schoolplan 2015 -2019 zijn deze uitgangspunten vertaald
naar visie en beleid.

Pedagogisch klimaat
Wij streven ernaar een veilige en vertrouwde sfeer te creëren in
school. We hebben uitgebreide afspraken ten aanzien van
veiligheid, pesten en plagen, maar, belangrijker: we gaan uit van
positief en gewenst gedrag.
Het is belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan en dat
alle kinderen tot hun recht komen. Dit geldt ook voor het
personeel.
Wij proberen dit te bereiken door regels te stellen, door
discriminatie en pesten tegen te gaan. Bewustwording van je eigen
handelen en de gevolgen daarvan is een onderwerp dat in de
groepen regelmatig besproken wordt.
Vanuit de methode Life Skills (Doos van gevoelens, Zippy’s vrienden,
Appel en Positieve psychologie) en Zien! (LVS SEO) houden wij de
sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen in het oog. Zodra
wij merken dat kinderen zich niet veilig en vertrouwd voelen,
ondernemen wij in overleg met de ouders actie. Omdat het gedrag
op school en thuis een wisselwerking heeft, verwachten wij van
ouders hetzelfde. Wij streven er naar om dit in de komende jaren te
vertalen in een actief ouderparticipatiebeleid.
Fysiek moet de school ook veilig zijn. Hiervoor hebben we een
uitgebreid arbobeleid wat jaarlijks wordt geëvalueerd in de RI&E.
De samenwerking zowel bij spel als werk is eveneens een
terugkerend thema.

Zorg en begeleiding
Leerlingen die extra hulp behoeven vanwege een leerprobleem
krijgen adequate hulp, verwerkt in het groepsplan of in een
eventuele eigen leerlijn. De hulp is altijd gebaseerd op een analyse
van het geconstateerde probleem en wordt in de groep planmatig
uitgevoerd door de eigen leerkracht. De leerkracht kent de leerling
tenslotte het beste. Ouders worden altijd voorafgaand aan
eventuele bijstelling van het onderwijs geïnformeerd en betrokken.
Er zijn ook leerlingen die vanwege meer- of hoogbegaafdheid extra
aandacht behoeven. Het team wordt geschoold om dit te kunnen
signaleren en hier goed op in te spelen. Er worden net als bij
kinderen met een leerprobleem ook voor deze leerlingen extra
materialen, hulpmiddelen en methodes aangeschaft.
De school werkt samen met de scholen uit het
samenwerkingsverband aan de borging van de uniforme
zorgstructuur, waaronder een passend onderwijsprofiel, waardoor
we onderwijs op maat kunnen bieden aan alle leerlingen.

Worden wie je bent
Bij ons bepaalt de islamitische levensbeschouwelijke identiteit het
voornaamste verschil in het onderwijs. Wij streven ernaar onze
leerlingen een sterk islamitisch bewustzijn mee te geven. Wij willen
bereiken dat ze zich niet alleen moslim voelen, maar ook de
islamitische waarden begrijpen en deze overtuigd en zelfstandig
kunne toepassen. Wij zijn erop gericht onze leerlingen te brengen
tot kennis van de schepper Allah en hen te leren op welke wijze er
sprake kan zijn van een persoonlijke geloofsrelatie met Allah vanuit
de gehoorzaamheid van Zijn Woord.
Door onze leerlingen te ondersteunen in hun bewustwording
hiervan, helpen wij de kinderen te “worden wie ze zijn”. Door ze al
op jonge leeftijd op een positieve manier bewust te maken van hun
identiteit, geven wij ze een stevige basis mee in hun verdere leven,
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om vanuit hun geloofsovertuiging de wereld te verkennen, anderen
te ontmoeten en hun waarden te delen. Wij streven ernaar elk kind
zelfbewust te maken, zodat het als moslim optimaal kan
participeren en een bijdrage kan leveren aan de samenleving
waarvan het onderdeel uitmaakt.
De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) heeft gezegd: “ik ben
slechts gezonden om de gunsten van het goede gedrag (aglaaq) te
voltooien”. Als je voor een SIMON school kiest, kies je voor een
schoolklimaat waar aglaaq centraal staat. Wij geloven dat een kind
pas kan slagen in de samenleving wanneer zijn of haar karakter en
gedrag goed gevormd zijn. Ontwikkeling van sociaal-emotionele
intelligentie (gedrag) vinden wij minstens zo belangrijk als die van
cognitieve intelligentie (kennis). De boodschap van de koran en het
voorbeeld van de Profeet Mohammed (vzmh) vormen daarbij het
uitgangspunt.

Organisatie van schoolcultuur
Het bieden van ondersteuning aan onze leerlingen is
vanzelfsprekend. In ons dagelijks handelen als leerkracht zit het
thema ‘ondersteuning’ altijd verweven. Het is onlosmakelijk
verbonden met ons vak. De school werkt actief aan de
schoolcultuur en aan een goed pedagogisch klimaat.
De schoolcultuur is in het schoolplan 2015-2019 verder uitgewerkt
Er worden vanuit het team actieplannen gemaakt gericht op
schoolcultuur en/of een goed pedagogisch klimaat. (Taal, rekenen,
gedrag, passend onderwijs).

Beleid, kwaliteitszorg en borging
Bij het tevredenheidsonderzoek onder ouders, leerlingen en
leerkrachten streven we naar een voldoende waardering op
veiligheid van minimaal 85% van de respondenten. Ten aanzien van
de onvoldoende waardering onderzoeken wij stelselmatig op welke

wijze wij de waardering positief kunnen beïnvloeden. Het
tevredenheidsonderzoek wordt voorafgaand aan de nieuwe
schoolplanperiode eenmaal in de vier jaar afgenomen onder
ouders, leerlingen en personeel.

Incidentenregistratie
Indien zich incidenten voordoen, maken werknemers hiervan een
korte notitie in het leerlingvolgsysteem. Ook vullen ze een
schoolregistratieformulier in.
Qua incidenten onderscheiden we dezelfde drie categorieën als de
wet, namelijk:
1 incidenten direct tegen personen gericht zijn incidenten
waarbij ‘enige vorm van letsel of schade is toegebracht aan een
of meer personen’;
2 incidenten indirect tegen personen gericht zijn incidenten
waarbij ‘enige vorm van schade is toegebracht aan
eigendommen van één of meer personen of instellingen’;
3 incidenten betreffende (verboden) goederen zijn incidenten
waarbij ‘goederen of voorwerpen betrokken zijn die volgens de
schoolregels of wet zijn verboden, zonder dat
er door het incident zelf schade is toegebracht aan een of meer
personen’.
In deze drie categorieën zijn negen soorten incidenten te
onderscheiden:
a fysiek geweld dat letsel tot gevolg heeft;
b fysiek geweld waarbij wapens zijn gebruikt;
c wapenbezit;
d seksueel misbruik en seksuele intimidatie;
e grove pesterijen;
f discriminatie;
g bedreigingen;
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vernieling of diefstal van goederen;
bezit van, handel in of gebruik van drugs.

