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Voorwoord
Voor u ligt het Sociaal Veiligheidsplan van de Christelijke Basisschool de Zwaluw te Zandpol. De Zwaluw
is aangesloten bij Stichting Viviani, de overkoepelende organisatie voor christelijk basisonderwijs in de
gemeente Emmen. Met dit Sociaal Veiligheidsplan maken we inzichtelijk en leggen we verantwoording af
hoe wij binnen onze school omgaan met sociale veiligheid.
In dit Sociaal Veiligheidsplan staat beleid beschreven voor medewerkers, vrijwilligers en leerlingen.
Met beleid alleen zal onze school niet veiliger worden. Het gezamenlijk oog hebben en houden voor het
welzijn van eenieder maakt onze school tot een veilige plek om te leren en te werken. Een veilig leer- en
werkklimaat zijn immers een absolute voorwaarde voor een goed onderwijsresultaat.
Dit plan wordt jaarlijks geëvalueerd met Stichting Veilig Onderwijs en waar nodig door Stichting Veilig
Onderwijs aangepast op basis van gegevens die vanuit de organisatie ons bereiken en indien regelgeving
dat van ons vraagt.
Als onderwijsinstelling geven we o.a. hiermee uitvoering aan de Arbowet, de onderwijswet, de wet
Veiligheid op school en de Cao-afspraken rondom veiligheid.
Binnen de toezichtcriteria van de Inspectie voor het onderwijs staat vermeld dat van scholen wordt
verwacht dat zij een actief beleid voeren op het gebied van de sociale veiligheid voor leerlingen en
personeel. Indicatief daarvoor is in de eerste plaats dat de school op de hoogte is van de feitelijke situatie.
Dit houdt in dat de school inzicht heeft in de beleving van de sociale veiligheid door leerlingen en
personeel en in incidenten die zich op het gebied van de sociale veiligheid voordoen.
In de tweede plaats mag van de school verwacht worden dat zij aan preventie doet.
Dit houdt in dat de school een uitgewerkt veiligheidsbeleid heeft, gericht op preventie van incidenten, dat
zij gedragsregels handhaaft, dat zij in het onderwijsaanbod gericht aandacht besteedt aan aspecten van
sociale veiligheid en dat zij op het gebied van sociale veiligheid structureel samenwerkt met relevante
ketenpartners.
In de derde plaats moet de school incidenten adequaat kunnen aanpakken. Dit houdt in dat zij een
uitgewerkt veiligheidsbeleid heeft, gericht op het optreden na incidenten en dat zij zorgt op de korte en
langere termijn voor begeleiding van slachtoffers van incidenten.
Veiligheid is binnen de school een taak van allen. Leerkrachten dienen te werken aan een goed
pedagogisch klimaat maar maken ook melding van gevaarlijke fysieke situaties. Toch zijn er een aantal
personen die m.b.t. de veiligheid een bijzondere taak of functie hebben.
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Hoofdstuk 1
Leeswijzer Sociaal Veiligheidsplan
Voor u ligt het Sociaal Veiligheidsplan. Door dit adequaat in en aan te vullen en een levend document te
laten zijn voldoen wij niet alleen aan de wettelijke verplichtingen op het gebied van sociale veiligheid,
maar verzorgen wij daadwerkelijk een veiligere omgeving voor alle leerlingen, medewerkers en andere
belanghebbenden binnen de school. Daarnaast dient het document eenvoudig te vinden te zijn, zodat
iedereen die belang heeft bij de school zijn rechten en plichten kent en weet hoe er gehandeld wordt
binnen de school. Tevens dient het bestaan van dit document helder en duidelijk gecommuniceerd te
worden met het personeel, zodat zij in situaties ook weten waar zij de juiste informatie vandaan kunnen
halen.
Tot slot heeft het consequent evalueren en bespreken van veiligheid een positieve invloed op het
veiligheidsbeleid en zorgt voor een continue verbeterstructuur.
Bronnen
Dit document is opgezet aan de hand van de wettelijke kaders. Per onderdeel wordt er door middel van
eindnoten verwezen naar de bronnen als wel naar de wettelijke kaders. Deze zijn uitgewerkt in de
eindnoten. Omwille van de overzichtelijkheid zijn al deze verwijzingen aan het einde van dit document
geplaatst.
In hoofdstuk twee wordt onze visie op sociale veiligheid besproken. Daarnaast wordt hier vanuit de
wettelijke kaders een specificatie gemaakt in verzuim, sociale veiligheid, fysieke veiligheid en evaluatie en
registratie. Om een Sociaal Veiligheidsplan vorm te geven dient ook de organisatie van veiligheid te
worden vastgelegd.
In hoofdstuk drie is de organisatie betreffende het Sociaal Veiligheidsplan weergegeven. Om de veiligheid
van eenieder zoveel mogelijk te waarborgen zijn er diverse regels opgesteld. De praktische uitvoering van
de wetgeving over regels en afspraken wordt besproken in dit hoofdstuk.
Hoofdstuk vier gaat over sancties. Om veiligheid te handhaven kan er sprake zijn van het opleggen van
sancties. Dit kan verschillen tussen het indienen van een klacht tot schorsing of aangifte bij de politie.
In hoofdstuk vijf vindt u de praktische uitwerking van hoofdstuk 4 binnen de wettelijke normen.
Hoofdstuk zes gaat over verzuim. Een veilig schoolklimaat lijkt een beschermende factor te zijn voor
verzuim, evenals een risicofactor. Een beleid op het voorkomen, registreren of terugdringen van verzuim
is dan ook onderdeel van het veiligheidsplan. Beleid op verzuim is dan terug te vinden in dit hoofdstuk.
Hoofdstuk zeven beschrijft het beleid op het waarborgen van sociale veiligheid.
Hoofdstuk acht beschrijft het beleid met betrekking tot de fysieke veiligheid. Het evalueren van risico’s,
het registreren van ongevallen en incidenten en tevredenheidonderzoeken kunnen een indicatie geven
over de effectiviteit van het Sociaal Veiligheidsplan en aandachtspunten. Door te blijven evalueren en het
Sociaal Veiligheidsplan hierop aan te passen blijft het Sociaal Veiligheidsplan ‘up to date’.
Hoofdstuk negen beschrijft hoe deze onderdelen uitgevoerd worden.
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Hoofdstuk 2
2.1. Visie
“Wij willen voor iedereen een leef- en leerklimaat creëren waarin respect voor anderen en hun manier van
denken voorop staat waardoor iedereen zich met de ander kan verbinden. Om te leren en ontwikkelen is
een veilig schoolklimaat noodzakelijk 1. Het leren van een respectvolle omgang, het belang erkennen van
beleefdheid en goede omgangvormen is niet alleen noodzakelijk voor een veilig schoolklimaat, maar ook
voor een goede voorbereiding op de maatschappij. Onze leerlingen en medewerkers hebben dan ook de
wens en de opdracht zorg te dragen voor eigen en elkaars veiligheid in alle opzichten. Dat betreft zowel
sociale veiligheid als fysieke veiligheid.”

De naam van onze school, “De Zwaluw”, staat symbool voor reizen en groei, voor de wens om
leerlingen zich te laten ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen met een open wereld- en mensbeeld.
Als ze uitvliegen, zullen ze een leven lang blijven leren en ontdekken. Ze mogen nu en in de toekomst
‘vliegen vanuit vertrouwen’. Onze school is een leefgemeenschap waar kinderen zich competent voelen,
waar ze gezien worden en een eigen inbreng hebben. Vanaf het begin van hun ontwikkeling geven we
hen vertrouwen op verschillende gebieden:
Vertrouwen in zichzelf
Vertrouwen in de ander
Vertrouwen in het eigen kunnen
Vertrouwen op eigen keuzes
Vertrouwen in de toekomst
We vinden het belangrijk dat we naar elkaar luisteren, verdraagzaam zijn en elkaar respecteren. We zien
de Bijbel hierin als het uitgangspunt van ons denken en doen. Iedereen die onze identiteit respecteert, is
van harte welkom.
Met ons team werken wij vol enthousiasme aan de ontwikkeling van leerlingen. Daarbij krijgen de
leerlingen volop de gelegenheid zich te uiten, naar elkaar te luisteren en het geven en krijgen van
feedback.
De samenwerking tussen gezin en school is belangrijk; samen een gemeenschap vormen waar kind, ouder
en leerkracht zich thuis voelen. De drempel van de school is laag en het team staat altijd open voor vragen
en/of ideeën. De leerlingen worden beschouwd als unieke personen. Ons doel is dan ook om ze in hun
waarde te laten en van daaruit te ondersteunen en optimaal te begeleiden tijdens de basisschoolperiode.
Ons onderwijs wordt gegeven in overeenstemming met de kerndoelen die door de overheid zijn
vastgesteld. Daarnaast zijn we van mening dat goed onderwijs is gebaseerd op recente inzichten. Er wordt
steeds meer bekend over de werking van (kinder-)hersenen, over het verband tussen emotionele en
cognitieve ontwikkeling, over de meerwaarde van het betrekken van het kind in de eigen ontwikkelingslijn
enz. Als school willen we deze ontwikkelingen volgen en toepassen in de onderwijspraktijk.
Binnen de school wordt onderscheid gemaakt tussen fysieke veiligheid en sociale veiligheid. Ons
bestuur, de schoolleiding, het personeel en alle betrokkenen zijn samen verantwoordelijk voor het
realiseren van deze fysieke- en sociale veiligheid. Het bestuur zorgt in de eerste plaats voor het opzetten
van algemeen beleid voor de hele organisatie en voor een adequate overlegstructuur. De schoolleiding
en het personeel zorgen voor de uitvoering van het beleid. In dit voorliggende veiligheidsplan wordt
aangegeven hoe het veiligheidsbeleid binnen CB de Zwaluw geregeld is. Het beleid wordt voor 4 jaar
vastgesteld met een minimale tussenevaluatie na 2 jaar. Dit veiligheidsplan wordt jaarlijks geëvalueerd
en besproken met de MR.
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In dit figuur wordt schematisch weergegeven hoe er binnen de Stichting VIVIANI met veiligheid wordt
omgegaan.

Een aantal personen heeft hierin een bijzondere taak gekregen. Eerst wordt nader ingegaan op de inhoud
van de onderscheiden taken. Daarna wordt uitleg gegeven hoe het veiligheidsbeleid in praktijk vorm krijgt.

2.2.

Functionarissen en hun taken.
School specifieke gegevens:
Naam directeur:
Rieks Mulder
Telefoonnummer:
0591-552655
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Het bevoegd gezag wordt vertegenwoordigd door:
Naam:
Rob Kempers , voorzitter College van Bestuur
Kantoor:
Stichting VIVIANI
Telefoonnummer:
0591 648207
De leerplichtambtenaar is:
Naam:
Natasja de Vries
telefoonnummer:
0800 - 1801
De Vertrouwensinspecteur is als volgt te bereiken:
Naam:
meldpunt vertrouwensinspecteurs.
Telefoonnummer:
0900 1113111

2.2.1. De Veiligheidscoördinatie / veiligheidscoördinator
Op onze school is geen specifieke veiligheidscoördinator aanwezig, dit vanwege de (beperkte)
schaalgrootte van de school. Deze taak is daarom belegd bij de directeur.
De kerntaak: het coördineren en bewaken van het veiligheidsbeleid binnen de school. Organiseren of
inspecties uit laten voeren en er op toe zien dat ontruimingsplannen geoefend worden, verzamelen
van de incidentenregistratie, opstellen van een veiligheidsverslag. Er op toezien op het naleven van
regels op school en inventariseren van de veiligheidsbeleving.
Binnen de veiligheidsorganisatie op school zijn drie verschillende functies opgesteld. Deze functies
kunnen, als de grootte van de school dit vraagt, door 1 persoon worden uitgevoerd, deze persoon is
dan de veiligheidsfunctionaris.
Het gaat om de volgende functies:
1. Preventiemedewerker
2. Contactpersoon/anti-pestcoördinator
3. Hoofd BHV’er

2.2.2. De Preventiemedewerker

Preventiemedewerker
Naam: Rieks Mulder
e-mailadres: zwaluw@viviani.nl
Telefoonnummer: 0591-552655

Kerntaak:
•
Opstellen van een RI&E en een plan van aanpak.
•
Uitvoeren van maatregelen zoals beschreven in het plan van aanpak.
•
Adviseren van en overleggen met de medezeggenschapraad.
•
Uitvoeren van preventieve taken in samenwerking met de Hoofd BHV’er.
De Contactpersoon/anti-pestcoördinator
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Contactpersoon/anti-pestcoördinator
Naam: Gea Staal (IB-er)
e-mailadres: g.staal@viviani.nl
Telefoonnummer: 0591-552655

Kerntaak:
•
Aanspreekpunt voor alle vragen/opmerkingen en klachten met betrekking tot sociale
veiligheid (incl. pestgedrag)
•
Actualiseren van het schoolveiligheidsplan/anti-pestprotocol.
•
Bijhouden van incidentregistratie.
Hoofd BHV’er

Hoofd BHV’er
Naam: Henk Stevens
e-mailadres: h.stevens@viviani.nl
Telefoonnummer: 0591-552655

Kerntaak:
• Actualiseren van het bedrijfsnoodplan.
• Vormgeven en onderhouden van BHV-organisatie.
• Preventieve taken uitvoeren op het gebied van fysieke veiligheid.
2.2.3

Externe Vertrouwenspersoon

Het bestuur heeft een externe vertrouwenspersoon aangesteld die deskundig is op het gebied van
klachtenbehandeling en bekend is met de regelgeving en werkwijze in het onderwijs.

Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen
Naam: Jan Wibbens dan wel een collega van zijn bureau
e-mailadres: jan@hetvtb.nl
Telefoonnummer: 088-2383260

Hi/zij fungeert tevens als vertrouwenspersoon voor (seksuele) intimidatie en geweld. Hij is in de
eerste plaats aangesteld om samen met de klager na te gaan of en hoe het probleem dat aanleiding
is tot de klacht kan worden opgelost. Na overleg met de vertrouwenspersoon bepaalt de klager of de
klacht alsnog volgens de formele procedure moet worden ingediend en behandeld. De
vertrouwenspersoon neemt met de klager de procedures door en bewaakt de voortgang van de
behandeling. Hij kan eventueel verwijzen naar formele instanties op dit gebied en daarbij begeleiden.
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Kerntaak: De externe vertrouwenspersoon heeft op hoofdlijnen twee taken: het stimuleren van een
sociaal veilig klimaat. De vertrouwenspersoon adviseert het management gevraagd en ongevraagd
over discriminatie, pesten, machtsmisbruik, (seksuele) intimidatie en geweld. Daarnaast begeleidt de
vertrouwenspersoon klagers op bovengenoemde terreinen en op het gebied van onderwijskundige
klachten naar de klachtencommissie. De externe vertrouwenspersoon rapporteert jaarlijks aan het
bestuur van De Zwaluwfunctie omschrijving zie Bijlage 2)
2.3. Vormgeving Sociaal Veiligheidsbeleid binnen de Zwaluw.
Binnen de Zwaluw is de zorg voor veiligheid als volgt vormgegeven:
a. De eindverantwoordelijke op de school is de directeur. Hij is de spin in het web met betrekking
tot de fysieke- en sociale veiligheid, Hij is dan ook de veiligheidscoördinator. Hij ziet er op toe dat
gegevens worden verzameld, geregistreerd, geanalyseerd en verwerkt door de
Preventiemedewerker en de hoofd BHV’er. Vanuit die analyse worden in overleg met de
Preventiemedewerker en Bhv’ers plannen gemaakt. Deze laatste zorgen er uiteindelijk ook voor
dat plannen worden geëvalueerd en bijgesteld.
b. De Arbocoördinatie m.b.t. de fysieke aspecten ligt bij de directeur. Zij/hij is degene die zorg draagt
voor het (laten) verzorgen van de RI&E., keuring van de speeltoestellen, verkrijgen van
verbruikersvergunningen e.d.
c. Binnen de school zijn Bhv’ers aangesteld. Dit zijn speciaal opgeleide medewerkers die toezien op
de fysieke veiligheid op school. Zij dragen zorg voor een praktische uitwerking van de RI&E in een
plan van aanpak. Zij richten zich in alles voornamelijk op welzijn en gezondheid. De Bhv’ers dragen
zorg voor een goede ontruiming van het gebouw in geval van calamiteiten. Ook zorgen zij voor
het geven van eerste hulp.
De directeur van de school maakt in samenspraak met de Bhv’ers een Veiligheidsplan welke wordt
voorgelegd aan het bestuur. De doelen worden zoveel mogelijk SMART geformuleerd. Resultaten
komen in de managementrapportage terug.
Binnen CB de Zwaluw wordt gewerkt vanuit de kaders van het Sociaal veiligheidsplan.
Voor klachten over o.a. de veiligheid kan gebruik gemaakt worden van de Contactpersoon of
klachtenfunctionaris van St. Veilig Onderwijs of de door Viviani vastgestelde klachtenregeling (Zie bijlage
4). De school is via Stichting Viviani aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Bijzonder
Onderwijs (Verus).
Voor klachten is, naast de klachtenregeling ook een interne route klachtenmelding (Zie bijlage 5)
vastgesteld, die richting geeft als er klachten geuit worden.
Voor namen en adressen verwijzen wij naar de adressenlijst in de bijlagen.
2.4 Uitvoering beleid
Dit document bevat de verschillende onderdelen van het sociaal veiligheidsbeleid van onze school. In dit
Sociaal Veiligheidsplan worden naast algemeen beleid op het gebied van veiligheid drie specifieke
aspecten uitgelicht: verzuim, sociale veiligheid en fysieke veiligheid. Tot slot wordt de evaluatie en
registratie besproken die van belang is voor een ‘up to date’ en adequaat veiligheidsplan.
2.4.1. Verzuimbeleid
Een veilig schoolklimaat lijkt een beschermde factor te zijn voor schoolverzuim, terwijl een onveilig
schoolklimaat een risicofactor is voor schoolverzuim 2. Dit betekent dat schoolverzuim een goede
indicator kan zijn voor de veiligheid binnen een school. Een veilig klimaat binnen de school zorgt
vermoedelijk voor het terug dringen van verzuim. Het registreren van verzuim en hier beleid op voeren is
dan ook onderdeel van het veiligheidsplan.
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2.4.2. Sociale veiligheid
Agressie en geweld, (seksuele) intimidatie, pesten en discriminatie en racisme beïnvloeden de
arbeidsprestatie van personeel en leerlingen. In ernstige gevallen leiden ze tot verzuim en soms tot de
beëindiging van baan of studie. Het bestuur hanteert daarom een beleid dat alle vormen van (seksuele)
intimidatie, agressie, geweld, pesten en racistisch gedrag tegenover medewerkers en leerlingen
tegengaat. Hierbij wordt een zerotolerance beleid gevoerd, waarbij alle betrokkenen bij de school worden
gestimuleerd zich aan de regels te houden en diegene aan te spreken bij het vertonen van, degene hulp
aan te bieden die last hebben van, of slachtoffer zijn van grensoverschrijdend gedrag of in ernstige
gevallen melding van dit gedrag te doen bij leidinggevende of een vertrouwens-/contactpersoon.
Een klachtenprocedure, Protocol gedragstolerantie en sancties, Leefregels met betrekking tot structuur,
voorspelbaarheid en algehele veiligheid voor leerkracht en leerling, omgangsregels, de omgangscode,
schoolklimaat overeenkomst, en de aanstelling van contactpersonen en vertrouwenspersonen maken
onder andere onderdeel uit van het beleid dat wordt gevoerd ten aanzien van veiligheid.
Op de Zwaluw vinden wij de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen even belangrijk als de
cognitieve ontwikkeling (het leren). Als een kind zich niet prettig voelt, zal het niet tot leren komen.
Leerlingen verlangen een schoolomgeving waarin ze zichzelf kunnen zijn en kunnen leren, zonder gepest
of uitgelachen te worden.
Alle leerkrachten, ouders/verzorgers en mensen die bij de school betrokken zijn, willen bijdragen aan een
positief klimaat. Zij houden toezicht, praten met leerlingen over hun gedrag en spreken hen erop aan. Een
van de dingen die ook gedaan wordt is het promoten van goed gedrag en bewustmaken van soms
onbedoeld verkeerd gedrag. Op de Zwaluw doen we dit met behulp van de ‘Kanjertraining’.
Het belangrijkste doel van de Kanjertraining is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken.
Hierdoor heeft het kind minder last van sociale stress. Ook op langere termijn is dit effect merkbaar. Het
blijkt dat leerlingen na het volgen van de Kanjertraining zich beter kunnen concentreren op school en
betere leerresultaten behalen.
2.4.3. Evaluatie en registratie
Om het Sociaal Veiligheidsplan actueel te houden en sluitend op de cultuur binnen de school zal deze
geregeld worden bijgesteld door Stichting Veilig Onderwijs aan de hand van de jaarlijkse evaluaties en
analyses. Dit alles om in onze school een veilig klimaat te creëren en deze in stand te houden. Deze
evaluaties betreffen onder andere tevredenheidonderzoeken, verzuimregistratie en ongevallen- en
incidentenregistratie, naast uiteraard de verandering in wettelijke kaders of uitkomsten van
evaluatiegesprekken.