Gedragscodes en omgangsregels
We streven naar een professionele cultuur en een goed
werkklimaat. We willen dat alle medewerkers zich betrokken en
verantwoordelijk voelen bij en voor het succes van de school als
geheel, en niet alleen voor het succes van hun groep.
We streven naar een laag ziekteverzuim en een eerlijke
taakverdeling, waarbinnen we wederzijds begrip verwachten.
We willen elkaar daarnaast kunnen aanspreken op het (niet)
nakomen van gemaakte afspraken.
Het opstellen en hanteren van gedragscodes/-regels is een manier
om duidelijkheid te scheppen over hoe we met elkaar om willen
gaan. Natuurlijk worden binnen het primair onderwijs al bepaalde
gedragsregels gehanteerd. Zo zijn er bijvoorbeeld afspraken over:
• te laat komen
• het roken op school
• het gebruik van materialen, etc.
Een goed pedagogisch klimaat krijgt binnen de schoolcultuur pas
werkelijk vorm en inhoud als er bij verschillende
aandachtsterreinen duidelijke, concrete gedragsregels worden
gemaakt.
De wijze waarop leerkrachten met leerlingen omgaan, hoe
leerlingen onderling met elkaar omgaan, de omgang tussen
leerkrachten onderling, het omgaan van leerkrachten met
ouders/verzorgers, met name op de eerder genoemde terreinen,
bepalen mede de schoolcultuur en daarmee een goed pedagogisch
klimaat. Een gedragscode mag het spontane omgaan van alle
betrokkenen met elkaar niet in de weg staan.

Zo moet bij het vaststellen van regels rekening worden gehouden
met de aard en het sociaal-emotioneel ontwikkelingsniveau van de
betrokken leeftijdsgroepen.
Een gedragscode houdt overigens niet in dat gedrag dat niet in de
regels is vastgelegd automatisch altijd toelaatbaar is.

Leerlingen
Regels en afspraken ondersteunen het (pedagogisch) klimaat dat
we nastreven. We hebben als school duidelijke algemene
schoolregels ontwikkeld die voor iedereen gelden. De regels in de
klas en op het plein zijn hiervan afgeleid en staan verwerkt in het
pestprotocol.
Het spreekt voor zich dat vooroordelen, discriminatie en pesten
haaks staan op wat wij willen bereiken met het pedagogisch
klimaat. Wanneer zich incidenten voordoen, wordt meteen
corrigerend opgetreden.

Moeilijk gedrag
Op school komen we gedragsproblemen tegen wanneer kinderen
de geldende normen en regels overschrijden. Hoe vaker dat
gebeurt, hoe langer dat duurt en hoe meer last of schade de
omgeving daarvan heeft, hoe ernstiger we het probleem vinden.
Wanneer kinderen gedrag vertonen dat haaks staat op onze manier
van omgaan met elkaar, dan treden we corrigerend, sturend op. We
ondersteunen kinderen bij het laten zien van positief gedrag.
Hoewel kinderen erop mogen vertrouwen dat we moeilijke situaties
samen bespreken en zoeken naar manieren om het anders aan te
pakken, streven we ernaar ze vóór te zijn.
We reageren proactief op een kind dat in de klas onrustig dreigt te
worden en behoefte lijkt te hebben aan beweging. Bewegen, korte
opdrachtjes, de mogelijkheid om even van de plaats te lopen, kan
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dan een goede ondersteuning zijn. Samen met ouders bespreken
we hoe het kind het best begeleid kan worden.

Grensoverschrijdend gedrag
Daar waar grensoverschrijdend gedrag wordt opgemerkt en
corrigerend optreden weinig effect heeft, zal dit consequenties
hebben. Ook hier zijn we duidelijk over. Goed gedrag zal in zijn
algemeenheid beloond worden en norm overschrijdend gedrag
wordt bestraft.
Als we tot straffen moeten overgaan, dan zorgen we ervoor dat de
correctie daarop ‘proportioneel’ is. Ook is de tijd die ligt tussen het
ongewenste gedrag en de straf zo kort mogelijk. De soort berisping
moet ‘passen’ bij het kind. Overigens stellen we het kind altijd in de
gelegenheid het ongewenste gedrag ‘goed te maken’. Waar nodig
zullen we het kind hierbij helpen.
Als team zijn we informeel én gepland met elkaar in gesprek over
de wijze waarop wij naar kinderen reageren. Het succes van het
werk op onze school valt of staat met een veilig en uitnodigend
pedagogisch klimaat .

Personeel
Om ervoor te zorgen dat iedereen op de hoogte is van het
‘veiligheidsbeleid’, begrijpt wat de uitgangspunten zijn en weet hoe
te handelen, is een goede communicatie cruciaal. Daarom worden
het Veiligheidsplan en de documenten die daarop betrekking
hebben uitgebreid besproken:
• in de teams;
• in de lessen door de leerkrachten;
• in de medezeggenschapsraad en/of ouderraad;
• bij contacten met externe organisaties;
• tijdens ouderavonden en thema-avonden over de veilige school;
• tijdens buurtbijeenkomsten.