2.4.4. De schoolgids 3
De school legt verantwoording af aan de ouders over het veiligheidsplan in de digitale schoolgids (“de
school wiki” op de website) en het schoolplan.
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Hoofdstuk 3
Om veiligheid goed te kunnen waarborgen zijn er binnen onze school verschillende taken toebedeeld ter
ondersteuning van het bevoegd gezag ten aanzien van veiligheid. Daarnaast heeft de MR
instemmingbevoegdheid, adviesbevoegdheid en informatierecht op verschillende aspecten van het
Sociaal Veiligheidsplan en het Sociaal Veiligheidsplan in zijn geheel.
3.1 De organisatie 4
Om veiligheid te waarborgen zijn de verschillende taken op het gebied van veiligheid verdeeld en wordt
het bevoegd gezag op verschillende aspecten ondersteund door deskundigen. In het Arbobeleid staat de
organisatie uitgeschreven.
3.2 De medezeggenschapsraad 5
In de medezeggenschapraad (MR) van De Zwaluw hebben gekozen vertegenwoordigers van alle
ouders/verzorgers en het personeel zitting.
De MR kent een eigen reglement waarin is vastgelegd op welke gebieden de schooldirectie bij de MR
advies moet inwinnen, dan wel instemming moet verkrijgen. Dit reglement is gebaseerd op de Wet
Medezeggenschap Onderwijs (WMO). Daarnaast heeft de MR ook het recht, en het is ook haar taak, om
op eigen initiatief onderwerpen, die op de eigen school betrekking hebben, bespreekbaar te maken. De
MR vergadert gemiddeld 6x per jaar aan de hand van een zelf opgestelde agenda. Alle vergaderingen zijn
openbaar.
De MR heeft informatierecht, instemmingbevoegdheid en adviesbevoegdheid op het Sociaal
Veiligheidsplan. In tabel 1 zijn de verschillende resultaten van de MR als geheel en per geleding
weergegeven.

MR
Personeelsgeleding
Oudergeleding
Informatie Gegronde
klachten
Instemming Veiligheidsbeleid Verzuim
Ouderstatuut
Schoolreglement Persoonsgegevens
Persoonsgegevens
Klachtenregeling personeel
ouders
Advies
Toelating/
verwijdering
leerlingen
Taak
Het waken voor of optreden tegen discriminatie
Tabel 1. Resultaten MR als geheel en per geleding.
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Leerlingenstatuut
Persoonsgegevens
leerlingen
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Hoofdstuk 4
Het stellen van regels en iedereen hier aan houden zorgt ervoor dat veiligheid binnen de school
gewaarborgd wordt en iedereen op de hoogte is van het zerotolerance beleid ten aanzien van agressie en
geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en racisme, ongewenst gedrag/pesten. De regels zijn
preventief ten aanzien van dit ongewenste gedrag. Daarnaast zijn er regels ten aanzien van privacy: hoe
er omgegaan wordt met de persoonsgegevens van leerlingen en personeel. Hierdoor wordt tevens de
veiligheid van zowel personeel als leerlingen bewaard.
4.1 Personeel
Als inleiding geven wij een aantal punten waaraan een ieder zich te houden heeft. Onder "een ieder" verstaan
we: directie, leerkrachten, onderwijsondersteunend en begeleidend personeel, ouders en leerlingen. Hier is
dus duidelijk sprake van een gedragscode.
Het gaat hier om de volgende punten:
4.1.1. Omgangsprotocol 6
Alle medewerkers hebben het omgangsprotocol uitgereikt gekregen. Nieuwe medewerkers krijgen deze
bij hun eerste aanstelling. De code is expliciet van toepassing op alle medewerkers van onze school,
inclusief stagiaires, gedetacheerden en uitzendkrachten, maar ook op het ‘verkeer’ tussen medewerkers
en leerlingen, hun ouders en andere begeleiders van leerlingen.
Het gedragsprotocol heeft tot doel aan te geven hoe wij op De Zwaluw met elkaar om willen gaan. Hierin
sluiten wij aan bij actuele ontwikkelingen (bijv. afspraken met betrekking tot het gebruik van internet, of
verwachtingen t.a.v. kleding) en verschaffen we helderheid over wat we van elkaar kunnen en willen
verwachten. Daarnaast zorgt het ervoor dat we elkaar kunnen aanspreken op ongewenst gedrag. (Bijlage
23.)
4.1.2. Schoolklimaat overeenkomst
De Zwaluw is een christelijke school waarin iedereen zijn talent optimaal kan ontwikkelen in een
uitdagende leer-, speel- en werkomgeving. Er is een duidelijke doorgaande lijn en een heldere planmatige
aanpak.
Wij zijn een enthousiast professioneel team. Door samenwerking en een onderzoekende houding blijven
wij voortdurend in ontwikkeling. In onze communicatie stimuleren wij de betrokkenheid en
verantwoordelijkheid tussen leerlingen, ouders en leerkrachten. Reden waarom alle medewerkers
instemmen met de afspraken over het schoolklimaat (bijlage 22)
Het gaat hierbij allemaal om de volgende punten:
4.2 Functioneren als opvoeder.
4.2.1. Pedagogisch klimaat
• De leerkrachten hebben een voorbeeldfunctie hebben;
• Rekening houden met de behoeften en verlangens van de leerlingen en deze in ons handelen zoveel
als mogelijk tot uitgangspunt nemen;
• Een vertrouwensrelatie opbouwen met leerlingen;
• Blijk geven van positieve verwachtingen t.o.v. het gedrag van leerlingen;
• Zich bewust zijn van oorzaken en gevolgen van vooroordelen en rolpatronen;
• Een goede omgang tussen de leerlingen onderling bevorderen;
• Duidelijk zijn in de regels die zij geven en een regel in positieve bewoordingen aanreiken;
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•

Kunnen hanteren van interetnische relaties in de groep/school.

4.2.2. Relatie opvoeding en onderwijs
• Inzicht hebben in de vraag hoe het dagelijks werk in de groep/school samenhangt met wat er zich in
de samenleving voordoet aan culturele en levensbeschouwelijke gebeurtenissen en standpunten;
• Een werkconcept bezitten dat aangeeft hoe zij opvoeding en onderwijs in onderlinge samenhang
gestalte geven in hun dagelijks handelen;
• Inzicht hebben in de aard en de uitwerking van de bijzondere pedagogische opdracht van de
protestants-christelijke school binnen de kaders van het bestuur
4.2.3. Pedagogische verantwoordelijkheid
• In teamverband en in overleg met betrokkenen, zoals ouders/verzorgers, een duidelijke
pedagogische koers uitzetten waar zij zelf de verpersoonlijking van zijn;
• Daarbij aangeven wat de grenzen van hun verantwoordelijkheid zijn en waar die van anderen begint
of doorgaat;
• Leerlingen helpen zich een eigen mening te vormen over bepaalde onderwerpen in het licht van
Bijbelse noties;
• Leerlingen helpen gevoeligheid te ontwikkelen voor ethische vragen m.b.t. goed en kwaad, recht en
onrecht, echt en onecht, gebruik en misbruik en voor protestants-christelijke normen en waarden,
gedragsregels etc.
• Zich op de hoogte stellen van de achtergrond van de leerlingen en hun ouders.
4.2.4. (Sociaal-) pedagogische zorg
• De verschillende achtergronden van de leerlingen in de groep in grote lijnen kennen;
• Enige kennis hebben van oorzaken, verschijningsvormen en gevolgen van (sociaal) pedagogische
problemen als mishandeling, verwaarlozing en incest en van de signalen van leerlingen die op een
dergelijke problematiek duiden;
• Enige kennis heeft van de organisatie van kinder- en jeugdhulpverlening;
• Zich bewust zijn van oorzaken en gevolgen van vooroordelen en rolpatronen;
• Bij leerlingen begrip en respect wekken voor het anders zijn van elkaar en dat begrip en respect
versterken;
• Maatregelen treffen om discriminatie tegen te gaan in de groepen, tijdens situaties erbuiten en zo
mogelijk in de schoolomgeving.
4.3 Functioneren als teamlid.
• Systematisch nadenken over het eigen werk (reflectie) en regelmatig gegevens daaruit vastleggen en
verwerken voor het eigen werkconcept;
• Gewenste veranderingen in het persoonlijk werkconcept worden vastgelegd in het POP document en
vormen een onderdeel van het popgesprek en het functioneringsgesprek;
• Thuis zijn in vormen van onderwijs- en zelfevaluatie en het hanteren van een leerlingen volgsysteem;
• Vanuit reflectie en evaluatie vragen om voortgaande professionalisering formuleren, in de vorm van
collegiale consultatie, bij- en nascholing en werkoverleg;
• Regelmatig werkoverleg voeren met collega's over het werk in de eigen groep en afspraken maken op
schoolniveau;
• In overlegsituaties zakelijk, inclusief denken, oplossingsgericht en in relatie tot beleidsafspraken
communiceren;
• Bijwonen van vergaderingen en leerlingen besprekingen;
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•

Notuleren van vergaderingen en naar aanleiding daarvan een besluitenlijst en afsprakenlijst opstellen op
aparte vellen. Op de afsprakenlijst wordt vermeld, wie n.a.v. een agendapunt van de vergadering actie
onderneemt en binnen welke termijn dat moet gebeuren. Er is een aparte map met een besluiten/afsprakenlijst, die periodiek wordt aangepast;

4.4 Algemene schooltaken
• Als team een duidelijk eigen beleid voeren dat past bij het schoolconcept;
• Binnen het team tot een goede onderlinge taakverdeling komen, gebaseerd op beschikbare tijd, interesse
en kwaliteiten;
• Ieder voor zich de identiteit van de school uitdragen in relatie tot leerlingen en ouders in woord en daad
(ambassadeurschap);
• In goed overleg een evenwicht vinden tussen de uitvoering van de kerntaak met leerlingen en de
algemene schooltaken
• Gezamenlijke zorg en verantwoordelijkheid voor schoolgebouw en omgeving op zich nemen (zie
taakverdeling);
4.4.1. Privacyreglement verwerking personele gegevens 7
Naast de bescherming van leerlingengegevens is vanuit hetzelfde oogpunt en de wettelijke verplichting
een privacyreglement voor de verwerking van personele gegevens opgezet. Deze is terug te vinden in
(bijlage 7)
4.5 schoolregels t.b.v. de leerlingen
4.5.1. Regels omgang met elkaar
SLOGAN: Jij en ik: ben ik aardig voor jou en jij voor mij, dan is iedereen blij
1. Het gedrag:
• Vriendelijkheid
• Jezelf zijn
• Opnemen voor iemand
• Elkaar accepteren zoals hij/zij is
• 4 stappen toepassen
2. De ander:
• Positieve dingen zeggen (complimenten geven)
• Elkaar troosten
• Elkaar vertrouwen
• Eerlijk zijn
3. Over ons zelf:
• Naar elkaar luisteren
• Eerst denken dan doen
• Elkaar helpen
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4.6 regels voor de klas
4.6.1. Binnenkomen in het lokaal:
SLOGAN: met een groet begin je goed
•
•

•
•

De leerlingen komen door hun eigen ingang binnen
De jassen/gymtassen/petten en andere kledij hangen op een vaste plaats aan de kapstok;
hoofddeksels/petten moeten in de klas af, tenzij er in overleg met het kind en de ouders
sociaal-emotioneel gezien een dwingende reden voor is.
Bij de kleuters komt de fruittas in de bak en de beker op het aanrecht, vanaf groep 3 leggen
de leerlingen hun spullen op de aangewezen plek neer.
Eigen meegebrachte spulletjes komen na de dagopening (na de kring) op een vaste plek.

4.6.2. Gebruik van het lokaal:
SLOGAN: ben je klaar, opruimen maar
•
•
•

De stoelen staan met hun poten op de grond
Het materiaal heeft een vaste plek in/op de kast of op de plank
We zorgen voor een netjes en opgeruimd lokaal, dit kan d.m.v. een vaste taak

4.6.3. Individueel werk:
SLOGAN: zelfstandig…………erg handig!
•
•
•
•
•

De leerlingen geven d.m.v. de gekleurde blokjes aan of ze hulp nodig hebben
De kleuters kiezen hun eigen activiteit m.b.v. het planbord
Vanaf groep 3 wordt het materiaal door een kind of door de leerkracht uitgedeeld, alles wat
de leerlingen nodig hebben, mogen ze zelf pakken als dat afgesproken is
Als het werk klaar is, komt het op een bureau /tafel te liggen en wordt het soms aan een
lijntje of decoratief aan een muur in de klas bevestigd
Als leerlingen klaar zijn met hun werk, weten ze wat ze mogen doen. Dit wordt aangegeven
door dagritmekaarten/rooster

4.6.4. Werken in groepjes:
SLOGAN: samen spelen, samen delen
•
•

De groepen zijn ingedeeld in een basisopstelling en van daar uit kan die worden veranderd
in een andere samenstelling
Hebben de leerlingen toch hulp nodig, dan doen ze dat volgens het stappenplan van
zelfstandig werken en met gebruik van de gekleurde blokjes; in groep 1 en 2 gebruiken
leerkrachten voor het uitstellen van aandacht de niet-storen ketting of de niet-storen
knuffel, evt. “stoplicht”.