Het is belangrijk om ten aanzien van normen (hoe zijn onze
manieren) en waarden (respectvol met elkaar omgaan) op één lijn
te komen. In de teamvergaderingen wordt daarom regelmatig
aandacht besteed aan vragen als: Wat is grensoverschrijdend
gedrag? Wat accepteren we wel en wat niet? Hoe interpreteren we
afspraken en hoe zorgen we ervoor dat we ons aan afspraken
(blijven) houden? Hoe beoordelen we bepaalde situaties?
In het integraal personeelsbeleid wordt hier ook aandacht besteed
binnen de gesprekkencyclus en in teamvergaderingen,
klassenbezoeken, collegiale consultatie etc.
Een goede introductie en begeleiding kunnen voorkomen dat
collega’s die op onze school komen werken deze weer vroegtijdig
verlaten. De sociale partners hebben daarom in de CAO-Primair
Onderwijs in artikel C8 opgenomen dat “de werkgever in overleg
met de Personeelsgeleding van de MR een regeling vaststelt ten
behoeve van de introductie en begeleiding van beginnende
werknemers” (artikel C8 lid 1).
Tevens stelt de CAO dat “de werkgever in overleg met de
Personeelsgeleding van de MR beleid vaststelt met betrekking tot
de wijze waarop vervangers in de school worden geïntroduceerd en
begeleid” (artikel C8 lid 3). Binnen de school hanteren wij daartoe
een protocol op introductie en begeleiding van nieuwe
medewerkers.
Goede begeleiding is dus nodig om de juiste mensen binnen te
krijgen en te behouden. Maar goede begeleiding is ook nodig voor
de kwaliteit van het onderwijs. Immers die kwaliteit staat of valt
met de kwaliteit van de man of vrouw voor de klas en deze man of
vrouw kan alleen kwaliteit leveren als hij of zij zich continu
professioneel blijft ontwikkelen.
Wij zijn dan ook een lerende organisatie. We streven ernaar dat
reflectie en feedback gemeengoed zijn, dat fouten en problemen
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beschouwd worden als kansen om te leren en dat medewerkers
hun sterke kanten kunnen ontplooien.

Pestprotocol

Ouders

Pesten is onaanvaardbaar gedrag en vormt een bedreiging voor de
sfeer op school en voor het individu. Daarom hebben wij een aantal
regels geformuleerd voor zowel leerlingen als leerkrachten.

Contacten met ouders worden op de volgende manier
onderhouden:
• ouderavonden,
• huisbezoeken,
• oudergesprekken,
• koffie-uurtjes,
• nieuwsbrieven,
• website,
• facebook,
• vieringen.
De betrokkenheid van ouders, niet alleen met het welbevinden en
de ontwikkeling van hun kind, maar ook met de school in brede zin,
vinden wij belangrijk en willen we optimaliseren.
We bieden de mogelijkheid aan ouders op meerdere wijzen te
participeren:
• hand- en spandiensten,
• ondersteuning bij lessen,
• ondersteunen en organiseren van activiteiten (ouderraad),
• beslissen en toetsen van het schoolbeleid
(medezeggenschapsraad).
Er zijn afspraken met ouders gemaakt over het parkeren rondom de
school, het halen en brengen van leerlingen en het stallen van de
fietsen.

Preventieve aanpak
Maak aan de leerlingen duidelijk dat signalen van pesten (iets
anders dan plagen!) doorgegeven moeten worden aan de
groepsleerkracht. Leg uit dat dit geen klikken is.
• Personeel en leerlingen noemen leerlingen niet met een
bijnaam die als kwetsend ervaren kan worden
• Personeel en leerlingen maken geen opmerkingen over kleding
en/of uiterlijk die als kwetsend ervaren kunnen worden
Indien de leerkracht pesten heeft gesignaleerd
• geeft hij duidelijk en ondubbelzinnig aan dat hij dergelijk gedrag
verafschuwt en afkeurt;
• probeert hij zicht te krijgen op de oorzaak, de omvang van het
pestgedrag en de mogelijke gevolgen voor het slachtoffer;
• probeert hij het invoelend vermogen van de pester en de
‘zwijgende meerderheid’ te vergroten (“als jij nu eens gepest
werd...”);
• brengt hij het probleem in de teamvergadering en wordt er
vervolgens overgegaan naar een plan van aanpak;
• stelt hij de ouders/verzorgers van de betrokkenen (pester,
gepeste) op de hoogte en geeft aan hoe de school dit probleem
gaat aanpakken.
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Dossierbeheer en privacy
De school gaat voorzichtig en terughoudend om met leerling
gegevens en/of gegevens die ouders aan school verstrekken. Deze
gegevens worden goed beveiligd en kunnen alleen ingezien worden
door leerkrachten, intern begeleiders en directie. Ouders kunnen
deze gegevens desgewenst inzien en zo nodig vragen deze te
corrigeren.
Voor bepaalde doeleinden worden video-opnames en/of foto’s
gemaakt. Zo worden er opnames gemaakt van speciale
gebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld ouderavonden, islamitische
feesten, projecten en/of speciale groepsactiviteiten. Deze opnames
kunnen via vertoning (op school en/of website) openbaar worden
gemaakt.
Opnames kunnen ook gemaakt worden in verband met de
implementatie van nieuwe werkvormen of structuren. Deze
opnames worden gemaakt in de groep en naderhand besproken
met leerkrachten en/of studenten die hun stage of
werkervaringsplaats binnen school volgen.
Soms worden er opnames gemaakt in verband met een
ontwikkelingsvraag van een kind.
In dit geval zal vooraf toestemming gevraagd worden aan de ouders
van het desbetreffende kind. De beelden worden alleen door
betrokkenen bekeken. Bij deze opnames kunnen natuurlijk ook
andere kinderen in beeld komen.
Ouders die bezwaar hebben tegen één van deze publicaties, kunnen
zich melden bij de directie. Wij hebben op het
aanmeldingsformulier en in de schoolgids bovenstaande informatie
opgenomen.
Verstrekking van gegevens gaat met de nodige zorgvuldigheid. De
gemeente is verplicht om aan verschillende instanties, zoals de
rijksoverheid, justitie, SVB, CJIB en de belastingdienst gegevens te

verstrekken. Toch kan het zijn dat ouders niet willen dat
persoonsgegevens aan bepaalde instanties worden verstrekt.
Bij de afdeling Burgerzaken kunnen ouders verzoeken om aan
derden geen gegevens over hen uit de basisadministratie te
verstrekken. De afdeling Burgerzaken kan op verzoek van ouders
een aanvraagformulier ‘geheimhouding’ toezenden. Ook kunnen
ouders een formulier online invullen en vervolgens toesturen.
Nadat het verzoek ontvangen en verwerkt is, ontvangen ouders
daarvan een bevestiging. De door de ouders gevraagde
geheimhouding geldt tot het moment dat ouders deze weer
intrekken.

Ernstige incidenten
Zoals vermeld vinden we een goed pedagogisch klimaat en een
veilige schoolomgeving een voorwaarde voor het onderwijs op onze
school. Preventie krijgt veel aandacht op onze school. Soms laten
kinderen negatieve gedrag zien waarop ze aangesproken zullen
worden. Met ouders vindt overleg plaats om samen te komen tot
een goed aanpak. Wanneer gedrag grensoverschrijdend is, kan er
tot schorsing worden overgegaan.
Het criterium dat hierbij een rol speelt is:
Het gedrag van de leerling of de ouder die problemen veroorzaakt
leidt ertoe dat de ontwikkeling van andere kinderen, de sfeer
en/of de veiligheid op school in het gedrang komen.
Wanneer er na een schorsing nog geen verbetering in het gedrag
waar te nemen valt, kan besloten worden het kind van school te
verwijderen.
Voordat tot schorsing of verwijdering wordt besloten, zal de school
eerst contact opnemen met het CVB van SIMON. Ouders zullen
vooraf van een besluit tot schorsing of verwijdering op de hoogte
worden gebracht. Hierbij zal, in geval van schorsing, ook
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aangegeven worden hoelang de duur van de schorsing is. In het
protocol schorsing (SIMON) staan de specifieke afspraken vermeld
die betrekking hebben op het schorsen van leerlingen.

Gebruik van multimedia

Procedures bij grensoverschrijdend gedrag

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Wanneer kinderen gedrag vertonen wat we niet accepteren, volgen
we onderstaand stappenplan:
1 We geven duidelijk aan dat we het vertoonde gedrag niet
accepteren en dat het dus moet stoppen.

Per 1 januari 2012 is een meldcode kindermishandeling en huiselijk
geweld op elke school verplicht. De meldcode is een hulpmiddel om
kindermishandeling, maar ook om huiselijk geweld tegen te gaan.
Een meldcode betekent dat er meldplicht is. Bij meldplicht moet
een professional zijn vermoeden van geweld melden bij het AMK.
De meldcode maakt onderdeel uit van ons veiligheidsbeleid:

2

3

4

Er vindt een gesprek met het kind plaats waarin we duidelijk
maken waarom we het gedrag niet tolereren. Het kind krijgt de
kans om met een verklaring te komen. Aan het eind van het
gesprek wordt aan het kind medegedeeld dat we de ouders op
de hoogte zullen brengen van het incident en het gesprek.
De ouders worden indien mogelijk nog voor het kind thuis komt
ingelicht. Het incident en het gesprek worden omschreven en
onze zorg wordt duidelijk verwoord. We nodigen de ouders uit
voor een gesprek op school. Ook vragen we van de ouders dat
ze hun kind aanspreken op het gedrag.
Er wordt een verslag gemaakt welke in het LVS wordt
opgeslagen.

NB. De bovengenoemde acties worden in principe door de
groepsleerkracht in samenspraak met de directeur gedaan.
Wanneer een andere leerkracht (bijvoorbeeld tijdens de
pleinwacht) constateert dat een kind in de fout gaat, zal deze
leerkracht de groepsleerkracht hiervan op de hoogte stellen zodat
die verdere actie kan ondernemen.

SIMON heeft een gedragscode voor werknemers vastgesteld.
Op school zijn afspraken gemaakt over het gebruik van multimedia.

Ouders hebben opvoedproblemen of er is sprake van ongewenst
opvoedgedrag
Fase 1
Fase 2

Fase 3
Fase 4

Fase 5

De leerkracht heeft minimaal een gesprek gehad
met ouders over de gesignaleerde problemen.
De leerkracht en de IB-er hebben samen een
gesprek met ouders over de hulp voor het kind in de
thuissituatie (IB-er is casemanager).
De school (IB-er) doet een voor-aanmelding bij AMK.
Ouders melden zelf bij AMK.
De ouders erkennen de signalen wel, maar komen
niet tot actie. Er volgt een gesprek waarin de school
duidelijk maakt dat zij verplicht is te melden
wanneer hulp voor de leerling niet op gang komt.
Ook kan het zijn dat ouders de adviezen niet
structureel uitvoeren.
De school geeft bij de ouders aan dat ze zorgen
blijven houden en behoefte hebben aan advies van
AMK. Er volgt een melding bij het AMK.
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Er lijkt sprake van mishandeling (ouder–ouder of ouder–kind)
Fase 1

Fase2

Fase3
Fase 4
Fase 5

Verslaglegging van signalen in het LVS.
Bouwen aan een goede relatie met de leerling en de
ouders.
Huisbezoek kan hier een bijdrage leveren.
De signalen blijven voortduren: leerkracht, IB-er /
directeur nemen contact op met AMK voor
informatie.
Directeur is casemanager.
Onderzoek vindt plaats of er sprake kan zijn van
problematiek buiten de thuissituatie.
Afhankelijk van advies AMK: gesprek met ouders.
AMK meldt aan de raad voor de kinderbescherming.

Bij acuut en direct gevaar voor de leerling
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4
Fase 5

Dezelfde dag gesprek leerkracht, IB-er en directie.
Directeur wordt casemanager.
Dezelfde dag contact met AMK.
AMK gaat over tot actie.
AMK houdt de school op de hoogte.

Afspraken communicatie met gescheiden ouders /
ondertoezichtstelling (OTS) en voogdij
Uitgangspunten communicatie met gescheiden ouders
• Ook in geval van gescheiden ouders zijn het in de eerste plaats
de ouders die verantwoordelijk zijn voor het onderling
uitwisselen van informatie over hun kind.
• Bij kinderen van gescheiden ouders wordt informatie
(nieuwsbrieven, uitnodigingen, aankondigingen, rapporten) in
principe op dezelfde manier verstrekt (in de meeste gevallen
middels meegeven aan het kind) als het geval is bij kinderen van
niet gescheiden ouders.
• Het is aan de ouders om onderling afspraken te maken over het
op de hoogte houden van elkaar.
• Wanneer dit niet mogelijk blijkt, kunnen de ouders / kan één
van de ouders de school verzoeken om op een andere wijze op
de hoogte gehouden te worden.
• Van de ouders wordt verwacht dat ze de school tijdig en
volledig informeren over relevante veranderingen in de
thuissituatie van de leerling.
• De school hanteert de officiële achternaam van de leerling.
Wanneer ouders gezamenlijk het gezag hebben
• Ouders moeten door de school gelijk behandeld worden. Beide
ouders moeten door de school geïnformeerd worden over en
betrokken worden bij de ontwikkeling van hun kind.
• Uitnodigingen worden aan beide ouders gericht.
• De ouders hebben de verantwoordelijkheid om gezamenlijk
vorm te geven aan de betrokkenheid bij hun kind en bij de
school.
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•
•
•

•

De ouders worden gezamenlijk uitgenodigd voor
oudergesprekken. De school verwacht dat de ouders samen
naar het gesprek komen.
Wanneer een gezamenlijk gesprek een knelpunt blijkt, kan de
school de schoolmaatschappelijk werker vragen bij het gesprek
aanwezig te zijn.
Alleen in zeer bijzondere situaties waarbij zwaarwegende
omstandigheden in het geding zijn, zal de school ingaan op het
verzoek van één van de ouders om een individueel gesprek te
plannen.
Wanneer de school derden in wil schakelen ten behoeve van
het kind moeten beide ouders hiervoor schriftelijk toestemming
geven.