4.6.5. Verlaten van het lokaal:
•

De leerlingen laten hun lokaal en de gebruikte materialen netjes achter.
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4.7. Regels voor de andere ruimtes
4.7.1 Op de gang
SLOGAN: loop je te snel, dan weet je het wel…..FLITS!
•
•

De leerlingen zijn rustig op de gang, zodat ze anderen niet storen!
De leerlingen hangen hun jas/tas op aan de kapstok die voor hun bestemd is

4.7.2. Het WC-gebruik:
SLOGAN: na het plassen, handen wassen
•
•
•
•
•

De leerlingen spoelen de WC door en wassen hun handen
Er mogen hooguit twee leerlingen tegelijk naar de WC
Aan het begin en einde van de pauze mogen de leerlingen naar de WC
De leerkracht controleert of de gebruikte ruimte netjes is achtergelaten
De leerlingen van de groepen 1 t/m 4 zitten te plassen

4.7.3. In de gemeenschapsruimte, het computerlokaal en speellokaal:
SLOGAN: voor gemeenschapsruimte/computerlokaal/speellokaal: ieder lokaal heeft zijn
eigen verhaal
Elke ruimte heeft een leerkracht die eindverantwoordelijk is.
•

•
•
•

Als de leerlingen in de gemeenschapsruimte/buiten het eigen lokaal of in het computerlokaal hebben gewerkt, laten zij hun werk netjes achter. De leerkracht controleert of e
gebruikte ruimte netjes is achtergelaten
In het speellokaal:
De leerlingen mogen alleen met gymnastiekschoenen of op blote voeten het speellokaal
betreden
De leerlingen gebruiken het materiaal waarvoor het bedoeld is
De leerkracht controleert of de gebruikte ruimte netjes is achtergelaten

4.8 regels voor op het plein
4.8.1 Op het plein:
SLOGAN: samen op het plein is fijn voor groot en klein
•
•
•
•
•
•
•
•

De kleuters mogen alleen op het kleuterplein spelen
De leerlingen gebruiken het materiaal waarvoor het bedoeld is
De leerlingen mogen op het plein als het hek geopend is
De leerlingen maken gebruik van de prullenbakken
Alleen met toestemming van de leerkracht mogen de leerlingen van het plein
Voor schooltijd mogen alléén traktaties en waardevolle spullen binnen worden gebracht,
rugzakken kunnen aan de kapstok.
Voor schooltijd en inde pauzes is er toezicht van een pleinwacht.
De leerlingen laten het plein netjes achter.
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4.9 Privacyreglement verwerking leerlingengegevens
De Algemene verordening gegevensbescherming (opvolger van de wet Bescherming Persoonsgegevens
per 25 mei 2018) betreft regels over bijvoorbeeld de verwerking van persoonsgegevens, wie deze
gegevens mag inzien, aan wie de gegevens verstrekt mogen worden en hoe lang gegevens bewaard
worden. Door het opzetten van een protocol hiervoor wordt veiligheid gewaarborgd, omdat de
gegevens niet voor iedereen beschikbaar zijn. Het privacyreglement verwerking leerlingengegevens is te
vinden in bijlage 7.
4.10 Functioneren als gesprekspartner van andere betrokkenen
Een aantal regels over het omgaan met elkaar geldt ook voor derden. Deze regels zijn ook te vinden op de
website en zijn toegankelijk voor derden.
4.10.1 Communicatie met ouders/verzorgers
•
•
•
•

Het recht van ouders/verzorgers erkennen op informatie over het welbevinden en de ontwikkeling
van hun kind in de school;
In staat zijn om regelmatig informatie te verschaffen over de vorderingen van de leerlingen, zowel in
leerresultaten als in de persoonlijkheidsontwikkeling;
Pedagogische verantwoordelijkheid voor een leerling zo goed mogelijk afstemmen op die van de
ouders.
Beide ouders hebben recht op informatie over hun kind(eren). Wanneer ouders gescheiden zijn
verandert dit niet. We nodigen beide ouders uit voor oudergesprekken en gaan er in principe van uit
dat de ouders samen op het gesprek komen. Dit in het gezamenlijke belang van hun kind. Als dit niet
mogelijk is kan er overlegd worden met school over het voeren van twee gesprekken. Beide ouders
kunnen op de hoogte blijven via het ouderportaal.
Mocht er een gerechtelijke uitspraak zijn waarbij één ouder verantwoordelijk is, dan ontvangt de
school daarvan graag een kopie.

4.10.2 Communicatie met hulpverleners en andere betrokkenen
•

De mogelijkheden en werkwijzen van hulpverlenende instanties in nascholing,
onderwijsverzorging, leerlingbegeleiding (Schoolondersteuningsteam SOT), Stichting Veilig
Onderwijs en jeugdgezondheidszorg (JGZ) weten te vinden en in te schakelen.
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Hoofdstuk 5

Sancties kunnen worden ingezet om regels te handhaven. Door hier protocollen voor op te zetten weten
betrokkenen welke sancties kunnen voortvloeien uit ongewenst gedrag. Daarnaast zorgt het voor een
consequente handelswijze welke binnen de wettelijke kaders valt.

5.1 Klachtenregeling 8
Onze school zet zich naar vermogen in om het onderwijs en de organisatie naar wens te laten verlopen,
maar er bestaat natuurlijk altijd de kans dat leerlingen en ouders niet tevreden zijn over het onderwijs,
de organisatie, de dienstverlening, de bejegening en de gewenste kwaliteit. Daarnaast kunnen zich
situaties voordoen waarbij ouders niet tevreden zijn, omdat de fysieke of sociale veiligheid van de leerling
in geding is. De klachtenregeling is het orgaan waarin deze zaken aan de orde gesteld kunnen worden.
Bovendien ziet onze school iedere klacht als een cadeautje. Hiermee kunnen we komen tot een
verbetering van ons handelen.

5.1.1 Welke klachten?
Een klacht kan gaan over gebeurtenissen, beslissingen of het nalaten ervan of het gedrag van het
schoolbestuur, de schoolleiding, een docent of iemand anders die aan de school verbonden is. Een klacht
kan mondeling en moet in sommige gevallen schriftelijk worden ingediend. In het laatste geval dient kort
en duidelijk de klacht te worden omschreven, eventueel onderbouwd met verslagen van gesprekken of
geheugenwerktuigen.

5.1.2 Wie kunnen een klacht indienen?
Iedereen die met de school te maken heeft, kan een klacht indienen, zoals: ouders, (ex-)leerlingen,
ouder(s)/verzorger(s), personeelsleden, hulpouders, leden van de schoolleiding of van het schoolbestuur.

5.1.3 Bij wie kan een klacht ingediend worden?
Er kan een klacht ingediend worden bij:
• een betrokken personeelslid
• Interne vertrouwenspersoon
• de schoolleiding
• De klachtenfunctionaris van Stichting Veilig Onderwijs
• het bestuur
• de externe-vertrouwenspersonen
• de Landelijke Klachtencommissie, waar de school bij is aangesloten (Bijlage 3)
• Politie
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5.1.4. Stappenplan klachtenprocedure
Waar mensen samenwerken, kunnen er dingen misgaan. School en ouders hebben hetzelfde belang en
streven hetzelfde doel na en er is dan ook meestal sprake van een goede samenwerking. Om een klacht
te stroomlijnen hebben we gekozen om het op de volgende manier aan te pakken:

Stap 1

•Probeer bij een klacht eerst het probleem op te lossen met degene
die het betreft. Lukt dit niet ga dan naar de contactpersoon/interne
vertrouwenspersoon.
Leidt dit niet tot een oplossing dan volgt stap 2

Stap 2

• Overleg met de Contactpersoon over mogelijkheden, eventueel een
afspraak met directeur.
Leidt dit gesprek niet tot een resultaat waar betrokken partijen
tevreden over zijn, dan volgt stap 3.

stap 3

• Binen de school bestaat de mogelijkheid om een onafhankelijke
bemiddeling te laten plaatsvinden via Stichting Veilig Onderwijs.
• Indien niet gewenst deze stap overslaan, dan volgt stap 4.

Stap 4

Stap 5

Stap 6

• De klachtenfunctionaris van Stichting Veilig Onderwijs. Indien dit
geen resultaat oplevert, volgt stap 5

•Contact opnemen met het Bestuur.
Leidt dit gesprek niet tot een resultaat waar betrokken partijen
tevreden over zijn. Indien geen resultaat op levert, volgt stap 6

•De landelijke klachtencommissie van de besturenraad.
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5.2 Behandeling van ingediende klachten
5.2.1 Aanstelling en taak school contactpersonen/ interne vertrouwenspersonen
Het bevoegd gezag benoemt, schorst en ontslaat de contactpersoon. De benoeming vindt plaats op
voordracht van het bevoegd gezag en na instemming door de medezeggenschapsraad.

Contactgegevens Bestuur
Voorzitter: Rob Kemkers
e-mailadres:
telefoonnummer: 0591 648207

Er is op school een contactpersoon die de klager adviseren met wie er het best in gesprek gegaan kan
worden. Ook kunnen zij verwijzen naar de vertrouwenspersonen. Dit betreft:
Naam: Gea Staal
Telefoonnummer: 0591-552655
5.2.2 Aanstelling en taken vertrouwenspersonen
Onze school beschikt over een externe vertrouwenspersoon die functioneert als aanspreekpunt bij
klachten.
Het bestuur van Stichting Viviani benoemt, schorst en ontslaat de vertrouwenspersonen. De benoeming
vindt plaats op voordracht van het bevoegd gezag en na instemming door de medezeggenschapsraad.
De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. De
vertrouwenspersoon overlegt met de klager of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een
klacht. Hij begeleidt de klager desgewenst bij de verdere procedure en verleent desgewenst bijstand bij
het doen van aangifte bij politie of justitie.
De vertrouwenspersoon verwijst de klager, indien en voor zover noodzakelijk of wenselijk, naar andere
instanties gespecialiseerd in opvang en nazorg.
Indien de vertrouwenspersoon slechts aanwijzingen, doch geen concrete klachten bereiken, kan hij/zij
deze ter kennis brengen van de klachtencommissie of het bevoegd gezag.
De vertrouwenspersoon geeft gevraagd of ongevraagd advies over de door het bevoegd gezag te voeren
beleid.
De vertrouwenspersoon neemt bij zijn/haar werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht.
De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van alle zaken die hij/zij in die hoedanigheid
verneemt. Deze plicht vervalt niet nadat betrokkene zijn/haar taak als vertrouwenspersoon heeft
beëindigd. De vertrouwenspersoon belooft nooit in alle gevallen geheimhouding aan de klager, wel dat
hij/zij uiterst zorgvuldig te werk gaat. Ouders hebben een wettelijk recht op informatie over hun
minderjarige kinderen en een zedendelict moet aan de schoolleiding gemeld worden. Daarnaast geldt de
meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling,
De vertrouwenspersoon brengt jaarlijks aan het bevoegd gezag schriftelijk verslag uit van hun
werkzaamheden.
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5.2.3

Instellingen en taken

Onze school is aangesloten bij de Stichting Veilig onderwijs.
De stichting Veilig Onderwijs heeft een klachtenfunctionaris.
Stichting Veilig Onderwijs
M.H. Trompstraat 10 2de etage
3601 HT MAARSSEN
Tel: 0346-550655
e-mailadres: klachtenfunctionaris@stichtingveiligonderwijs.nl
Als er een klacht is en klager durft niet of wil niet (meer) in gesprek met de school, directeur of
bestuur, kan de klager contact opnemen met de klachtenfunctionaris van St. Veilig Onderwijs.
De klachtenfunctionaris informeert de klagers over de klachtenregeling en bemiddelen tussen klager en
diegene over wie de klacht gaat.
5.2.4. Waarom een klachtenfunctionaris?
Uit onderzoek blijkt dat mensen niet altijd tevreden zijn over de manier waarop een groepsleerkracht of
een directie van de school hun klacht afhandelen. Het afhandelen van een klacht kan bijvoorbeeld lang
duren of gebeurt op een onpersoonlijke manier. Mensen willen zich gehoord voelen. En dat anderen in
de toekomst niet hetzelfde overkomt. Mensen kunnen daarom terecht bij de klachtenfunctionaris van
St. Veilig Onderwijs. Uit de praktijk blijkt dat een goed gesprek tussen de klager en degene over wie de
klacht gaat het beste werkt. De klachtenfunctionaris kan zo’n gesprek op gang brengen.
Taken
De klachtenfunctionaris is iemand bij wie iedereen van de school kan aankloppen. Dit kan door te bellen
of een e-mail te sturen naar St. Veilig Onderwijs. Ieder kan hier terecht om advies te vragen als hij/zij
ontevreden is of een klacht heeft. De klachtenfunctionaris is goed op de hoogte van de klachtenregeling
van de school. Hij kan diegene die een klacht heeft helpen de juiste weg te vinden voor het oplossen van
de klacht. De klachtenfunctionaris kan ook tussen diegene die een klacht heeft en de aangeklaagde
bemiddelen. Bijvoorbeeld door een gesprek te regelen tussen de klager en diegene waar de klacht over
gaat of door met de persoon mee te gaan naar zo’n gesprek. Ook kan hij mensen helpen met praktische
tips. Bijvoorbeeld om de klacht op papier te zetten.
De klachtenfunctionaris mag bij de school in dienst zijn, maar heeft wel een onpartijdige rol. Hij luistert
naar het verhaal van de klager en probeert te bemiddelen en deze te helpen, maar doet geen uitspraak
over uw klacht.
Indien de klacht bemiddelbaar is, zal de klachtenfunctionaris de klacht door verwijzen naar de
coördinator van St. Veilig Onderwijs voor een mediation-traject.
Deze stap kan een procedure bij de klachtencommissie voorkomen.
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5.2.5. klachtencommissie
Onze school is via Stichting Viviani aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Bijzonder onderwijs
die een klacht onderzoekt en het bevoegd gezag hierover adviseert (Bijlage 3). Dit betreft Verus de
Vereniging voor Katholiek en Christelijk onderwijs. Viviani is lid van Verus
Adres:
Korenmolenlaan 2
3447 GG Woerden
Postadres
Postbus 381
3440 AJ Woerden
Telefoon: 0348 74 44 44
E-mail: info@verus.nl
Website: https://www.verus.nl
5.3 Schorsing en verwijdering
5.3.1 Protocol voor schorsing en verwijdering leerling 9
Soms ontstaan er op school situaties die het noodzakelijk maken om een leerling tijdelijk of definitief
deelname aan de onderwijsactiviteiten of ook zelfs de toegang tot de school te ontzeggen. Variërend in
ernst van de maatregel spreken wij hier van een time-out, een schorsing of een verwijdering. Aangezien
het hier om unieke en ingrijpende escalaties gaat, voorziet het protocol Gedragstolerantie en sancties met
o.a. Schorsing en verwijdering (bijlage 9) in helderheid voor het handelen in zulke situaties.
Bij een schorsing van meer dan één dag is de schoolleiding verplicht om de Inspectie van het Onderwijs
op de hoogte te stellen. Verwijdering is een uiterste maatregel.10
Situatiebeschrijving
Time-out, schorsing of verwijdering van een leerling kan zich voordoen als sprake is van een ernstig
incident. Hieronder verstaan wij: een gebeurtenis, waarin het gedrag van de leerling in de beoordeling
van de directie heeft geleid tot ernstige psychische, lichamelijke en/of materiële schade.
Inwerkingtreding
Aangezien ernstige incidenten gepaard gaan met emoties en er bij de direct-leidinggevende (leerkracht)
een bepaalde acute handelingsverlegenheid niet ondenkbaar is, is het belangrijk dat deze z.s.m. tijdens of
na het incident een collega en in ieder geval z.s.m. directie inschakelt, om de situatie te beoordelen.
Daarna wordt bepaald of dit protocol op die situatie van toepassing is.
5.3.1.1 Time-out
Een ernstig incident leidt tot een time-out met onmiddellijke ingang. De leerling wordt voor de rest van
de dag de toegang tot de groep ontzegd. Hij/zij blijft onder toezicht binnen de school. Dit is principieel
geen strafmaatregel, maar een pedagogische maatregel, waardoor mede de rust in de groep beoogd
wordt.
Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
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•
•

•
•

•
•

Tenzij redelijke gronden zich daartegen verzetten worden de ouders/verzorgers onmiddellijk van
het incident en de time-out gemotiveerd op de hoogte gebracht.
De time-out maatregel kan eenmaal worden verlengd met 1 dag. Daarna kan de leerling worden
geschorst voor maximaal 1 week. In beide gevallen dient de school vooraf of – indien dat niet
mogelijk is – zo spoedig mogelijk na het effectueren van de maatregel contact op te nemen met
de ouders/verzorgers.
De ouders/verzorgers worden op school uitgenodigd voor een gesprek. Hierbij is de
groepsleerkracht en een lid van de directie van de school aanwezig.
Van het incident en het gesprek met de ouders wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt door
de ouders voor gezien getekend en in het leerlingendossier opgeslagen. Mochten ouders dit niet
tekenen, dan wordt het verslag aangetekend aan de ouders gestuurd, met in een begeleidend
schrijven de aantekening dat ouders de voorgaande stappen hebben geweigerd.
De time-out maatregel kan alleen worden toegepast na goedkeuring door de directie van de
school.
De time-out maatregel wordt na toepassing schriftelijk gemeld aan het bevoegd gezag.

5.3.1.2 Schorsing
Een ernstig incident (al of niet na eerdere time-out) leidt tot een schorsing. De leerling wordt voor de
periode van maximaal een week de toegang tot de groep of zelfs de school ontzegd. Dit betreft een
maatregel met een formele juridische status, waarvoor in het bijzonder onderwijs de mogelijkheid van
beroep via de klachtencommissie en vervolgens via de kantonrechter geldt.
Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
•
•

•

•

De directie stelt het bevoegd gezag van de school voorafgaand aan de schorsing in kennis van
deze voorgenomen maatregel en vraagt (afhankelijk van mandatering) om goedkeuring.
Voor zover mogelijk worden er maatregelen getroffen waardoor de voortgang van het leerproces
van de leerling gewaarborgd kan worden. Schorsing betekent niet dat het doen van toetsen (denk
aan Cito-entree of eindtoetsen) wordt belemmerd. Dit vraagt passende maatregelen, bijv. het wel
tot de school toelaten voor het doen van deze toets. Daarnaast kan het beschikbaar stellen van
(thuis)studiemateriaal tot de mogelijkheden behoren.
De schorsing bedraagt maximaal 3 weken en kan hooguit 2 maal worden verlengd. Deze termijn
is zo gekozen dat in het ernstigste geval de school voldoende tijd ter beschikking heeft om een
eventuele verwijdering beslissing op zorgvuldige wijze voor te bereiden. De betrokken
ouders/verzorgers worden door de directie schriftelijk in kennis gesteld van de
schorsingsmaatregel inclusief de motivatie daarvoor. Tevens worden de ouders/verzorgers
uitgenodigd voor een gesprek betreffende deze maatregel. Bij dit gesprek wordt ook de betrokken
leraar uitgenodigd. In dit gesprek wordt het incident en de toekomst besproken en worden ouders
gewezen op hun beroeps- en bezwaarmogelijkheden. Ouders/verzorgers wordt gewezen op de
mogelijkheid zich tijdens dit gesprek en volgende gesprekken te laten bijstaan door een
vertrouwenspersoon. Tijdens het gesprek dienen nadrukkelijk oplossingsmogelijkheden te
worden verkend, waarbij de mogelijkheden en de onmogelijkheden van de opvang van de leerling
op de school aan de orde komen.
Van de schorsing en het gesprek met de ouders wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt
door de ouders/verzorgers voor gezien getekend en in het leerlingendossier opgeslagen. Mochten
ouders/verzorgers dit niet tekenen, dan wordt het verslag aangetekend aan de ouders gestuurd,
met in een begeleidend schrijven de aantekening dat ouders de voorgaande stappen hebben
geweigerd. Het verslag wordt tevens ter kennisgeving verstuurd aan het bevoegd gezag, de
ambtenaar leerplichtzaken en de inspectie onderwijs.
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Ouders/verzorgers kunnen beroep aantekenen tegen de schorsingsmaatregel bij het bevoegd
gezag van de school. Het bevoegd gezag beslist uiterlijk binnen 14 dagen op het beroep.
Gedurende de periode van beroep is de leerling geschorst.
Als ouders/verzorgers hun medewerking aan een terecht opgelegde schorsingsmaatregel
weigeren, stelt de directie de verwijderingsprocedure in werking.
Voor zover mogelijk worden er gedurende de schorsingsperiode maatregelen getroffen waardoor
de voortgang van het leerproces van de leerling gewaarborgd kan worden.