Wanneer één ouder met het gezag belast is
• Als er één ouder met het gezag belast is (uitspraak van de
rechter), heeft deze ouder de verplichting de andere ouder te
informeren over gewichtige aangelegenheden.
• Wanneer de niet met het gezag belaste ouder de school om
informatie vraagt, moet de school deze info geven. Het betreft
hier alleen belangrijke feiten en omstandigheden, zoals de
leerprestaties van het kind. Ook het ingaan van een zorgtraject
valt hieronder.
• De school kan de ouder vragen om een schriftelijk bewijsstuk te
overleggen waaruit blijkt dat de ouder met het gezag belast is.
• De ouder die het gezag heeft, is degene die uiteindelijk beslist.
• Op verzoek van de niet met gezag belaste ouder kan de rechter
een informatie- en consultatieregeling vaststellen.
• Ook kan de rechter beslissen niet in te gaan op verzoeken om
informatie van de niet met het gezag belaste ouder.

Ondertoezichtstelling
• Bij een ondertoezichtstelling blijft het ouderlijk gezag in principe
volledig in stand. Wel kan de gezinsvoogd dit gezag beperken.
Voogdijmaatregel
• Wanneer de rechter een voogdijmaatregel uitspreekt, draagt hij
het gezag over aan een instelling of een derde persoon
(bijvoorbeeld pleegouders).
• In geval van pleegkinderen gaat de school na wie het gezag
voert over de leerling.

Leidraad kleding op scholen
In deze leidraad wordt uitgelegd welke eisen wij aan kleding stellen,
welke grenzen wet- en regelgeving hieraan stelt, hoe deze
voorschriften kunnen worden vastgelegd en hoe ze kunnen worden
gehandhaafd. Het advies van de Commissie Gelijke Behandeling
over gezichtssluiers en hoofdbedekking op scholen van16 april 2003
is hierbij als richtlijn gebruikt.
De afspraken betreffende kleding zijn opgenomen in het
werkreglement van SIMON scholen en beschreven in het document
Identiteit van A tot Z.

Klachtenregeling – Vertrouwenspersoon
Ouders, leerlingen en personeel kunnen klachten hebben over
gedragingen, beslissingen of het uitblijven daarvan van het
schoolbestuur, directie of personeelsleden. Klachten kunnen
bijvoorbeeld betrekking hebben op begeleiding en beoordeling van
leerlingen, discriminerend gedrag, agressie, seksuele intimidatie,
geweld en pesten. In de klachtenregeling is vastgelegd hoe onze
school met dergelijke klachten moet omgaan.
De klachtenregeling en het adres van de klachtencommissie waar
ouders terecht kunnen zijn opgenomen in de schoolgids.
Veiligheidsplan SIMON scholen mei 2020

| 13

Rouwprotocol
In het integraal personeelsbeleid is een rouwprotocol opgenomen
omtrent het overlijden van een leerling, personeelslid of een
familielid van een leerling.

Ongewenst gedrag en seksuele intimidatie
Het beleid aangaande ongewenst gedrag wordt jaarlijks
geëvalueerd en zo nodig aangepast. Ongewenst gedrag wordt
binnen de organisatie niet getolereerd. Hierbij gelden dezelfde
normen en waarden die binnen de Nederlandse samenleving als
‘normaal’ worden beschouwd. Alle betrokkenen worden geacht
elkaar met respect voor eigenwaarde te benaderen en behandelen.
Toezicht op de spelregels omtrent ongewenst gedrag wordt
gehouden door de directeur, die op dat moment namens het
bestuur optreedt.
Bij agressie of geweld (ook door derden) en bij aanhoudende
misdragingen (na een waarschuwing) dient/dienen de betreffende
perso(o)n(en) te worden verzocht de school te verlaten.
Zo nodig collega’s inschakelen of 112 bellen voor assistentie.
In geval van seksueel misbruik of seksuele intimidatie is het
schoolbestuur verplicht aangifte te doen. Daarnaast is het bestuur
verplicht dit te melden bij de Inspectie van het Onderwijs.
Als er op school een redelijk vermoeden bestaat dat een
personeelslid zich schuldig heeft gemaakt aan seksuele intimidatie
of seksueel misbruik, moet het bestuur overleg voeren met de
vertrouwensinspecteur. Als de inspecteur dit redelijk vermoeden
deelt, moeten de ouders onmiddellijk van het vermoeden op de
hoogte worden gesteld. Daarnaast is het bestuur verplicht aangifte
te doen. Al het personeel in de school heeft meldingsplicht: de
plicht om een vermoeden te melden bij het bestuur. Het verzwijgen
van een strafbaar feit is strafbaar.

De formele definitie van seksuele intimidatie is: ongewenste
seksuele toenadering, verzoeken om seksuele gunsten of ander
verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag van seksuele aard, waarbij
tevens sprake is van één van de volgende punten:
• onderwerping aan dergelijk gedrag wordt, expliciet of impliciet,
gehanteerd als voorwaarde voor de tewerkstelling van een
persoon;
• onderwerping aan of afwijzing van dergelijk gedrag door een
persoon, wordt gebruikt als basis voor beslissingen die het werk
van deze persoon raken;
• dergelijk gedrag heeft als doel de werkprestaties van een
persoon aan te tasten en/of een intimiderend, vijandige of
aangename werk- en omgeving te creëren, dan wel heeft als
gevolg dat de werkprestaties van een persoon worden
aangetast en/of een intimiderende, vijandige of onaangename
werkomgeving ontstaat.
Wanneer men zich schuldig maakt aan ongewenst gedrag, dan is
het bestuur genoodzaakt sancties te treffen. Afhankelijk van de
ernst van de situatie kunnen dit zijn:
• gesprek;
• waarschuwing;
• berisping;
• overplaatsing;
• schorsing, ontslag of ontzegging van toegang tot de school (in
ernstige gevallen zoals agressie en geweld, seksuele
intimidatie).