5.3.1.3.Verwijdering
Een ernstig incident (al of niet na eerdere schorsing) leidt tot een verwijdering. De leerling wordt definitief
de toegang tot de school en de schoolterreinen ontzegd. Dit betreft een maatregel met een formele
juridische status, waarvoor in het In het bijzonder onderwijs de mogelijkheid van beroep via de
klachtencommissie en vervolgens via de kantonrechter geldt.
Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
•
•

•

•
•

De directie dient bij het bevoegd gezag van de school een gemotiveerd verzoek in tot verwijdering
van een leerling.
Het bevoegd gezag dient voorafgaand aan een beslissing alle betrokkenen te horen. Hiervan
wordt een verslag gemaakt wat als bijlage gevoegd wordt bij de aan de ouders/verzorgers te
zenden schriftelijke kennisgeving van het voornemen tot verwijdering. Hierin wordt de ouders
gewezen op de mogelijkheid van het indienen van een bezwaarschrift binnen 6 weken. Van de
ouders wordt gevraagd om de kennisgeving voor gezien getekend te retourneren.
Het bevoegd gezag beslist uiterlijk 4 weken na ontvangst van de retourbrief dan wel het
bezwaarschrift van de ouders/verzorgers over definitieve verwijdering. Dit besluit dient vergezeld
te gaan van aantoonbare pogingen om minimaal gedurende 8 weken er alles aan te hebben
gedaan om de leerling op een andere school geplaatst te krijgen.
Tijdens de gehele procedure heeft het bevoegd gezag de mogelijkheid, de leerling de toegang tot
de school te ontzeggen.
Indien de beslissing van het bevoegd gezag leidt tot definitieve verwijdering, wordt dit
gemotiveerd en gedocumenteerd ter kennisgeving opgestuurd naar zowel de ouders, de
ambtenaar leerplichtzaken en de Inspectie Onderwijs.

5.4 fysiek geweld, psychisch geweld, (homo) seksuele intimidatie en seksueel misbruik binnen/in
samenhang met de schoolsituatie 11
Uitgangspunt 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, e.d.
niet getolereerd wordt. Hieronder worden tevens verstaan aanhoudend pesten, diefstal, vernieling,
vuurwerkbezit en/of wapenbezit.
5.4.1.Geweld door ouders of leerlingen richting personeel
Verbaal en fysiek geweld door ouders richting directeur, leerkrachten, stagiaires of andere op de school
werkende personeelsleden wordt niet getolereerd. Mocht het toch voorkomen dat ouders of leerlingen
bijvoorbeeld op grond van een emotionele reactie het personeelslid dreigt, dan deelt het personeelslid
dit onmiddellijk mee aan de directeur.
5.4.2. (Dreigen met) geweld e.d. door leerlingen, ouders of derden
• Door de directeur wordt aan de agressor medegedeeld, dat er een brief volgt met daarin de
sanctie. In de brief wordt ook melding gemaakt van mogelijke maatregelen (waarschuwing, gele
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•

•

kaart) of dat aan het bestuur een voorstel zal worden gedaan om betrokkene van school te
verwijderen, dan wel de toegang tot de school te ontzeggen (rode kaart);
De directeur stelt – voor zover van toepassing – de groepsleerkracht (en) op de hoogte van het
voorval en van de afspraken die zijn gemaakt. Ingeval van herhaling van bedreiging door de ouders
e.d. wordt door de directeur melding gedaan bij het bestuur, dat vervolgens bepaalt of, en zo ja
welke, ordemaatregelen worden genomen. De directeur beoordeelt samen met het bestuur of er
een gesprek met de betreffende ouders e.d. dient plaats te vinden;
Het bestuur doet altijd aangifte bij de politie ingeval van wetsovertreding.

5.4.3. Geweld door personeel richting leerling
Verbaal en fysiek geweld als straf door de leerkracht wordt niet getolereerd. Mocht het toch voorkomen
dat een lid van het personeel bijvoorbeeld op grond van een emotionele reactie de leerling een
corrigerende tik geeft, dan deelt de leerkracht dit onmiddellijk mee aan de contactpersoon. De directeur
wordt op de hoogte gesteld van het incident. Verder neemt de leerkracht en/of contactpersoon in overleg
met de directeur 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 directeur wordt een gesprek geregeld tussen de
ouders, contactpersoon en de directeur. De directeur houdt van elk voorval een dossier bij. Let wel:
ondanks het feit als valt uit te leggen dat er sprake was van een emotionele reactie, houden ouders het
recht aangifte te doen bij de politie en gebruik te maken van de officiële klachtenprocedure.

5.4.4. (Dreigen met) geweld e.d. door lid personeel richting leerling
• Het slachtoffer of ouder meldt het incident bij de directeur of contactpersoon;
• De leerkracht en/of contactpersoon nemen, eventueel in overleg met de directeur, zo snel
mogelijk contact op met de ouders om het gebeurde te melden en uit te leggen
• Personeelslid wordt door de directeur onmiddellijk uitgenodigd voor een gesprek;
• De ernst van het voorval wordt door de directeur gewogen en besproken met betrokkenen;
• Ingeval van daadwerkelijk fysiek geweld of seksuele intimidatie wordt door de directeur
onmiddellijk melding gedaan bij het bestuur, dat vervolgens samen met de directeur bepaalt of,
en zo ja welke, ordemaatregelen worden genomen;
• De directeur houdt van elk voorval een dossier bij. De directeur kan gebruik maken van zijn
bevoegdheid een schorsingsmaatregel op te leggen;
• 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 directeur stelt het bestuur op de hoogte van het voorval en van de afspraken die zijn gemaakt;
• Het bestuur zal alles in het werk stellen, dat er ingeval van wetsovertreding aangifte bij de politie
wordt gedaan door (de ouders van) het slachtoffer.
Ingeval van herhaling van bedreiging door het personeelslid wordt door de directeur onmiddellijk melding
gedaan bij het bestuur, dat vervolgens bepaalt of, en zo ja welke, rechtspositionele maatregelen worden
genomen.
5.4.5. Geweld door personeel richting ouder(s)
Verbale en fysieke agressie door de leerkracht richting ouders wordt niet getolereerd. Mocht het toch
voorkomen dat een lid van het personeel bijvoorbeeld op grond van een emotionele reactie de ouder
verbaal of fysiek agressief bejegend, dan deelt de leerkracht dit onmiddellijk mee aan de directeur. . De
directeur verzorgt – indien nodig – de eerste opvang van de ouder. Als de ouders van de leerling een klacht
indienen bij de directeur wordt een gesprek geregeld tussen de ouders, leerkracht en de directeur. De
directeur houdt van elk voorval een dossier bij. Let wel: ondanks het feit dat valt uit te leggen dat er sprake
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was van een emotionele reactie, houden ouders het recht aangifte te doen bij de politie en gebruik te
maken van de officiële klachtenprocedure. Bij dit laatste wordt uitgegaan van de klachtenregeling van de
Besturenraad.
5.4.6. (Dreigen met) geweld e.d. door lid personeel richting ouder(s)
• Het slachtoffer meldt het incident bij de directeur;
• Het personeelslid neemt in overleg met de directeur zo snel mogelijk contact op met de ouders
om het gebeuren uit te leggen
• Personeelslid wordt door de directeur onmiddellijk uitgenodigd voor een gesprek;
• De ernst van het voorval wordt door de directeur gewogen en besproken met betrokkenen;
• Ingeval van daadwerkelijk fysiek geweld of seksuele intimidatie wordt door de directeur
onmiddellijk melding gedaan bij het bestuur, dat vervolgens samen met de directeur bepaalt of,
en zo ja welke, ordemaatregelen worden genomen. Bij zeer zware omstandigheden kan het soms
noodzakelijk zijn om per direct de politie in te lichten;
• De directeur houdt van elk voorval een dossier bij. De directeur kan gebruik maken van zijn
bevoegdheid een schorsingsmaatregel op te leggen;
• 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 directeur stelt het bestuur op de hoogte van het voorval en van de afspraken die zijn gemaakt;

•
•

De directeur stelt de ouders op de hoogte van de officiële klachtenprocedure;
Het bestuur zal alles in het werk stellen, dat er ingeval van wetsovertreding aangifte bij de politie
wordt gedaan door de ouders.

5.4.7. Administratieve procedure naar aanleiding van melding
De betrokken medewerker/leerling/ouder:
• vult (met of zonder hulp) het meldingsformulier in;
• geeft het formulier aan de directeur.
De leidinggevende (indien van toepassing):
• Bewaakt het invullen van het meldingsformulier;
• Meldt mondeling de schokkende gebeurtenis bij de directeur;
• parafeert het meldingsformulier en stuurt per omgaande een exemplaar naar de directeur;
• Directeur kan – afgezien van de wettelijke verplichtingen ter zake – besluiten dat de
arbeidsinspectie in te schakelen. Melding bij de Arbeidsinspectie is wettelijk verplicht ingeval van
een 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).
De directeur:
• administreert elke melding en verwerkt dit anoniem in een jaarverslag. Het jaarverslag wordt
besproken in het team en (de personeelsgeleding van) de medezeggenschapsraad.
Toelichting: Het meldingsformulier wordt om een aantal redenen ingevuld:
• Voor de medewerker zelf om op een rijtje te zetten wat er is gebeurd. Het meldingsformulier
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•
•

komt o.a. terecht bij de directeur. Op deze wijze worden zij geïnformeerd;
De informatie uit de formulieren wordt gebruikt om schokkende gebeurtenissen daar waar
mogelijk tot een minimum te beperken en daar waar noodzakelijk de opvang te verbeteren;
Alle schokkende gebeurtenissen worden – anoniem – in een (digitaal) bestand opgenomen.
Overzichten en analyses met informatie over het aantal, de frequentie, de aard en de
omstandigheden waaronder de schokkende gebeurtenissen hebben plaatsgevonden, komen op
deze wijze ter beschikking van directeur, contactpersonen, vertrouwenspersoon en
medezeggenschapsraad.

Figuur 1 biedt een schema dat gebruikt kan worden bij melding van fysiek geweld, psychisch geweld,
(homo) seksuele intimidatie en seksueel misbruik binnen/in samenhang met de school situatie. Dit
fungeert als protocol bij het doen van aangifte.
Fysiek geweld, Psychish geweld en of (homo) sexuele intimidatie
•geen meldplicht
wel melden ivm incidentenregistratie bij contactpersoon/ schoolleiding/
preventiemedewerker
•Personeel / leerlingen
melden i.v.m. opvang / incidentenregistratie/ aanpak bij contactpersoon/
schoolleiding/preventiemedewerker
•Contact/vertrouwenspersoon
opvang klager / slachtoffer
•Directie
sancties tegen aangeklaagde(n)/ dader(s)
•Bestuur
Beleidsvorming en maatregelen gericht op het vergroten van schoolveiligheid

Sexueel misbruik binnen/in samenwerking met de schoolsituatie
•Meld- en aangifte verplichting
•Personeel / leerlingen
melden bij bevoegd gezag / bestuur
•Contactpersoon
opvang klager / slachtoffer. Meldplicht voor de interne vertrouwenspersoon bij bestuur.
•Directie
Melden door directie bij bestuur
•Bestuur
Besluit na overleg met de vertrouwensinspecteur tot het al dan niet aangifte doen bij de
officier van Justitie.
•Vertrouwensinspectie
Verplicht overleg met bestuur inzake het al dan niet doen van aangifte.
•Politie/ officier van Justitie
Bij strafbare feiten:
aangifte door slachtoffer
Verplichte melding door bestuur bij politie / officier van Justitie
Figuur 1. Melding Fysiek geweld, psychisch geweld, (homo) seksuele intimidatie en seksueel misbruik binnen/in samenhang met de
schoolsituatie 12

5.4.7. Contact opnemen met de politie
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Bij een incident of een overtreding wordt in sommige gevallen contact opgenomen te worden met de
politie. Om dit soepel te laten verlopen is onderstaand stappenplan van toepassing.
1. Bij calamiteiten wordt een lid van de schoolleiding gewaarschuwd.
2. In geval van brand of bommelding geld de daarvoor geldende procedure (BHV-plan en
calamiteiten plan).
3. Indien contact met de politie gewenst kan er gebeld worden met:
a. alarmnummer 1-1-2, in zeer urgente gevallen zoals een ongeluk, maar ook bij heterdaad
situaties
b. receptie regiopolitie – 0900-8844 bijvoorbeeld wanneer:
i. een surveillancewagen gewenst;
ii. er sprake is van bedreiging, gewelddadig gedrag of mishandeling;
iii. andere omstandigheden die om snelle ondersteuning vanuit de politie vraagt.
c. contact opnemen met de wijkagent (voor telefoonnummer zie adressenlijst),
i. indien er geen directe (be)dreigende situatie is;
ii. indien advies gewenst is;
iii. indien een onregelmatigheid is gepasseerd en voor de afhandeling ondersteuning van
de politie noodzakelijk of wenselijk is.
Contact met de wijkagent zal meestal plaats vinden wanneer er geen directe bedreiging
meer is en wordt in de regel dan ook gedaan door een lid van de schoolleiding.
5.4.8 Aanpak ongewenst bezoek om de school 13
Het stappenplan voor de aanpak van ongewenst bezoek is terug te vinden in bijlage 10.
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Hoofdstuk 6
Een veilig schoolklimaat lijkt een beschermde factor te zijn voor schoolverzuim, terwijl een onveilig
schoolklimaat een risicofactor is voor schoolverzuim 14. Dit betekent dus dat schoolverzuim een goede
indicator kan zijn voor de veiligheid binnen een school. Een veilig klimaat binnen de school zorgt
vermoedelijk voor het terug dringen van verzuim. Het registreren van verzuim en hier beleid op voeren is
dan ook onderdeel van het veiligheidsplan.
6.1 Leerlingen 15
Verzuim dient aangepakt te worden, maar geeft ook aanleiding om alert te zijn op bepaalde oorzaken.
Spijbelen gebeurt vaak met een belangrijke achterliggende reden, bijvoorbeeld pesten, problemen thuis,
loverboys. Verzuim is dan ook vaak een signaal dat de leerling extra in de gaten gehouden moet worden
en extra begeleiding nodig heeft. Zicht en beleid op ongeoorloofd verzuim is daarom belangrijk. Het
registreren en melden van ongeoorloofd verzuim is niet alleen wettelijk verplicht, maar draagt op deze
wijze bij aan de veiligheid en het welzijn van de leerlingen. Hoe er dient te worden omgegaan met
leerlingenverzuim is terug te vinden in (bijlage 12).
6.1.1 Leerplichtambtenaar 16
De overheid vindt onderwijs zó belangrijk, dat iedereen zonder een diploma verplicht is om onderwijs te
volgen. Dat is de leerplicht. Iedere gemeente bestrijdt daarom schoolverzuim en voorkomt schooluitval
(art. 16 Lpw). De gemeente stelt hiervoor ambtenaren aan: leerplichtambtenaren.
Wat doet een leerplichtambtenaar precies?
Leerplichtambtenaren hebben drie wettelijke functies. Daarnaast kunnen de taken uitgebreid zijn aan de
hand van de opgestelde instructie. De invulling verschilt per gemeente. De instructie is alleen wel wettelijk
verplicht (art. 16 lid 4 Lpw). Het takenpakket bestaat in ieder geval uit:
•
•
•

Leerlingen stimuleren om (weer) naar school te gaan (art. 22 lid 1 Lpw)
Beoordelen van vrijstellingen (art 14 lid 3 Lpw)
Handhaven bij schoolverzuim (art. 22 lid 2 en 3 Lpw

Leerplichtambtenaar
Naam: Natasja de Vries
e-mail
Telefoonnr: 0800- 1801

6.2 Personeel
6.2.1 Inzetbaarheids- en verzuimbeleid 17
Het doel van het verzuimbeleid is dat de gezondheid, de motivatie en de vitaliteit van medewerkers op
een optimaal niveau komt en blijft. Mede als gevolg hiervan zullen medewerkers zo min mogelijk
verzuimen of ziek worden, zodat het leren van leerlingen optimaal kan (blijven) plaatsvinden. Werkgever
en medewerker werken samen aan spoedig en duurzaam herstel. In (bijlage 13) is het gehele
inzetbaarheids- en verzuimbeleid van De Zwaluw te vinden.
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Hoofdstuk 7
7.1 Algemeen
Agressie en geweld, (seksuele) intimidatie, pesten en discriminatie en racisme beïnvloeden de
arbeidsprestatie van personeel en leerlingen. In ernstige gevallen leiden ze tot verzuim en soms tot de
beëindiging van baan of studie. Het bestuur hanteert daarom een beleid dat alle vormen van (seksuele)
intimidatie, agressie, geweld, pesten en racistisch gedrag tegenover medewerkers en leerlingen
tegengaat. Hierbij wordt een zerotolerance beleid gevoerd, waarbij alle betrokkenen bij de school worden
gestimuleerd zich aan de regels te houden en diegene aan te spreken bij het vertonen van, degene hulp
aan te bieden die last hebben van, of slachtoffer zijn van grensoverschrijdend gedrag of in ernstige
gevallen melding van dit gedrag te doen bij leidinggevende of een vertrouwens-/contactpersoon.
Ook kent de school preventief beleid op de sociale terreinen. In het lesaanbod en in de remediërende
sfeer zijn er programma’s, die tot doel hebben (seksuele) intimidatie, agressie, geweld, pesten en
racistische gedrag te voorkomen of leerlingen zich leren wapenen tegen pestgedrag.
7.2 Ongewenst gedrag/pesten
Inleiding
Onderzoek wijst uit dat ongewenst gedrag/pesten een frequent voorkomend en vaak terugkerend
probleem op scholen is. Door het vroegtijdig signaleren van pestgedrag kan een adequate oplossing
worden gezocht, waardoor dit onwenselijke gedrag meestal te voorkomen is. Het nationaal
onderwijsprotocol tegen pesten beschrijft hoe met pesten op scholen omgegaan moet worden. Het maakt
helder wat een ieder moet doen, op het moment dat pesten aan de orde is. Maar ook wat iedereen moet
doen om het te voorkomen. Het beleid tegen pesten wordt door elke school specifieke uitgevoerd door
preventieve activiteiten. Het Beleid tegen pesten wordt regelmatig geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.
Definitie van pesten
‘Een leerling wordt gepest als hij of zij regelmatig en voor langere periode is blootgesteld aan negatieve
acties, dan wel ongewenst gedrag van welke soort dan ook door één of meerdere leerlingen. Het
ongewenste gedrag/pestgedrag heeft de bedoeling fysieke of psychische schade te berokkenen aan
anderen via direct of indirect gedrag. Direct kan verbaal (incl. cyberpesten) of fysiek zijn, indirect gedrag
houdt negeren in of iemand buitensluiten van de groep.’ (definitie volgens Olweus)
Intentieverklaring
De Zwaluw erkent ongewenst gedrag/ pesten als een probleem. Zij zullen zich tot het uiterste inspannen
ongewenst gedrag/ pesten op school te voorkomen. Indien ongewenst en pestgedrag zich wel voordoet,
zullen zij proberen dit vroegtijdig te herkennen en volgens het protocol in te grijpen. Digitaal pesten is een
uitingsvorm van het ‘traditionele’ pesten. De vijfsporenaanpak, biedt een stevig fundament om
ongewenst gedrag en (cyber)pesten te bestrijden. Wij maken graag gebruik van de ervaring van Stichting
Veilig Onderwijs om het pesten op school te voorkomen en tegen te gaan.
Melding
Indien ongewenst gedrag en pesten wordt gesignaleerd, worden ouders/verzorgers, leerkrachten en
leerlingen dringend verzocht dit in eerste instantie aan de leerkracht van het slachtoffer kenbaar te
maken. Wanneer dit niet mogelijk is, kan pesten ook aan de contactpersoon van de school worden
kenbaar gemaakt.
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Contactpersoon/anti-pestcoördinator/vertrouwenspersoon
De Zwaluw heeft een contactpersoon/anti-pestcoördinator. Het Bestuur heeft een vertrouwenspersoon
aangesteld. De school zorgt er voor dat de namen van de contactpersoon/anti-pestcoördinator en
vertrouwenspersoon bekend zijn bij ouders, verzorgers, leerlingen en leerkrachten. De adressen van de
huidige contactpersoon en vertrouwenspersoon staan in de Schoolwiki.
Kennis onderhouden
De Zwaluw zorgt ervoor dat kennis over pesten bij alle geledingen bekend is en dat deze kennis actueel
blijft. Hiervoor worden de volgende maatregelen genomen:
• Scholing van personeelsleden over pesten.
• Studiemiddag over ongewenst gedrag van Stichting Veilig Onderwijs.
• Aanschaffen van lesmateriaal over pesten.
• Inventarislijst aanwezige materialen aanleggen (eventueel samen met andere scholen).
• Aanschaffen van boeken en andere informatie over pesten.
• Verzorgen van voorlichting over pesten aan ouders en verzorgers.
• Verzorgen van lessen over pesten voor de leerlingen.
• Aanleggen van een documentatiecentrum over pesten voor leerlingen, ouders/verzorgers en
personeel.
Acties
De Zwaluw verplicht zich er toe acties te ondernemen zoals die zijn beschreven in het ‘Nationaal
onderwijsprotocol tegen pesten’. De belangrijkste acties worden nog eens expliciet overgenomen in dit
beleid.
Bij signalering van pesten wordt actie ondernomen volgens het Vijfsporenbeleid:
• Hulp aan het slachtoffer.
o Adviezen - Eventueel een sociale vaardigheidstraining
• Hulp aan de dader.
o Counselling van Stichting Veilig Onderwijs of hulp van derden
o Eventueel een cursus bij CJG
• Hulp aan de zwijgende middengroep.
o Mobiliseren van deze groep doormiddel van een workshop SVO
• Hulp aan de leerkracht.
o Geven van achtergrondinformatie over ongewenst gedrag en pesten
Signalen, hoe doe je dat
Wat zijn de oorzaken
Wat zijn de gevolgen en hoe ga je er mee om.
Concrete (preventieve en curatieve) aanpakmogelijkheden
• Hulp aan de ouders/verzorgers.
o Geven van achtergrondinformatie en adviezen
Taken en verantwoordelijkheden:
Directeur van de school
• Opstellen beleid tegen pesten
• Toezien op naleving van het beleid
• Na melding in het team registratie van pesten op het incidentenformulier
• Middelen ter beschikking stellen om het beleid uit te voeren
• Zorg dragen voor evaluatie van het beleid tegen pesten
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Contactpersoon/anti-pestcoördinator van de school
• Kan aanspreekpunt zijn voor melden ongewenst gedrag en pesten
• Bespreekt met melder hoe deze melding af te handelen, waarbij het beëindigen van het
ongewenste gedrag/pesten prioriteit heeft.
Groepsleerkracht
• Is aanspreekpunt voor melding ongewenst gedrag/pesten.
• Signaleren van ongewenst/pestgedrag en na melding in het team registreren in de groepsmap.
• Als het slachtoffer leerling en/of de dader zich niet in de eigen groep(en) bevindt, de betreffende
leerkracht(en) van deze leerlingen inlichten.
• Ongewenst/pestgedrag aanpakken o.a. via de beschreven mogelijkheden in het ‘Protocol tegen
ongewenst gedrag/pesten’.
• Indien nodig hulp van derden vragen.
• Preventie: geven van lessen over ongewenst gedrag/pesten.
• Preventieve en curatieve aanpakmogelijkheden benutten.
• In bovenbouw leerlingen regels voor het klassenbeleid afspreken.
• Gesignaleerd ongewenst en pestgedrag melden aan de directeur.
• Bij duidelijke dader en/of slachtoffer de respectievelijke ouders inlichten, tenzij er zwaarwegende
redenen zijn dit niet te doen.
• Zich op de hoogte houden van de actuele informatie over pesten.
• Na een melding van een slachtoffer in de eigen groep het effect van de dagelijkse aanpak
evalueren na 1 en 3 maanden.
• Indien nodig voor de zomervakantie de casus overdragen aan de volgende leerkracht.
Ouders/verzorgers
• Onderschrijven het Protocol tegen ongewenst gedrag/pesten door ondertekening
inschrijfformulier van de leerling.
• Signaleren ongewenst gedrag (pestgedrag)
• Melden ongewenst en pestgedrag bij de groepsleerkracht (of evt. contactpersoon)
• Meewerken aan voorgestelde oplossing van het pestprobleem
Leerlingen
• Melden ongewenst/pestgedrag aan de groepsleerkracht of contactpersoon van de school
• In de groepen samen regels tegen pesten opstellen
Samenwerking met andere scholen
De scholen die vallen onder Stichting Viviani werken onderling samen door o.a. uitwisselen van
informatie, materialen, enz., zodat de uitvoering van het beleid het meest effectief is. Ook kunnen scholen
zelf samenwerking zoeken en mogelijkerwijs aansluiten bij een (al dan niet lokaal) project.
Ondertekening Protocol tegen ongewenst gedrag/ pesten
Het protocol wordt na iedere aanpassing opnieuw ondertekend door het Bestuur, de voorzitter van de
GMR en de directeur van de school. Ouders die hun kind voor het eerst inschrijven, ontvangen bij het
inschrijfformulier informatie over het gehanteerde beleid tegen pesten. Door het inschrijfformulier te
ondertekenen, onderschrijven de ouders het beleid tegen pesten. De scholen kunnen geen leerlingen
aannemen indien het inschrijfformulier niet is ondertekend.
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Voor leerkrachten wordt het uitvoeren van dit beleid beschouwd als onderdeel van hun functioneren.
Indien een leerkracht in gebreke blijft, zal dit in het normale functionerings- en beoordelingstraject
worden opgenomen.
Evaluatie
Na de melding van ongewenst/pestgedrag wordt de beschreven dagelijkse aanpak geëvalueerd door de
leerkracht van het slachtoffer leerling. Deze evaluatie wordt uitgevoerd in de 1e en 3e maand na de
melding.
Periodiek (tenminste eens per jaar) wordt het Beleid tegen pesten geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.
De directie is hiervoor verantwoordelijk.
7.3 Agressie en geweld
Onder agressie en geweld wordt in Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Artikel 1) verstaan: voorvallen
waarbij een werknemer psychisch of fysiek wordt lastig gevallen, bedreigd of aangevallen onder
omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het verrichten van arbeid. Deze wetsbepaling
heeft niet alleen betrekking op werknemers, maar ook op andere personen zoals stagiaires, ouders,
leerlingen, enz. (Arbeidsomstandighedenwet 1998, Art.10). Ook beperkt deze wetsbepaling zich niet
alleen tot het schoolgebouw zelf, maar betreft ze ook de onmiddellijke omgeving van de school zoals het
schoolplein (Arbeidsomstandighedenwet 1998, Art.10).
Agressie en geweld kunnen zich op veel verschillende wijzen manifesteren. Het gaat hierbij om:
• Fysiek geweld, gericht op het lichaam van werknemers, onder andere schoppen,
slaan, verwonden, vastgrijpen.
• Psychisch geweld tegen werknemers, onder andere lastigvallen, bedreigingen
met geweld, chantage, onderdruk zetten, irriteren, achtervolgen.
• Seksueel geweld tegen werknemers, onder andere seksistische opmerkingen,
seksuele toespelingen, ongewenste intimiteiten.
• Discriminatie van werknemers in woord of gedrag.
• Verbaal geweld tegen werknemers (voor zover niet vermeld onder de
voorgaande categorieën), onder andere schelden, beledigingen.
• Vernielingen van objecten in het bijzijn van de werknemer.
• Vormen van geweld tegen bedrijven of instellingen waardoor medewerkers zich onveilig of
bedreigd voelen.
• Vormen van geweld in de omgeving van bedrijven of instellingen waardoor medewerkers
zich bedreigd voelen.
Onder agressie en geweld worden voor de Arbowet dus niet alleen de ernstige voorvallen begrepen. Heel
wat voorvallen die dagelijks voorkomen in de lespraktijk (schelden, orde verstoren) worden beschouwd
als ‘normaal’, iets wat er tegenwoordig nou eenmaal bij hoort. Alleen op ernstige incidenten wordt
meestal gereageerd. De betekenis van die minder zware incidenten als schelden, jennen en orde
verstoren mogen we echter niet onderschatten. Een eenmalige heftige gebeurtenis kan minder schadelijk
zijn voor de geestelijke gezondheid dan een continue beproeving van het incasseringsvermogen door
voortdurend ongewenst gedrag van leerlingen.
Deze opsomming van voorbeelden van geweld en agressie geeft een beeld van de diverse problemen op
het gebied van agressie en geweld die op scholen kunnen spelen.
Daarbij dient te worden aangemerkt dat deze opsomming nooit volledig kan zijn. Een belangrijke rol bij
de toepassing van de definitie speelt namelijk de grens tussen wat dader en slachtoffer als normaal
beschouwen. Terwijl de ene docent zich van een scheldende leerling niets aantrekt, kan een collega daar
behoorlijk van ontdaan zijn.
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Daarom is het goed om bij de definitie uit te gaan van de subjectieve beleving van het slachtoffer. Want
of een situatie als agressief of bedreigend wordt ervaren, bepaalt de persoon die het ondergaat. (Zie
bijlage 2: oefening in zelfinzicht; bewust worden van uw grenzen bij agressie).
Dit heeft tot gevolg dat ieder incident serieus dient te worden genomen en dat de bijbehorende opvang
wordt aangeboden.
Daarnaast is het belangrijk dat je als team en onderwijsondersteunend personeel afspreekt waar voor de
school de grenzen liggen van acceptabel gedrag. Het samen op een lijn koersen als personeel is veel
preventiever, dan wanneer iedereen zijn eigen koers kan varen.
Het is zeker ook aan te bevelen om de leerlingen er bij te betrekken. Wanneer de leerlingen betrokken
zijn bij het voorbereidingsproces waarin de grenzen van acceptabel gedrag worden afgesproken, dan is
de kans aanzienlijk groter dat zij zich aan de afspraken hierover houden.
Van alle geledingen binnen de school ( directie – leerkrachten – leerlingen en niet-onderwijzend
personeel) mag dan worden verwacht, dat zij zich houden aan de vastgestelde gedragsregels.
Gevolgen van agressie
Agressie vormt een risico voor een gezonde en evenwichtige ontwikkeling van een mens. Ook is agressie
een risico voor personeel en derden die zich binnen de schoolomgeving bevinden. Hieronder komen de
voornaamste gevolgen van agressie en geweld kort aan de orde.
Voor de persoon
De gevolgen van agressie voor de getroffen persoon zijn heel divers. In grote lijnen is een onderscheid te
maken uit de volgende gevolgen:
• Fysieke gevolgen, bijvoorbeeld blauwoog, kneuzingen, bloedneus, beten in lichaamsdelen.
Gevolgen kunnen zijn: langdurig (ziekte)verzuim, studieresultaten, inkomensderving.
• Beschadigde eigendommen, zoals kapotte kleding, tassen, boeken. De gevolgen zijn vooral van
materiële en financiële aard.
• Psychische gevolgen: de duur van de psychische gevolgen moet hierbij in ogenschouw genomen
worden. Hoe langer de psychische gevolgen duren hoe groter de kans op het ontwikkelen van
psychosomatische klachten of een posttraumatisch stresssyndroom wordt. Vaak is hierin een
geleidelijke lijn waarneembaar die loopt van bijvoorbeeld angstgevoelens/ gevoelens van
hulpeloosheid/schuldgevoelens
naar
eetstoornissen/slaapstoornissen
naar
hoofdpijnklachten/maagdarmklachten/rugpijn naar Burn-out.
Bij een post traumatisch stress syndroom zijn de gevolgen voor de getroffen persoon zo zwaar
en langdurig dat het gewone dagelijkse handelen niet meer kan plaatsvinden. We spreken dan van
een verstoorde verwerking. De persoon is hierdoor fysiek en mentaal volledig uitgeput geraakt.
• Sociale gevolgen: met het verwerken van traumatische gebeurtenissen en geleden schade doet
de getroffen persoon een verhoogd appèl op zijn privésituatie. Niet zelden zien we dat de
omgeving van slachtoffers deze opvang niet aankan en dat de verhoudingen op dit vlak verstoord
raken. Het kan hierbij gaan om collega's waarmee betrokkenen ook vriendschappelijk omgaan,
gezinsleden, familie, vrienden of buren.
Voor de school
Een toenemend aantal van incidenten en slachtoffers van agressie en geweld kan negatieve gevolgen
hebben voor de hele organisatie. In grote lijnen zijn de volgende gevolgen te onderscheiden:
• Hogere kosten, zoals ziekteverzuimkosten en vervangingskosten, verhoogd aantal
arbeidsongeschikten.
• Materiële gevolgen, zoals vervanging van kleding, vervanging en reparatie van
kapotte materialen in de school, claims, tijd en energie die wordt besteed door
medewerkers om incidenten op te lossen.

Sociaal Veiligheidsplan CB de Zwaluw –Versie 1.0/april 2020 -

pag. 36 van 122

Sociaal Veiligheidplan

• Werkklimaat in de school gaat achteruit. Een gevolg kan zijn dat medewerkers en
leerlingen onverschillig of cynisch raken, collegialiteit neemt af, motivatie om
kapotte
materialen
of
onveilige
situaties
aan
te
pakken
neemt
af,
onveiligheidsgevoelens en een sfeer van "ieder voor zich" neemt toe.
• Prestaties van de schoolorganisatie gaan achteruit. De houding van leerkrachten naar leerlingen
wordt steeds minder positief, kapotte schoolmaterialen belemmeren het optimaal lesgeven, de
pedagogische basis raakt aangetast.
• Slecht imago, waardoor problemen ontstaan met de werving van personeel,
problemen met inschrijven van voldoende leerlingen.