Vertrouwenspersoon
Het bestuur heeft met betrekking tot de melding en behandeling
van ongewenst gedrag een externe vertrouwenspersoon
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aangesteld. De naam van deze externe vertrouwenspersoon staat
vermeld in de jaarlijkse bijlage van de schoolgids.
De vertrouwenspersoon zorgt voor opvang, emotionele
ondersteuning en advisering van betrokkenen die te maken hebben
(gehad) met ongewenst gedrag. De vertrouwenspersoon behandelt
de vragen en problemen van betrokkenen die zich bij haar melden
vertrouwelijk en anoniem. De vertrouwenspersoon heeft een
beroepsgeheim en zal alleen op verzoek van de betrokkene de
kwestie aankaarten bij de directeur, het bestuur of bij andere
disciplines.
De vertrouwenspersoon adviseert tevens welke formele stappen
men kan ondernemen binnen de school, of in het uiterste geval, bij
de rechter.
De vertrouwenspersoon op El Boukhari is Anika van de Waal.

Stappenplan met betrekking tot incidenten

Vertrouwensinspecteur

Verder te nemen stappen
preventief:
• gesprek tussen leerling en leerkracht/directie;
• gesprek met leerling en ouders/verzorgers;
• vervolggesprek school, leerling en ouders/verzorgers;
sanctionerend:
• bedenktijd;
• schorsing en verwijdering;
• politieoptreden
Zowel voor de preventieve als de sanctionerende ronde geldt dat,
indien het om gedragingen gaat die ook volgens de wet om een
reactie van politie/justitie vragen, de politie in kennis wordt gesteld.

De vertrouwensinspecteur bij de Inspectie van het Onderwijs heeft
een wettelijke basis gekregen. Zijn/haar taken als speciale
vertrouwensinspecteur zijn:
• aanspreekpunt voor ouders, betrokkenen, directeuren en
besturen;
• advies geven over eventueel te nemen stappen;
• bijstand verlenen bij het nemen van stappen die gericht zijn op
het zoeken naar een oplossing;
• begeleiding te geven bij het indienen van een klacht (op grond
van de klachtenregeling) of het doen van aangifte bij de politie.
Het adres van de vertrouwensinspecteur voor onze school staat
vermeld in de jaarlijkse bijlage van de schoolgids.

Wanneer er een incident wordt gesignaleerd, maakt de school
allereerst een inschatting van de situatie, daarna worden er
stappen ondernomen. De directie van de school heeft de regie in de
uitvoering van dit stappenplan. Hij/zij stemt de te nemen stappen
af met het CVB van SIMON scholen
Relevante vragen voor inschatting van de situatie:
• Wat is er gebeurd? Wie is erbij betrokken? Wanneer is het
gebeurd?
• Is dit gedrag bij deze persoon vaker voorgekomen?
• Wat is de ernst van het grensoverschrijdend gedrag?
• Handelen we de situatie zelfstandig af?
• Is het raadzaam de politie om advies te vragen?
• Dient de politie in kennis te worden gesteld?
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Gedragscode voorkomen ongewenst seksueel gedrag
Hieronder zijn uitgangspunten beschreven met betrekking tot het
voorkomen van ongewenst seksueel gedrag.
Schoolcultuur/pedagogisch klimaat
• Het personeel onthoudt zich van seksistisch taalgebruik,
seksueel getinte grappen, toespelingen en van een manier van
aanspreken die door leerlingen en/of andere bij de school
betrokkenen als seksistisch kan worden ervaren;
• Het personeel ziet er tevens op toe dat het bovenstaande niet
gebezigd wordt tussen leerlingen onderling;
• Het personeel onthoudt zich van seksistisch getinte
gedragingen, of gedragingen die door leerlingen en/of andere
bij de school betrokkenen als zodanig kunnen worden ervaren
en ziet er tevens op toe dat dergelijke gedragingen niet
voorkomen tussen leerlingen onderling;
• Het personeel draagt er zorg voor dat binnen de school geen
seksueel getinte affiches, tekeningen, artikelen, in bladen (o.a.
schoolkrant) e.d. worden gebruikt of opgehangen die kwetsend
kunnen zijn voor een bepaalde sekse;
• De directie van de school ziet er op toe dat alle ruimtes in de
school (behoudens de toiletten) van alle kanten transparant zijn
en visueel doorzicht geven in iedere ruimte. zo nodig neemt de
directie in deze bouwkundige maatregelen.
Eén op één contacten leerkrachten - leerlingen
• Leerlingen worden buiten schooltijd niet langer dan een half uur
alleen op school gehouden. Wanneer een leerling na schooltijd
op school wordt gehouden, worden de ouders en de directie op
de hoogte gebracht;
• Uit de aard van het leraarschap vloeit de norm voort dat een
leraar een zekere terughoudendheid betracht ten aanzien van

het mee naar huis nemen van leerlingen. Indien dit wel gebeurt,
dan dient dit alleen met de nodige waarborgen van toezicht en
als dit bekend is bij anderen te geschieden.
Zonder medeweten van de ouders, worden leerlingen daarom
niet bij een personeelslid thuis uitgenodigd. In voorkomende
gevallen worden de redenen en tijdsduur aangegeven. Tevens
wordt dit gemeld bij de directie.
Troosten/belonen/feliciteren e.d. in de schoolsituatie
• De wensen en gevoelens van zowel kinderen en ouders
hieromtrent worden gerespecteerd. Kinderen hebben het recht
aan te geven wat ze prettig of niet prettig vinden. Spontane
reacties bij troosten of belonen in de vorm van een zoen zijn
mogelijk, ook in de hogere groepen, mits het hier genoemde
recht van de kinderen wordt gerespecteerd;
• In de verhouding tussen mannen en vrouwen dienen de
islamitische omgangsvormen uitgangspunt te zijn. E.e.a. is
vastgelegd in het werkreglement van SIMON scholen.
• Het is mogelijk kinderen op schoot te nemen. Ook hier dienen
de wensen en gevoelens van de kinderen te worden
gerespecteerd. Spontane reacties, ook in hogere groepen, zijn
mogelijk, mits het hier bovengenoemde recht van de kinderen
wordt gerespecteerd;
• Felicitaties moeten een spontaan gebeuren blijven. Het
personeel houdt hierbij rekening met het bovenvermelde. In
alle groepen volgt de groepsleerkracht in principe zijn eigen
gewoonten in deze, rekening houdend met wat de kinderen hier
als normaal ervaren.
Hulp bij aan-uit-omkleden
• Bij de kleuters komt het regelmatig voor, dat er geholpen moet
worden bij het aan- en uitkleden. Bijvoorbeeld bij het naar het
toilet gaan, omkleden bij gym, zwemmen en verkleden. Ook in
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•

hogere groepen kan dit nog een enkele keer voorkomen. Deze
hulp behoort tot de normale taken van de betrokken
groepsleerkracht. De leerkrachten houden hierbij rekening met
de wensen en gevoelens van de leerlingen. Een open vraag als:
‘Wil je het zelf doen of heb je liever dat de juffrouw/meester je
helpt?’ wordt door de oudere leerlingen als heel normaal
ervaren en meestal ook eerlijk beantwoord;
Vanaf groep 3 worden jongens en meisjes gescheiden bij het
aan-, uit- en omkleden.
Uitgangspunt is dat een vrouwelijke leerkracht alleen bij de
meisjes toegang heeft tot de kleedkamer, voor de jongens is dit
een mannelijke leerkracht. Bij calamiteiten kan deze regel
doorbroken worden.