Omgaan met agressie en geweld van leerlingen
Wat te doen als een leerling verbaal agressief of handtastelijk tegen je wordt?
Ga nooit in discussie. Dat kost tijd en geeft de klas gelegenheid mee te doen. Zeg duidelijk dat
je wilt dat dit gedrag stopt. Blijf dit herhalen (techniek kapotte grammofoonplaat). Zorg voor
oogcontact.
(Zeg niet wat je niet wilt: "Ik wil niet dat jij...." Meestal helpt dat toch niet. Humor helpt wel
vaak, spot of cynisme niet.)
Blijf rustig en reageer niet op emotionele uitspraken, ook niet als ze tegen jou als persoon
gericht (beledigend) zijn. Bedenk: ”De leerling heeft een probleem, jij niet!”
Ga niet in op dreigementen. Negeer ze en blijf zelf correct. Word niet zelf handtastelijk. Dat
versterkt de agressie juist en kan tot ongewenste gevolgen leiden.
Gebruik zelf geen fysiek geweld, tenzij uit zelfverdediging. Beheers je. Jij bent de volwassene
die kan zorgen dat de zaak niet escaleert. Als je dat lukt, verdien je het respect van de
leerlingen.
Laat de leerling zo nodig eerst stoom afblazen. Herhaal daarna rustig wat je wilt dat hij doet
(nablijven na de les, het lokaal verlaten om af te koelen, melden bij de directie).
Laat een leerling altijd in zijn waarde, val hem nooit persoonlijk aan. Bedenk: “Verbaal geweld
is een teken van onmacht en zwakte”. Doe daar dus niet aan mee.
Als alles achter de rug is, geef dan jezelf een compliment voor je aanpak. Lukt dat niet, zoek
dan na de les contact met iemand waarbij je kunt afreageren.
Controleer of de leerling de gemaakte 'afspraken' is nagekomen. Kies zorgvuldig de straf die
je oplegt. Zie straf als een pedagogisch middel, niet als uiting van je frustratie.
Bereid je voor op de volgende keer dat de leerling weer in je les komt. Hoe reageer je (als je
reageert)? Schep voor de leerling en voor jezelf een veilig klimaat.
Ga na wat je een volgende keer in een dergelijke situatie misschien anders zou doen en
waarom. Hoe had je het misschien kunnen voorkomen?
Denk ook eens aan de zogenaamde uitgestelde reactie. Dit is zoals de naam al zegt niet op
agressief gedrag reageren en er later op terugkomen. Dit heeft alleen maar zin als:
o het uitdrukkelijk de bedoeling is er in een later stadium op terug te komen;
o de context daarbij wordt teruggehaald;
o het gedrag wordt benoemd en de uitwerking ervan op jou;
o de onderliggende hulpvraag of de behoefte wordt benoemd of onderzocht.
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Wat als de situatie uit de hand gelopen is?
Alarmeer zo nodig in de buurt zijnde collega’s en vraag gerust om assistentie.
Vorm een buffer tussen de partijen! Blijf rustig, reageer nergens op. Kies geen partij. Beperk
je tot het herstellen van de orde. Bedenk: "Het is wel bij jou gebeurd, maar het is niet jouw
schuld!"
Als je daartoe zelf niet in staat bent, laat dit dan door een collega doen.
Isoleer de leerling(en) met ernstige ongewenste gedragingen van de groep. Breng hem/hen
onder geleide naar een opvangplek.
Houd de groep bij elkaar. Geef ze de gelegenheid om zich erover te uiten, rustig te worden.
Verwijt elkaar niets, geef de kans om emoties als woede en angst te verwoorden.
Laat de leerlingen vertellen of in een ernstig geval (anoniem) opschrijven wat ze gezien of
gehoord hebben.
Probeer een duidelijk beeld te krijgen van wat er gebeurd is. Check bij de betrokkenen of dit
klopt.
Overleg daarna (met collega's of directie) over te nemen maatregelen. Ga niet impulsief te
werk. Probeer emoties in bedwang te houden.
Vertel de groep duidelijk welke maatregelen genomen zijn en waarom. Ga wel in op vragen
om toelichting, maar stel de maatregelen zelf niet ter discussie!
Ga na wat je een volgende keer in een dergelijke situatie misschien anders zou doen en
waarom. Hoe had je het misschien kunnen voorkomen?

Omgaan met agressie van ouders
1. Geweld (groot of klein) wordt niet toegestaan. Indien het zich mocht voordoen wordt van het
voorval altijd melding gemaakt bij de directie. Tot agressie kan worden gerekend: verbaal
geweld, bedreiging, lastig vallen of bedreigen per telefoon, lastig vallen op straat, fysiek
geweld zonder letsel, fysiek geweld met letsel, sms / e-mail.
2. Na de melding van een lid van het team zorgt de directie voor opvang en eventueel nazorg
3. Zo nodig wordt medische zorg, psychische hulpverlening of bureau slachtofferhulp
ingeschakeld
4. Ten slotte kan er aangifte c.q. worden gedaan bij de politie, afhankelijk van de ernst van het
geweld.
5. Uiteraard wordt er ook afhankelijk van de ernst van de situatie melding van gemaakt bij het
Bestuur en/of de inspectie. Het incident wordt schriftelijk vastgelegd.
6. Afhankelijk van de ernst van de situatie wordt een brief/ voorlichting aan de ouders van de
klas meegegeven waarin verteld wordt wat er gebeurd is, wat er gedaan wordt, en wanneer
en bij wie ouders vragen kunnen stellen.
7. Als het een grote zaak is (die eventueel ook via de pers bekend kan raken) is het goed voor
alle ouders een dergelijke brief mee te geven.
8. Als de pers en de media zich met het voorval bezig gaan houden, dan is het goed een
persbericht te maken, waarin de zaken op een rijtje komen te staan: wat is er gebeurd, hoe
gaat de school ermee om, wie heeft de zaak nu in handen en wie is de contactpersoon voor
pers/media. Belangrijk: hoe is die te bereiken!
9. Houdt in de gaten of de pers/media bij school komt en zorg ervoor dat ze niet lukraak
leerlingen of collega’s gaan interviewen, maar laat de directie met hen spreken.
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Handelingen naar de collega’s
1. Informeer de andere collega’s over de gang van zaken en de afspraken tegenover de ouders en
de betrokken leerlingen. Doe dat op een rustig moment!
2. Als de pers/media in zicht komt, zorg er dan voor dat ieder personeelslid weet hoe de contacten
met de pers/media geregeld zijn.
3. Als de leerlingen van de groep erbij betrokken zijn, maak dan tijd vrij om er met de leerlingen
over te praten. Dat kan ook de directie doen.
4. Voorkom geruchtenverspreiding.
5. Geef ruimte om emoties te laten uiten.

Handelingen ten opzichte van de betrokken leerling
1. Maak de leerling duidelijk dat iedereen gewoon tegen hem/haar blijft doen.
2. Probeer de leerling naar school te krijgen via een vertrouwd persoon. Als de leerling thuis
gehouden wordt schakel dan de leerplichtambtenaar in.

Hoe om te gaan met mogelijke agressie?
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Maak duidelijke afspraken wanneer de leerkrachten te spreken zijn. Niet in de pauzes, maar
na schooltijd. Voer gesprekken altijd op school. Zorg dat het gesprek met de ouders niet al op
de gang begint. Scherm dat af door het gesprek in een spreekkamer te houden.
Voer gesprekken nooit alleen. Maak gebruik van een “contactpersoon”. Laat de directeur of
een collega met de ouders spreken.
Maak verslagen van de gesprekken. Laat dat door de directeur ondertekenen.
Informeer de leerling vooraf over het feit dat er iets over hem /haar naar de ouders toe wordt
verteld. Beloof geen geheimhouding.
Bij dreigende conflicten tussen leerlingen (ouders) voor en na school en tijdens de pauze
“verscherpte surveillance””
Afstemmingsoverleg creëren met de jeugd- of wijkagent, niet alleen bij conflicten.
Bij allochtone ouders alleen werken met direct verantwoordelijken, dat zijn de ouders! Bij
onvoldoende kennis van het Nederlands een tolk inschakelen. Broertjes en zusjes kunnen een
loyaliteitsprobleem krijgen.
Herhaal de afspraken van het vorige gesprek en noteer de nieuwe afspraken.
Neem een ontspannende niet bedreigende houding aan.
Koers niet aan op een winnaar - verliezer situatie.
Probeer door samen te vatten, verduidelijkende vragen te stellen, en door te spreken op een
langzame niet harde toon het tempo wat terug te schroeven
Zorg voor de mogelijkheid van een uitgang (vluchtweg) voor jezelf als voor de ouder. Insluiten
kan paniekreacties en angst doen ontstaan
Wijs de ander niet aan, raak hem/haar niet aan en probeer fysiek afstand te bewaren
Ga nooit uit van sancties. “Als u dit doet, dan doe ik …”
Maak duidelijke afspraken wanneer de leerkrachten te spreken zijn. Niet in de pauzes, maar
na schooltijd. Voer gesprekken altijd op school. Zorg dat het gesprek met de ouders niet al op
de gang begint. Scherm dat af door het gesprek in een spreekkamer te houden.
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7.4 Seksuele intimidatie
In artikel 3 van de Arbowet is opgenomen dat het bevoegd gezag beleid betreffende preventie en
bestrijding van seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en geweld dient te formuleren.
Onder seksuele intimidatie wordt verstaan: ongewenst seksueel getinte aandacht die tot uiting komt in
verbaal, fysiek en non-verbaal gedrag. Dit gedrag wordt door degene die het ondergaat, ongeacht sekse
en/of seksuele voorkeur, ervaren als ongewenst, of wordt indien het een minderjarige leerling betreft,
door de ouders, voogden of verzorgers van de leerling als ongewenst aangemerkt. Seksueel intimiderend
gedrag kan zowel opzettelijk als onopzettelijk zijn. Bij seksuele intimidatie gaat het niet alleen om
ongewenste intimiteiten die plaatsgevonden hebben, maar ook om toespelingen in die richting. Wanneer
wel en wanneer geen seksuele intimidatie plaatsgevonden heeft, wordt uitsluitend bepaald door de
klager. Seksuele intimidatie kan plaatsvinden tussen: personeelsleden onderling (ook van directie t.o.v.
het Onderwijskundig Personeel en Onderwijs Ondersteunend Personeel, visa versa), personeel en
leerlingen (visa versa), leerlingen onderling.
Procedures
Bij sprake van een klacht betreffende seksuele intimidatie, agressie, geweld, kan de klager zich wenden
tot de vertrouwenspersoon van De Zwaluw.
Na ontvangst van de klacht door de vertrouwenspersoon zal, afhankelijk van de aard en ernst van de
klacht, door de vertrouwenspersoon nagegaan worden of getracht is de klacht met de aangeklaagde te
bespreken en kan de vertrouwenspersoon hiertoe eventueel initiatief ontwikkelen. Het is evident niet de
rol van de vertrouwenspersoon te onderzoeken.
Bij wet (28 juli 1999) is vastgelegd dat er een aangifteplicht geldt voor het bevoegd gezag en een
meldplicht voor personeelsleden.
Instrumenten
Om te komen tot een juiste behandeling van klachten betreffende seksuele intimidatie dient de
vertrouwenspersoon over voldoende kennis m.b.t. seksuele intimidatie te beschikken en op de hoogte te
zijn van de procedures zoals beschreven in het Klachtenreglement. Tevens is de vertrouwenspersoon zich
bewust van de mogelijke ernst en gevolgen van klachten m.b.t. seksuele intimidatie en de beperktheid
van zijn/haar eigen rol daarin.
Ondersteuning interne/externe deskundigen
In de school is de vertrouwenspersoon het aanspreekpunt m.b.t. klachten betreffende seksuele
intimidatie. Mocht de klacht niet intern opgelost kunnen worden, dan wordt verwezen naar de externe
Vertrouwenspersoon. Ten slotte kan de klacht ook ingediend worden bij de Landelijke Klachtencommissie.
Kwaliteitsborging
Verantwoordelijk voor het (preventief) beleid, benoemen van contactpersonen en begeleiden van
procedures in zake seksuele intimidatie, is het bevoegd gezag.
Meldplicht en aangifteplicht
Op 28 juli 1999 is de wetswijziging bestrijding van seksueel misbruik en seksuele intimidatie in het
onderwijs in werking getreden (Staatsblad 313) Deze wetgeving geldt voor de sectoren primair onderwijs,
voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.
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Het gaat in de wet om strafbare vormen van seksuele intimidatie en seksueel misbruik: zedenmisdrijven,
zoals ontucht, aanranding en verkrachting, gepleegd door een medewerker van de onderwijsinstelling
tegen een minderjarige leerling. De wet bevat een aangifteplicht voor het bevoegd gezag en een
meldplicht voor het personeel bij een dergelijk zedenmisdrijf. Hier leest u wat de wettelijke richtlijnen
betekenen voor de schoolpraktijk.
Leerlingen en personeelsleden kunnen alleen goed functioneren als zij zich op school veilig voelen.
Seksuele intimidatie leidt tot gevoelens van onveiligheid. Leerlingen en personeelsleden die hiermee
worden geconfronteerd, verzuimen, worden ziek of verlaten voortijdig de school. Een ieder die in school
werkt en leert heeft recht op bescherming tegen seksuele intimidatie. Bestrijding en preventie staan dan
ook hoog op de agenda.
Van de reeks van maatregelen die zijn getroffen, noemen we hier de klachtenregeling en de
vertrouwensinspecteur. Scholen zijn verplicht om over de klachtenregeling informatie op te nemen in de
schoolwiki, zodat alle belanghebbenden op de hoogte zijn. Het verdient aanbeveling dat scholen in de
schoolgids tevens opnemen welke vertrouwensinspecteur de meest aangewezene is voor de leerlingen
en/of ouders van hun school, en hoe en waar deze te bereiken is.
Klachtenregeling en vertrouwenspersonen
Op elke school voor primair en voortgezet onderwijs is sinds 1 augustus 1998 een klachtenregeling
verplicht. Deze garandeert een zorgvuldige behandeling van klachten. Hiermee wordt het belang van de
betrokkenen gediend. Daarnaast is een zorgvuldige behandeling van klachten bevorderlijk voor een veilig
schoolklimaat.
Op grond van de klachtenregeling heeft het bevoegd gezag van De Zwaluw zich aangesloten bij de
Landelijke Klachtencommissie. Zowel leerlingen en hun ouders als personeelsleden kunnen een klacht
indienen bij de klachtencommissie, onder andere over gedragingen van het personeel. Dit kan een klacht
zijn over seksueel misbruik of seksuele intimidatie. Als de klachtencommissie na onderzoek de klacht
gegrond verklaart, dan volgt rapportage en advies naar het schoolbestuur. Het schoolbestuur neemt
vervolgens maatregelen.
Vrijwel alle onderwijsorganisaties hebben voor het primair onderwijs een modelklachtenregeling
onderschreven, die nog iets verder gaat dan wettelijk is vastgelegd, zoals de verplichting tot het
aanstellen van vertrouwenspersonen. In eerste instantie krijgt de klager te maken met één van de
vertrouwenspersonen. Deze kan de klager doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon van de
school. De interne of externe vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan
worden bereikt. Daarnaast kan de klager natuurlijk altijd terecht bij de klachtencommissie.
Vertrouwensinspecteur
Bij de onderwijsinspectie zijn per onderwijssector vertrouwensinspecteurs aangesteld, die een speciale
scholing hebben gevolgd om klachten over seksuele intimidatie adequaat af te handelen.
Vertrouwensinspecteurs vervullen een klankbordfunctie voor leerlingen en personeelsleden die
slachtoffer zijn van seksuele intimidatie of die worden geconfronteerd met seksuele intimidatie tegen
andere leerlingen of personeelsleden.
Vertrouwensinspecteurs adviseren over te nemen stappen en verlenen bijstand bij het zoeken naar
oplossingen. Desgewenst begeleiden ze bij het indienen van een klacht of het doen van aangifte.
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Vertrouwensinspecteur bij Inspectie van het Onderwijs
De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen bereikbaar tijdens kantooruren (08.00-17.00 uur) op
het nummer: 0900 - 111 3 111 (lokaal tarief).

Waarom wettelijke maatregelen?
De hierboven genoemde maatregelen zijn uitermate belangrijk, maar niet afdoende. Aanvullende
wettelijke maatregelen zijn nodig, in het bijzonder om strafbare vormen van seksueel misbruik en
seksuele intimidatie te bestrijden. De wettelijke bepalingen over bestrijding van seksueel misbruik en
seksuele intimidatie in het onderwijs ontneemt de scholen de vrijheid - in het belang van de leerlingen om naar eigen goeddunken te handelen in het geval van een zedenmisdrijf.
Aanleiding voor de nieuwe wetgeving is het feit dat zedendelicten in het verleden vaak schoolintern zijn
afgehandeld. Dit heeft er meermalen toe geleid dat de pleger het seksueel misbruik binnen de school of
in een andere onderwijsinstelling kon voortzetten. De wet is gebaseerd op de gedachte dat dit herhaald
seksueel wangedrag het best kan worden bestreden door politie en justitie in te schakelen. Wanneer een
leerkracht is veroordeeld, kan hij geen verklaring van goed gedrag krijgen en dus niet meer op een school
worden aangesteld.
Aangifteplicht en meldplicht
Om tot gerechtelijke vervolging te kunnen overgaan, is aangifte bij politie of justitie noodzakelijk. Daarom
bevat de wet een aangifteplicht voor het bevoegd gezag. Daarnaast is het personeel een meldplicht
opgelegd. Alleen zo kan worden bewerkstelligd dat het bevoegd gezag daadwerkelijk kennis krijgt van een
mogelijk strafbaar feit.
De aangifte- en meldplicht gelden bij een zedenmisdrijf, gepleegd door een medewerker van de
onderwijsinstelling. Daaronder vallen niet alleen personeelsleden, maar ook personen die buiten
dienstverband werkzaamheden verrichten voor de school, zoals stagiairs, schoonmaakpersoneel,
uitzendkrachten en vrijwilligers.
De wettelijke aangifteplicht en meldplicht zijn beperkt tot seksueel misbruik van leerlingen die op het
moment van het misbruik jonger zijn dan achttien jaar. De grens is bij deze leeftijd gelegd omdat alle
seksuele handelingen tussen leerkrachten en minderjarige leerlingen strafbaar zijn. Vrijwillige seksuele
handelingen tussen meerderjarigen, dus ook tussen een leerkracht en een meerderjarige leerling, zijn niet
strafbaar. Bij onvrijwillige seksuele handelingen worden meerderjarigen in staat geacht zelf de afweging
te maken om wel of niet aangifte te doen. Uiteraard kunnen zij voor begeleiding of advies een beroep
doen op een vertrouwenspersoon of een vertrouwensinspecteur.
Er kan bij slachtoffers behoefte bestaan aan advies of steun, zonder dat de kwestie meteen in de
openbaarheid komt. Daarom geldt de aangifteplicht niet voor vertrouwensinspecteurs. Zij zijn daarvan
wettelijk vrijgesteld. Daarnaast zijn vertrouwensinspecteurs volgens de wet verplicht tot geheimhouding
van wat hen door leerlingen, ouders of medewerkers van een school is toevertrouwd.

Meldplicht voor personeelsleden
De wet verplicht personeelsleden om het bevoegd gezag onmiddellijk te informeren als zij - op welke
manier dan ook - informatie krijgen over een mogelijk zedenmisdrijf, gepleegd door een medewerker van
de school tegen een minderjarige leerling. Het is niet voldoende om zich te wenden tot een
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tussenpersoon, zoals een lid van de schoolleiding. Het personeelslid is ervoor verantwoordelijk dat de
informatie het bevoegd gezag bereikt.
Meldt een personeelslid dergelijke informatie niet, dan kan hij worden aangesproken op het verzaken van
zijn plichten als werknemer. Dit betekent dat het bevoegd gezag disciplinaire maatregelen kan treffen.
Ook is denkbaar dat het slachtoffer of zijn ouders een schadeclaim indienen tegen deze persoon, als door
diens zwijgen het seksueel misbruik heeft kunnen voortduren.
Meldplicht in relatie tot de klachtenregeling
De meldplicht geldt voor alle personeelsleden. Ook interne vertrouwenspersonen die binnen hun
taakuitoefening informatie krijgen over vermeende zedendelicten, hebben als personeelslid de
verplichting om het bevoegd gezag onmiddellijk te informeren. Interne vertrouwenspersonen kunnen zich
in dit geval niet op hun geheimhoudingsplicht beroepen.
Als de klacht over een mogelijk zedenmisdrijf bij de klachtencommissie binnenkomt waarin een
personeelslid zitting heeft, dan zal dit personeelslid eveneens aan zijn wettelijke meldplicht moeten
voldoen. Op deze manier wordt bereikt dat zo snel mogelijk onderzoek plaatsvindt door justitie en politie.
Het belang van een onderzoek op heel korte termijn is evident.
De externe vertrouwenspersoon en meldplicht
Externe vertrouwenspersonen die niet tot het onderwijspersoneel behoren, hebben geen meldplicht bij
een vermoeden van strafbare feiten. De externe vertrouwenspersoon dient de klager wel te wijzen op de
mogelijkheid van het doen van aangifte bij politie of justitie. Desgewenst verleent de externe
vertrouwenspersoon bijstand bij het doen van aangifte. Daarnaast kan de externe vertrouwenspersoon
de klager en diens ouders uitnodigen om de schoolleiding te informeren.
Aangifteplicht voor het bevoegd gezag
In de wet is vastgelegd welke procedure het bevoegd gezag moet volgen als het op enigerlei wijze
informatie krijgt over een vermeend zedendelict, gepleegd door een medewerker van de school tegen
een minderjarige leerling (vermoeden van een strafbaar feit).
In alle gevallen verplicht de wet het bevoegd gezag om onmiddellijk met de vertrouwensinspecteur in
overleg te treden. Dit overleg heeft tot doel om een antwoord te vinden op de vraag of er een redelijk
vermoeden is van een strafbaar feit. Onder het begrip redelijk vermoeden wordt verstaan dat elk redelijk
denkend persoon tot eenzelfde oordeel zou komen als hij kennis had van dezelfde feiten en
omstandigheden.
Is de conclusie van het overleg dat er sprake is van een redelijk vermoeden, dan doet het bevoegd gezag
direct aangifte bij politie of justitie. Vooraf stelt het bevoegd gezag de aangeklaagde en de ouders van de
klager op de hoogte.
Mogelijke bedenkingen van betrokken ouders en leerlingen ontslaat het bevoegd gezag niet van de
verplichting tot het doen van aangifte. De wet stelt in dit geval het algemeen belang boven dat van
individuele betrokkenen. Voorop staat dat een herhaling van het seksueel misbruik wordt voorkomen.
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Stappenplan bij vermoeden
schoolleider/personeelslid/contactpersoon/interne vertrouwenspersoon krijgt informatie en meldt
dit aan het bevoegd gezag
kennis van strafbaar feit
bevoegd gezag overlegt met vertrouwensinspecteur
redelijk vermoeden van strafbaar feit
bevoegd gezag informeert (ouders van) klager en aangeklaagde dat aangifte wordt gedaan
bevoegd gezag doet aangifte bij justitie of politie
Vervolgstappen
Is het besluit tot aangifte genomen, dan moeten er nog wel een reeks van vragen worden beantwoord.
De vertrouwensinspecteur kan het bevoegd gezag hierbij adviseren.
•
•
•

•
•

•

•

Bij wie wordt aangifte gedaan: regiopolitie, officier van justitie?
Wie informeert de betrokkenen over de aangifte?
Wie ondersteunt de klager en de ouders tijdens het onderzoek? Dat kan een
vertrouwenspersoon of de vertrouwensinspecteur zijn. Deze kan de klager desgewenst
doorverwijzen naar gespecialiseerde hulpverlening.
Wie ondersteunt de aangeklaagde tijdens het onderzoek: een vertrouwenspersoon of de
juridische afdeling van een onderwijsvakorganisatie? Kan een beroep worden gedaan op een
rechtsbijstandsverzekering van de aangeklaagde?
Moet de school, zolang het justitieel onderzoek loopt, maatregelen treffen om te voorkomen
dat de klager telkens wordt geconfronteerd met de aangeklaagde? De aangeklaagde zou
bijvoorbeeld met andere taken kunnen worden belast. Ook schorsing behoort tot de
mogelijkheden.
Moeten personeel, ouders en leerlingen worden geïnformeerd over het feit dat er een
onderzoek wordt ingesteld? Informatievoorziening kan noodzakelijk zijn, omdat een dergelijke
kwestie meestal niet onopgemerkt voorbij gaat aan de leden van de schoolgemeenschap. Wel is
het - in het belang van klager en aangeklaagde - gepast om hiermee zorgvuldig en terughoudend
om te gaan en geen onnodige details te verstrekken.
Is het wenselijk dat de school, parallel aan het justitieel onderzoek, zelf een onderzoek laat
uitvoeren? Gezien de lange looptijd van een justitieel onderzoek kan het bevoegd gezag daartoe
besluiten. Of het bevoegd gezag kan de klager uitnodigen om een klacht in te dienen bij de
klachtencommissie. Volgens de modelklachtenregeling bepaalt de klachtencommissie maximaal
acht weken na het horen van de partijen of de klacht gegrond is, en adviseert over de
maatregelen die het bevoegd gezag kan nemen.

Uit de jurisprudentie blijkt dat met disciplinaire maatregelen niet hoeft te worden gewacht totdat de
strafrechter uitspraak heeft gedaan. Tot disciplinaire maatregelen kan worden overgegaan als zorgvuldig
onderzoek, waarbij het principe van hoor en wederhoor is toegepast, tot de overtuiging leidt dat de
aangeklaagde zich heeft schuldig gemaakt aan een zedendelict.
Rehabilitatie na valse aantijgingen
Als na justitieel onderzoek blijkt dat de klacht op valse gronden is ingediend, kan het bevoegd gezag de
aangeklaagde een rehabilitatietraject aanbieden. Een dergelijk traject wordt in overleg met de valselijk
beschuldigde samengesteld. Mogelijkheden zijn: een brief aan de ouders, een teamgesprek, een
leerlingen bijeenkomst, al dan niet in aanwezigheid van de vals beschuldigde.
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Het bevoegd gezag kan tevens maatregelen nemen tegen de leerling die de valselijk beschuldiging heeft
geuit. Dit kan variëren van de eis dat in het openbaar excuses worden aangeboden tot schorsing of
verwijdering.
De aangeklaagde kan over een incorrecte behandeling door het bevoegd gezag een klacht indienen bij de
klachtencommissie. De aangeklaagde wordt daarmee klager.
Wet als sluitstuk
Om seksueel misbruik en seksuele intimidatie te voorkomen is het belangrijk dat scholen aandacht
hebben voor een veilig schoolklimaat: zorg voor een goede omgang met elkaar, het respecteren van
grenzen en het maken van afspraken hierover, het hanteren van gedragsregels die iedereen in de school
kent. Ook het geven van seksuele voorlichting aan leerlingen en het aanleren van vaardigheden op het
gebied van sociale weerbaarheid en zelfverdediging dragen bij aan preventie van seksuele intimidatie.
De verantwoordelijkheid voor een veilig schoolklimaat ligt primair bij de school zelf. Het gaat erom dat
veiligheid een vaste plek krijgt in het schoolbeleid. In die zin moeten de wettelijke maatregelen worden
gezien als sluitstuk op het veiligheidsbeleid dat de school voert.
7.5 Discriminatie en racisme
Op basis van Artikel 1 van de Nederlandse grondwet zijn discriminatie en racisme op Nederlandse scholen
verboden.
Ook cao’s verplichten scholen om beleid te voeren dat gericht is op het voorkomen van discriminatie en
racisme tegen personeelsleden. Discriminatie en racisme worden gezien als grensoverschrijdend gedrag.
Discriminatie kan betrekking hebben op: huidskleur, levensovertuiging, seksuele voorkeur, cultuur en
volksgewoonten (kleding, voedsel) of op ziekten.
Nederland is een multiculturele samenleving. Dit houdt in dat verschillende groepen uit onze samenleving
hun eigen cultuur hebben. De schoolbevolking is een afspiegeling hiervan en dit wordt meestal binnen
het onderwijs als een verrijking ervaren. Het vraagt extra inzet en aandacht/alertheid om tot een goed
(pedagogisch) klimaat voor alle leerlingen te komen.
In het Wetboek van Strafrecht zijn bepalingen opgenomen op grond waarvan discriminatie niet is
toegestaan. Het is overigens goed te bedenken dat het strafrecht vaak niet de oplossing is bij discriminatie.
In situaties waarin mensen met elkaar verder moeten kan beter naar een andere oplossing worden
gezocht, bijvoorbeeld via het Klachtrecht of mensenrechten.nl (voorheen: Commissie Gelijke
Behandeling).
Gedragscode
Het volgende wordt van iedereen binnen De Zwaluw verwacht:
1. Het personeel, de leerlingen en hun ouders worden gelijkwaardig behandeld
2. Er wordt geen discriminerende taal gebruikt
3. Er wordt voor gezorgd, dat er in school geen discriminerende teksten en/of afbeeldingen voorkomen
op posters, in de schoolkrant, in te gebruiken boeken, e-mail, e.d.
4. Er worden geen tekens of symbolen gedragen die kunnen worden uitgelegd als racistisch of
anderszins discriminerend
5. Er wordt op toegezien dat leerlingen en ouders ten opzichte van medeleerlingen en hun ouders geen
discriminerende houding aannemen in taal en gedrag
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6. De docent, leerling en ouders nemen duidelijk afstand van discriminerend gedrag en maken dit ook
kenbaar
7. Bij discriminatie door leerlingen wordt melding gemaakt aan de desbetreffende leerkracht, zodat
deze hierop kan inspelen, in overeenstemming met de procedure, zoals die is beschreven (pesten)
Protocol
Bij discriminatie en racisme door personeel wordt het personeelslid door de directie uitgenodigd voor
een gesprek. Bij het herhaaldelijk overtreden van de gedragsregels wordt melding gedaan bij het
bestuur, dat vervolgens bepaalt of, en zo ja welke, disciplinaire maatregelen er worden genomen.
Bij discriminatie door vrijwilligers, stagiaires en ouders worden deze door de directie uitgenodigd voor
een gesprek. Bij herhaaldelijk overtreding van de gedragsregels wordt melding gedaan bij het bestuur,
dat vervolgens bepaalt of, en zo ja welke, maatregelen er worden genomen. In het uiterste geval kan
hierbij gedacht worden aan schorsing of verwijdering/ontzegging van betrokkene tot de school en het
schoolterrein.
Indien medewerkers zich schuldig maken aan deze vorm van grensoverschrijdend gedrag, dan is dit voor
het bevoegd gezag reden per ommegaande rechtspositionele maatregelen te nemen. Bij ernstige
normoverschrijdingen wordt de arbeidsovereenkomst per ommegaande beëindigd.
De schoolleiding evalueert of het veiligheidsbeleid bijgesteld moet worden.
7.6 Calamiteitenplan 18
Incidenten als het overlijden van een leerling of docent hebben aandacht nodig. In deze stressvolle
situaties is het praktisch een handleiding te hebben waarin duidelijk wordt weergegeven wat de
handelingen zijn op het moment dat een ernstig incident als dit zich voordoet.
Een incident kan op korte of lange termijn leiden tot lichamelijke en psychische schade bij het slachtoffer.
Daarom is adequate opvang en nazorg in bepaalde gevallen nodig.
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Hoofdstuk 8
Onder een veilig schoolklimaat valt ook de fysieke veiligheid. Om deze te waarborgen en de gevolgen van
incidenten zoveel mogelijk te beperken dienen alle scholen een BHV-plan en schoolnoodplan, en
calamiteitenplan te hebben.
8.1 Gebouwen
Iedere 3 jaar wordt er door de directeur opdracht gegeven voor het uitvoeren van een Risico Inventarisatie
en Evaluatie (intern of extern uit te voeren). De RI&E wordt verwerkt in een school-gebonden plan van
aanpak.
Ieder jaar worden de gebouwen en installaties gekeurd op brandveiligheid.
Ieder jaar worden de speeltoestellen gekeurd door een externe instantie.
Tevens wordt minimaal 2 x per jaar het ontruimingsplan geoefend.
De RI&E, speeltoestellencontrole, brandveiligheidscontrole, eventuele zaken van de
vertrouwenspersoon/contactpersoon worden met de BHV ‘er verwerkt tot een lijst met actiepunten.
Zaken die de fysieke veiligheid aangaan worden uitgewerkt in een meerjarenplan. Zaken welke betrekking
hebben op de sociale veiligheid krijgen een plaats in het schoolplan van de betreffende school.
8.2 Schoolomgeving
Voor de veiligheid buiten het terrein van de school heeft de school geen verantwoordelijkheid. De
directeur overlegt met team en Bhv’ers over de verkeersveiligheid rondom de school en de eventueel te
nemen maatregelen. Indien nodig legt de directeur contact met de gemeenteambtenaar welke dit in zijn
/ haar pakket heeft.
8.3 BHV-plan en schoolnoodplan
In het BHV-plan wordt onder andere de organisatie van de bedrijfshulpverlening, een ontruimingsplan en
een protocol voor ernstige calamiteiten besproken. Dit bedrijfshulpverleningsplan is belangrijk in het
waarborgen van de fysieke veiligheid van leerlingen, personeel en derden. Het BHV-plan wordt na elke
RI&E, evaluatie van ontruimingsoefening en eventueel andere evaluaties te worden bijgesteld.
8.4 Calamiteitenplan
Het calamiteitenplan is ondersteunend aan het BHV-plan. Dit kan verspreid worden onder alle
werknemers, zodat al het personeel op de hoogte is van de handelingen die verricht moeten worden op
het moment dat zich een calamiteit voordoet.
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Hoofdstuk 9
Om het Sociaal Veiligheidsplan actueel te houden en sluitend op de cultuur binnen de school zal deze
geregeld worden bijgesteld aan de hand van evaluaties en analyses. Dit alles om in onze school een veilig
klimaat te creëren en deze in stand te houden. Deze evaluaties betreffen onder andere
ontruimingsoefeningen, RI&E’s, tevredenheidonderzoeken, verzuimregistratie en ongevallen- en
incidenten registratie, naast uiteraard de verandering in wettelijke kaders of uitkomsten van
evaluatiegesprekken. Dit leidt uiteindelijk tot een plan-, do-, check-, act-cyclus.
9.1 Tevredenheidonderzoeken
Door het uitvoeren van tevredenheidonderzoeken, waarin vragen staan over de veiligheidsbeleving, kan
ingeschat worden of leerlingen, ouders en personeel het schoolklimaat als veilig beschouwen. Deze
onderzoeken zijn een goede thermometer voor de veiligheid in de school. Op het moment dat uit de
onderzoeken naar voren komt dat leerlingen zich niet veilig voelen is er noodzaak tot verder onderzoek.
Verder onderzoek kan het hekelpunt naar voren halen. De risico’s die hier uit voortkomen worden
opgenomen in het plan van aanpak (paragraaf 9.7). Hier kan het beleid verder op worden aangepast,
zodat ieder personeelslid en iedere leerling in een veilig omgeving kan werken en leren.
[In bijlage 12, 13 en 14 zijn de leerling- en oudertevredenheid vragenlijsten en de richtlijnen voor het
afnemen van deze onderzoeken te vinden. In bijlage 15 is de tevredenheidvragenlijst voor het personeel
te vinden. In alle drie de vragenlijsten is een vraag die de veiligheidsbeleving van de deelnemer meet.]
9.2 Verzuimregistratie
Verzuim kan een signaal zijn van een onveilige situatie in de school. Op het moment dat er hoog verzuim
onder leerlingen en/of werknemers is dient hier onderzocht te worden waardoor dit verzuim zo hoog is.
Dit kan gebeuren door gesprekken met de verzuimende leerlingen en/of werknemers. Van deze
gesprekken worden notities of gespreksverslagen gemaakt. Risico’s die hierin naar voren komen worden
opgenomen in het plan van aanpak (paragraaf 9.5).
9.3 Incidenten en ongevallen registratie
Veiligheid en het welbevinden van leerlingen en medewerkers zijn voor groot belang voor het bereiken
van goede onderwijsresultaten. Als we onderwijsresultaten willen bereiken die op of gelijk zijn aan het
landelijke gemiddelde moeten we zoveel mogelijk ongevallen en incidenten voorkomen. Een goede
registratie van ongevallen en incidenten kan ons helpen bij een analyse van de oorzaken ervan en geven
ons handvatten om ze in de toekomst te voorkomen. Mogelijke risico’s die hieruit naar voren komen
worden opgenomen in het plan van aanpak (paragraaf 9.5). In bijlage 19 is een richtlijn voor het
registreren van incidenten en ongevallen te vinden.
9.4 Evaluatie gesprekken
Minimaal twee keer per jaar komen de preventiemedewerkers samen. Hierin evalueren zij onder andere
het veiligheidsplan. Minimaal twee keer per jaar staat veiligheid op de agenda van het Managementoverleg. Hierin wordt onder andere het Sociaal Veiligheidsplan geëvalueerd.
De risico’s die naar voren komen worden verwerkt in het plan van aanpak (paragraaf 9.5), daarnaast wordt
het Sociaal Veiligheidsplan zo nodig aangepast.
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9.5 Plan van Aanpak
Vanuit de bovenstaande evaluaties en analyses wordt een plan van aanpak opgesteld. Hierin staan de
risico’s die de school loopt. Bij de risico’s staat op welke termijn hier iets aan wordt gedaan. Vanuit de
risico’s worden doelen opgesteld, deze zijn SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, relevant en
tijdsgebonden). Dit zorgt ervoor dat getoetst kan worden of het doel behaald is. Daarnaast staat er bij elk
doel op welke wijze het doel behaald gaat worden, dus de maatregel die genomen wordt.
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Overzicht bijlagen en protocollen
Titel

Bijlage

Adressenlijst/ belangrijke nummers

0

Functieomschrijving BHV

1

Functieomschrijving Externe Vertrouwenspersoon

2

Functieomschrijving Interne Vertrouwenspersoon

3

Interne route klachtenmelding

4

Omgangsprotocol Kanjertraining

5

Sorry formulier

6

Privacyreglement

7

Modelreglement internet en sociale media op school

8

Protocol gedragstolerantie en sancties

9

Aanpak ongewenst bezoek

10

Protocol leerlingenverzuim

11

Richtlijnen Monitoring van de Sociale Veiligheid

12

Leerling tevredenheidsvragenlijst

13

Ouders tevredenheidsvragenlijst

14

Personeelstevredenheidsvragenlijst

15

Pleinregels Naam School - schooljaar 20..-20..