Eerste hulp
• Wanneer er eerste hulp wordt geboden waarbij het kind zich
moet ontkleden, moet er naast de hulpgevende een derde
aanwezig zijn. Ook hierin geldt dat voor meisjes dit een vrouw
dient te zijn en voor jongens een man. Indien er hulp geboden
moet worden bij ongevallen, ziek worden/zijn of anderszins,
waarbij het schaamtegevoel van de kinderen een rol kan
spelen, wordt de uitdrukkelijke wens van het kind
gerespecteerd. Bij ernstige calamiteiten kan deze regel
doorbroken worden.
Buitenschoolse activiteiten
• Tijdens het schoolkamp slapen jongens en meisjes gescheiden.
De begeleider slaapt zo mogelijk op een andere plaats dan de
leerlingen. Tevens bestaat de mogelijkheid dat de leerlingen
zonder begeleiding slapen of dat de mannelijke begeleiding bij
de jongens slaapt en de vrouwelijke begeleiding bij de meisjes.
• Tijdens het aan-, uit- en omkleden van de leerlingen worden de
betreffende ruimtes uitsluitend door vrouwelijke leiding

betreden bij de meisjes en door mannelijke leiding bij de
jongens.
• Jongens en meisjes maken gebruik van gescheiden douches.
• In principe gaat een begeleider niet alleen met een leerling op
stap. Mocht dit toch noodzakelijk zijn, dan moet dit gemeld
worden bij de directie en moet de reden en de tijdsduur
aangegeven worden.
Ten aanzien van schoolreizen en sportevenementen gelden deze
regels – voor zover van toepassing - ook.

Algemene uitgangspunten
•

•
•
•

•

Formele zaken dienen goed geregeld te zijn, zoals de
beschikbaarheid van een contactpersoon en
vertrouwenspersoon en een goed contact met bijvoorbeeld de
politie, het meldpunt kindermishandeling of andere
hulpverlenende instanties.
Wij werken aan een hoog weerbaarheidsniveau van de
leerlingen.
Wij bouwen aan een open schoolklimaat waarin op respectvolle
wijze wordt gesproken over seksualiteit.
Wij stemmen met ouders zorgvuldig af hoe de school inhoud
kan geven aan een passend onderwijsaanbod rond het thema
seksualiteit. Geredeneerd vanuit de eigen islamitische
achtergrond is het van belang om hier als school een eigen
verantwoordelijkheid in te nemen.
Wij aarzelen niet om advies van officiële zijde in te winnen
(politie, meldpunt kindermishandeling e.d.).
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Gedragscode voorkomen discriminatie
Discriminatie kan op verschillende zaken betrekking hebben. Te
denken valt aan: huidskleur, geloofsovertuiging, levensovertuiging,
seksuele voorkeur, volksgewoonten zoals kleding en voedsel,
enzovoort. Verder valt er nog te noemen discriminatie op grond van
ziekten of beperking.
We leven in een multiculturele samenleving. Dit houdt in dat
verschillende groepen uit onze samenleving hun eigen cultuur
hebben. Onze school is binnen onze islamitische kaders een
afspiegeling hiervan en dit wordt binnen het onderwijs als een
verrijking ervaren. Het vraagt wel extra inzet en aandacht/alertheid
om tot een goed pedagogisch klimaat voor alle leerlingen te komen.

Het volgende wordt van iedereen binnen de school verwacht:
• De leerlingen en hun ouders worden gelijkwaardig behandeld.
• Er wordt geen discriminerende taal gebruikt.
• Er wordt zorg voor gedragen dat er in school geen
discriminerende teksten en/of afbeeldingen voorkomen op
posters, in de nieuwsbrief, in te gebruiken boeken e.d.
• Er wordt op toegezien dat medewerkers, leerlingen en ouders
ten opzichte van andere medewerkers, medeleerlingen en hun
ouders geen discriminerende houding aannemen in taal en
gedrag.
• De school en de medewerkers nemen duidelijk afstand van
discriminerend gedrag en maken dit ook kenbaar.
• Bij discriminatie door personeel wordt het personeelslid door
de directie uitgenodigd voor een gesprek. Bij het overtreden
van de gedragsregels wordt melding gedaan bij het bestuur, de
directie bepaalt in overleg met de bestuurder welke disciplinaire
maatregelen er worden genomen.

•

•
•

Bij discriminatie door vrijwilligers, stagiaires, ouders en/of
leerlingen worden deze door de directie uitgenodigd voor een
gesprek. Bij iedere overtreding van deze gedragsregels wordt
melding gedaan bij de bestuurder, de directie bepaald in
overleg met de bestuurder welke maatregelen er worden
genomen.
Er kan hierbij gedacht worden aan disciplinaire maatregelen
en/of schorsing of verwijdering/ontzegging van betrokkene tot
de school en het schoolterrein.
Meldingen betreffende discriminatie worden altijd opgenomen
in het dossier van de betrokken medewerker, vrijwilliger,
leerling.
In die situaties dat het een ouder betreft wordt de melding
middels een brief aan de desbetreffende ouder vastgelegd.

Gedragsregels na geweld door personeel richting leerling
Fysiek geweld als straf door de leerkracht wordt niet getolereerd.
Toch kan het voorkomen dat een lid van het personeel bijvoorbeeld
op grond van een emotionele reactie de leerling een corrigerende
tik geeft. Bij overtreding van bovenstaande regel door een
emotionele reactie deelt de leerkracht dit onmiddellijk mee aan de
directie. Verder neemt de leerkracht in overleg met de directie zo
snel mogelijk contact op met de ouders om het gebeurde te melden
en uit te leggen. Als de ouders van de leerling een klacht indienen
bij de directie wordt een gesprek gearrangeerd tussen de ouders en
de directie.
De directie houdt in alle gevallen zo spoedig mogelijk een
‘ordegesprek’ met betrokkene. Inhoud van dit gesprek zal zijn dat
het gedrag van betrokkene niet wordt getolereerd. De ernst van het
voorval wordt gewogen en besproken met betrokkene. Ten slotte
wordt medegedeeld dat er een brief volgt met daarin de sanctie. In
de brief wordt ook melding gemaakt van mogelijke
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rechtspositionele maatregelen, bijvoorbeeld waarschuwing of
schorsing. De directie stelt in alle gevallen de bestuurder op de
hoogte van het voorval en van de afspraken die zijn gemaakt.
Let wel: ondanks het feit dat valt uit te leggen dat er sprake was van
een emotionele reactie, houden ouders het recht aangifte te doen
bij justitie en gebruik te maken van de officiële klachtenprocedure.
Ingeval van herhaling van bedreiging door het personeelslid wordt
door de directie onmiddellijk melding gedaan bij de bestuurder, de
bestuurder bepaalt vervolgens of, en zo ja welke, rechtspositionele
maatregelen worden genomen.
In alle gevallen wordt het overschrijden van deze gedragsregel in
het dossier van de betrokken medewerker vastgelegd.

Gedragsregels na dreigen met fysiek geweld door lid
personeel richting leerling
Bij dreigen met fysiek geweld door personeel wordt het
personeelslid door de directie onmiddellijk uitgenodigd voor een
gesprek. Na afloop van een incident voert de directie zo spoedig
mogelijk een ‘ordegesprek’ met betrokkene. Inhoud van dit gesprek
zal zijn dat het gedrag van betrokkene niet wordt getolereerd. De
ernst van het voorval wordt gewogen en besproken met
betrokkene. Ten slotte wordt medegedeeld dat er een brief volgt
met daarin de sanctie. In de brief wordt ook melding gemaakt van
mogelijke rechtspositionele maatregelen, bijvoorbeeld
waarschuwing of schorsing. De directie stelt de bestuurder op de
hoogte van het voorval en van de afspraken die zijn gemaakt.
Ingeval van herhaling van bedreiging door het personeelslid wordt
door de directie onmiddellijk melding gedaan bij de bestuurder, de
bestuurder bepaalt vervolgens bepaalt of, en zo ja welke,
rechtspositionele maatregelen worden genomen.

Nazorg bij ernstige agressie op school
Op het moment dat een ernstig incident heeft plaatsgevonden, is
de directeur verantwoordelijk voor de interne en externe
communicatie. Ook zorgt de directeur dat aandacht besteed wordt
aan het slachtoffer. De contactpersoon wordt geïnformeerd en
vindt afstemming plaats tussen directeur en contactpersoon welke
rol de contactpersoon heeft.
De directeur heeft hierin de volgende taken:
Naar het slachtoffer
• luisterend oor;
• informatie over opvangmogelijkheden;
• eigen grenzen aangeven, doorverwijzen naar hulpverlenende
instanties;
• vertrouwelijk omgaan met informatie.
Opvangprocedure
• iedereen is verplicht het slachtoffer uit de situatie te helpen en
de eerste opvang te regelen.
Contact met het slachtoffer
• dit is in eerst instantie de taak van de directeur;
• het slachtoffer kan zelf aangeven met wie hij of zij over het
voorval wil praten.
Terugkeer op school
• dit wordt in overleg met de directie bepaald; de directie geeft
ook aan welke vormen en mogelijkheden er zijn ten aanzien van
begeleiding;

Veiligheidsplan SIMON scholen mei 2020

| 19

Ziekmelding
•
de betrokkene wordt ziek gemeld (afhankelijk van de ernst van
de situatie), waarbij wordt aangegeven dat de aard van de
ziekte ten gevolge van het werk is.
Materiële schade
•
het vaststellen van eventuele materiële schade gebeurt door
de directeur;
•
de directeur zorgt voor snelle afwikkeling van de
schadevergoeding;
•
bij blijvende arbeidsongeschiktheid geldt de normale
verzekering van het slachtoffer, tenzij de organisatie
onzorgvuldigheid of nalatigheid te verwijten valt.

Melding bij de politie
• bij een misdrijf wordt altijd door de directeur/schoolbestuur
aangifte gedaan bij de politie.
Arbeidsinspectie
• de directie kan – afgezien van de wettelijke verplichtingen –
besluiten dat de arbeidsinspectie ingeschakeld wordt. Melding
bij de arbeidsinspectie dient in ieder geval plaats te vinden
indien er sprake is van ernstig ongeval (definitie ernstig ongeval:
indien iemand lichamelijk en/of geestelijk schade aan de
gezondheid heeft opgelopen die binnen 24 uur na het ongeval
leidt tot opname in een ziekenhuis ter observatie of
behandeling, dan wel naar redelijk oordeel blijvend zal zijn;
artikel 9 Arbowet).

Samenwerking
De school is verantwoordelijk voor de veiligheid, maar hoeft er niet
alleen voor te staan. Stakeholders, waaronder ouders, voelen zich
medeverantwoordelijk als ze zich betrokken voelen bij de school
(Cornell & Mayer, 2010). Uit internationaal literatuuronderzoek van
Smit et al. (2006) blijkt onder andere dat ouderparticipatie een
positieve invloed heeft op het sociaal functioneren (gedrag,
motivatie, sociale competenties, relaties) van de leerling.
Een grote betrokkenheid en een positievere houding van de ouders
ten opzichte van de school heeft bovendien een positieve invloed
op de samenwerking tussen ouders en school en het functioneren
van de schoolorganisatie. Naarmate ouders meer betrokken zijn bij
de school heeft dat een positieve invloed op het klimaat in de
school. Accurate opvang en ondersteuning van leerlingen, maar ook
van hun ouders en de medewerkers van de school, zijn van grote
betekenis voor de veiligheidsbeleving (Cornell & Mayer, 2010;
Mooij, 2001; Van der Wolf & Beukering, 2009). Samenwerking met
de politie (de Wijkagent) heeft noemenswaardige effecten op de
afname van het aantal incidenten op school of in de omgeving van
de school en het gevoel van veiligheid (Reitsma; 2010).
De communicatie houdt niet op aan de rand van het schoolplein. Er
lopen veel lijnen en dwarsverbanden met instellingen en
organisaties van buiten de school. Zij worden ingezet ter
ondersteuning, om mee te denken en te reflecteren, om van te
leren of vanwege de aanname en verwijzing van onze leerlingen.

Veiligheidsplan SIMON scholen mei 2020

| 20