16

Richtlijnen registreren van incidenten en ongevallen

17

Anti Pestprotocol

18

Richtlijnen registreren van incidenten en ongevallen

19

Ongevallenmeldingsformulier arbeidsinspectie

20

Incidentenregistratieformulier

21

Schoolklimaatafspraken

22

Omgangsprotocol

23

BHV ontruimingsplan

24
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Wijziging d.d.

Sociaal Veiligheidplan
Bijlage 0
Adressenlijst / belangrijke telefoonnummers
GGD /Jeugdgezondheidszorg
Straatnaam:
pc en plaatsnaam:
Telefoonnummer:
Schoolarts: Naam en e-mailadres
Telefoonnr.:
Verpleegkundige: Naam en e-mailadres
Centrum voor Jeugd en Gezin
Straat en nr
pc en plaats
Telefoonnr.:
Integrale Vroeghulp
De provinciale coördinator:
telefoonnummer:
Inspectie van het Onderwijs
Meldpunt vertrouwensinspecteur
tel: 0900 – 111 3 111
Politie
Politiebureau naam van het bureau
Straat en nr
pc en plaats
Wijkagent: Miriam Nijland
Tel: Algemeen nummer 0900 - 8844
Schoolbegeleidingsdienst
tel: 0900 – 111 3 111
Dé vraagbaak voor ouders over onderwijs
Stichting Veilig Onderwijs Maarssen
Kindertelefoon
Landelijk bureau slachtofferhulp
Trauma-adviseur Dyade Nieuwegein

telefoon : 0800 – 5010
telefoon : 0346 - 550655
telefoon : 0800 - 0432
telefoon : 0900 - 0101
telefoon : 030-6028560
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Bijlage 1 - Taakbeschrijving Externe vertrouwenspersoon
Werkterrein
Activiteiten
Facilitering

School/ leerlingen, team en ouders
Coördinatie van activiteiten en processen,
Geen

Context
De externe contactpersoon is een extern onafhankelijke deskundige.
Resultaatgebieden
De externe contactpersoon heeft op hoofdlijnen drie taken:
a. het stimuleren van een sociaal veilig klimaat
b. het adviseren van het management gevraagd en ongevraagd over discriminatie, pesten,
machtsmisbruik, seksueel misbruik, seksuele intimidatie en geweld.
c. daarnaast begeleidt de externe vertrouwenspersoon klagers op bovengenoemde terreinen en
op het gebied van onderwijskundige klachten naar de klachtencommissie.
Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden
De externe contactpersoon rapporteert jaarlijks aan de directeur d.m.v. een jaarverslag.
Kennis en vaardigheden
1. Kennis van en inzicht in de wet en regelgeving rond sociale veiligheid.
2. Enige kennis en inzicht in ontwikkelingen binnen het primair onderwijs.
3. Kennis van en vaardigheid in vormen van overleg.
4. Vaardigheid in schrijven en aanpassen van beleidsstukken.
5. Kunnen omgaan met gevoelige zaken.
Contacten
Communiceert met en legt verantwoording af aan het bestuur.
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Bijlage 2 – functieomschrijving interne vertrouwenspersoon/Contactpersoon
Werkterrein
Activiteiten
Facilitering

School/ leerlingen, team, ouders
Coördinatie van activiteiten en processen
Aanvullende werkzaamheden worden ondergebracht in het taakbeleid.

Taakbeschrijving
Context
Binnen de school is er een interne contactpersoon vanuit de school. Directieleden kunnen geen intern
contactpersoon zijn. De interne contactpersoon fungeert op schoolniveau als het eerste aanspreekpunt
als het om zaken als veiligheid en klachten gaat.
De interne contactpersoon stelt zich jaarlijks voor aan ouders, leerlingen en leerkrachten en vervullen een
coachende rol naar collega’s.
De interne contactpersoon is als het ware de drempelverlager naar de externe vertrouwenspersoon. De
interne contactpersoon kan de klager op weg helpen in geval van gewenste actie.
Resultaatgebieden
De interne contactpersonen hebben twee kerntaken.
1. Preventie op het terrein van seksuele intimidatie, discriminatie, machtsmisbruik, seksueel
misbruik en geweld binnen de schoolorganisatie.
2. De eerste opvang verzorgen van betrokkenen bij de school in bovenstaande gevallen, en hen
verwijzen naar instanties, indien nodig.
De interne contactpersoon / contactpersonen voeren dus de volgende taken uit:
Hij/zij is aanspreekpunt voor medewerkers dan wel leerlingen.
Zorgen voor voorlichting over het vóórkomen en voorkómen van klachten in onderwijssituaties
aan personeel, leerlingen en ouders.
Voorlichting geven over de te volgen procedure bij een klacht aan leerlingen, ouders en
personeel.
Eerste opvang van de kla(a)g(st)er (wanneer er binnen school geen intern contactpersoon
aanwezig is, door een personeelslid opvangen en verwijzen naar extern vertrouwenspersoon)
Informatie geven over de mogelijk te volgen procedure binnen en buiten school.
Verkennen welke procedure naar de mening van de kla(a)g(st)er de meest wenselijke is.
De kla(a)g(st)er desgewenst begeleiden naar de externe vertrouwenspersoon.
Met de kla(a)g(st)er eigen mogelijkheden verkennen / begeleiden om te reageren naar de
aangeklaagde
Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden
De interne contactpersoon geniet het vertrouwen van de school. (Zij volgen de gebruikelijke nascholing
op initiatief vanuit de Stichting).
De interne contactpersonen hebben minimaal een maal per jaar mondeling overleg over veiligheid met
de directeur / preventiemedewerker.
Kennis en vaardigheden
- heeft / hebben enige kennis van en inzicht in de wet- en regelgeving rond veiligheid
- enige kennis en inzicht in ontwikkelingen binnen het primair onderwijs
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-

heeft / hebben kennis van klachten in de schoolsituatie of is / zijn bereid zich daarin te
verdiepen
heeft / hebben kennis van de te volgen procedures in geval van klachten
heeft / hebben voldoende gespreksvaardigheid om persoonlijke / emotionele gesprekken te
voeren of is / zijn bereid zich daar in te verdiepen
heeft / hebben vaardigheid in schrijven en aanpassen van beleidsstukken

Contacten
- communiceert met en legt verantwoording af aan de directeur.
- heeft overleg met de externe vertrouwenspersoon
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Bijlage 3 – Klachtenregeling Viviani
Inleiding
Op De Zwaluw doen alle betrokkenen hun best om het onderwijs en de schoolorganisatie zo goed mogelijk
te laten functioneren. Toch kan het voorkomen dat bepaalde zaken niet naar behoren of naar wens
worden uitgevoerd. Om in die gevallen op een ordelijke en respectvolle wijze ontevredenheid kenbaar te
maken en klachten te behandelen, voorziet deze klachtenregeling.
Wij baseren ons op het Model klachtenregeling Klachtencommissies bijzonder onderwijs via Viviani
Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder:
1. school: een school vallende onder Stichting Viviani;
2. instelling: De Zwaluw;
3. bevoegd gezag: College van Bestuur Viviani;
4. klachtencommissie: de Commissie als bedoeld in artikel 8
5. klager: een (ex-)leerling, een ouder/voogd/verzorger van een minderjarige (ex-)leerling, (een lid van)
het personeel, (een lid van) de directie, (een lid van) het bevoegd gezag of een vrijwilliger
die werkzaamheden verricht voor de school, evenals een persoon die aan de andere kant deel
uitmaakt van de schoolgemeenschap, die een klacht heeft ingediend;
6. aangeklaagde/verweerder: (een lid van) het personeel, (een lid van) de directie, het bevoegd

gezag of een anderszins functioneel bij de school betrokken persoon of orgaan;
7. klacht: een klacht over gedragingen en/of beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen
en/of het niet nemen van beslissingen van een functioneel bij de school betrokken persoon
of orgaan.
Artikel 2. Voortraject klachtindiening
1. Een klager die een probleem op of met de school of instelling ervaart, neemt contact op met degene
die het probleem heeft veroorzaakt, tenzij de aard van het probleem zich daartegen verzet.
2. Indien dat contact niet tot een oplossing leidt, legt de klager het probleem voor aan de directie.
3. De klager kan het probleem bespreken met de contactpersoon of de (externe) vertrouwenspersoon.
4. Als het probleem niet is of wordt opgelost kan een klacht worden ingediend, zoals omschreven in
artikel 6.
Artikel 3. Benoeming en taak contactpersoon
1. Er is op iedere school ten minste één contactpersoon die de klager verwijst naar de
vertrouwenspersoon. De taak van de contactpersoon beperkt zich tot het controleren en bewaken of de
klacht procedureel juist behandeld wordt. De contactpersoon wordt niet geacht een bemiddelende rol
te spelen tussen klager en aangeklaagde.
2. De directeur benoemt, schorst en ontslaat de contactpersoon na overleg met de
medezeggenschapsraad.
Artikel 4. Benoeming en taken vertrouwenspersoon
1. Het bevoegd gezag van de school of instelling benoemt na overleg met de medezeggenschapsraad ten
minste één externe vertrouwenspersoon.
2. De vertrouwenspersoon gaat na of de klacht door bemiddeling kan worden opgelost. De
vertrouwenspersoon informeert de klager over instanties of instellingen die de klager behulpzaam
kunnen zijn bij het oplossen van problemen die samenhangen met de klacht en begeleidt de klager zo
nodig bij het leggen van contact.
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3. De vertrouwenspersoon kan het bevoegd gezag gevraagd en ongevraagd adviseren indien signalen
die hem bereiken daar aanleiding toe geven.
4. De vertrouwenspersoon brengt jaarlijks aan het bevoegd gezag schriftelijk verslag uit van zijn
werkzaamheden
Artikel 5. Openbaarheid
Het bevoegd gezag zorgt ervoor dat de klachtenregeling, het adres van de klachtencommissie en de
namen en de bereikbaarheid van de contactpersoon en de vertrouwenspersoon voldoende bekend zijn
door deze in ieder geval te publiceren in de school- of instellingsgids, op de websites van de school of
instelling en op de website van het bevoegd gezag.
Artikel 6. Het indienen van een klacht
1. De klager kan een klacht indienen bij de klachtencommissie of bij het bevoegd gezag.
2. Het klaagschrift bevat ten minste:
a. de naam en het adres van de klager;
b. de naam van verweerder en de naam en het adres van de school of de instelling waar de
klacht betrekking op heeft;
c. een omschrijving van de klacht en de datum/periode waarop de klacht betrekking heeft;
d. afschrift van de op de klacht betrekking hebbende stukken;
e. de dagtekening.
3. De klacht dient binnen een jaar na de gedraging of beslissing te worden ingediend, tenzij het bevoegd
gezag of klachtencommissie anders beslist.
4. De klager kan zich bij het indienen en bij de behandeling van de klacht laten bijstaan door een
gemachtigde.
5. Het bevoegd gezag of de klachtencommissie bevestigt schriftelijk de ontvangst van de klacht.
6. Als de school of instelling niet bij de klachtencommissie is aangesloten stuurt het secretariaat van de
klachtencommissie na overleg met de klager het klaagschrift aan de klachtencommissie die bevoegd is
de klacht te behandelen.
Artikel 7. Behandeling van de klacht door het bevoegd gezag
1. Als klager zijn klacht indient bij het bevoegd gezag, kan dit de klacht zelf afhandelen.
2. Het bevoegd gezag meldt in dat geval klager en verweerder welke stappen het gaat zetten om de
klacht af te handelen.
3. Als de behandeling van de klacht door het bevoegd gezag naar het oordeel van de klager niet tot een
oplossing heeft geleid, kan de klager de klacht indienen bij de klachtencommissie.
4. Als het bevoegd gezag de behandeling van de klacht niet zelf ter hand neemt, verwijst het bevoegd
gezag de klager door naar de externe klachtencommissie, waarbij de school aangesloten is.
Artikel 8. Instelling en taken klachtencommissie
1. Voor het doen onderzoeken van klachten en het doen adviseren daarover heeft het bevoegd gezag
zich aangesloten bij één van de klachtencommissies voor het bijzonder onderwijs.
2. De samenstelling van de commissie, de wijze waarop de commissie haar werk verricht en de
termijnen waaraan zij zich dient te houden, staan vermeld op de website www.gcbo.nl
Artikel 9. De procedure bij de klachtencommissie
Wat betreft de procedure bij de klachtencommissie, wordt verwezen naar het Reglement
Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs.
http://www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl/sites/www.geschillencommissiesbijzo
nderonderwijs.nl/files/reglement_klachtencommissies_gcbo.pdf
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Artikel 10. Besluitvorming door het bevoegd gezag
1. Binnen vier weken na ontvangst van het advies van de klachtencommissie deelt het bevoegd gezag
aan de klager, de verweerder, de schoolleiding van de betrokken school en de klachtencommissie
schriftelijk gemotiveerd mee of hij het oordeel over (de gegrondheid van) de klacht deelt en of hij naar
aanleiding van dat oordeel maatregelen neemt en zo ja welke.
2. Deze termijn kan met ten hoogste vier weken worden verlengd. Deze verlenging meldt het bevoegd
gezag met redenen omkleed aan de klager, de aangeklaagde en de klachtencommissie.
3. De beslissing als bedoeld in het eerste lid wordt door het bevoegd gezag niet genomen dan nadat de
verweerder in de gelegenheid is gesteld zich mondeling en/of schriftelijk te verweren tegen de door het
bevoegd gezag voorgenomen beslissing.
Artikel 11: Informeren medezeggenschapsraad
Het bevoegd gezag informeert de medezeggenschapsraden over ieder oordeel van de
Klachtencommissie waarbij de klacht gegrond is geoordeeld en over de eventuele maatregelen die het
naar aanleiding van dat oordeel zal nemen.
Artikel 12. Evaluatie
De regeling wordt binnen vier jaar na inwerkingtreding door het bevoegd gezag, de contactpersoon, de
vertrouwenspersoon en de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad geëvalueerd.
Artikel 13. Wijziging van het reglement
De regeling kan door het bevoegd gezag worden gewijzigd of ingetrokken, na overleg met de
vertrouwenspersoon met inachtneming van de vigerende bepalingen op het gebied van
medezeggenschap
Artikel 14. Overige bepalingen
1. In gevallen waarin de regeling niet voorziet, beslist het bevoegd gezag.
2. De toelichting maakt deel uit van de regeling.
3. De regeling kan worden aangehaald als Modelklachtenregeling GCBO.
De regeling is herzien op 1 maart 2017 en treedt vanaf die datum in werking.

Artikelsgewijze toelichting
Artikel 1 onder 5
Ook een ex-leerling is bevoegd een klacht in te dienen. Naarmate het tijdsverloop tussen de feiten,
waarover wordt geklaagd en het indienen van de klacht groter is, wordt het voor de klachtencommissie
en het bevoegd gezag moeilijker om tot een oordeel te komen. Bovendien is in artikel 6, derde lid
bepaald dat een klacht binnen een jaar na de gedraging of beslissing moet worden ingediend, tenzij de
klachtencommissie anders bepaalt. Hierbij valt te denken aan (zeer) ernstige klachten over seksuele
intimidatie, agressie, geweld en discriminatie.
Bij personen die anderszins deel uitmaken van de schoolgemeenschap kan gedacht worden aan
bijvoorbeeld stagiaires en leraren in opleiding.
Artikel 1 onder 6
Er kan worden geklaagd over personen en instanties die functioneel bij de school betrokken zijn. Dat
betekent dat klachten in beginsel niet kunnen worden ingediend tegen ouders of leerlingen. Een ouder
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of een leerling kan slechts als aangeklaagde worden aangemerkt als deze functioneel betrokken is bij de
school ( bijvoorbeeld als overblijfhulp, of lid van de ouderraad of medezeggenschapsraad).
Artikel 3
De contactpersoon is toegankelijk voor alle betrokkenen bij de school. Het is van belang dat deze
persoon het vertrouwen geniet van alle bij de school betrokken partijen. Hij is voor de uitvoering van
zijn taak uitsluitend verantwoording schuldig aan het bevoegd gezag. De contactpersoon kan uit hoofde
van de uitoefening van zijn taak niet worden benadeeld.
Artikel 4
Het verdient aanbeveling per bestuur een onafhankelijke vertrouwenspersoon te benoemen en per
school een interne contactpersoon. De vertrouwenspersoon dient zicht te hebben op het onderwijs en
de participanten hierin en dient kundig te zijn op het terrein van opvang en verwijzing. Het bevoegd
gezag houdt bij de benoeming van de vertrouwenspersoon rekening met de diversiteit van de
schoolbevolking. De vertrouwenspersoon is toegankelijk voor alle betrokkenen bij de school. Het is van
belang dat hij het vertrouwen geniet van alle bij de school betrokken partijen. De vertrouwenspersoon
bezit vaardigheden om begeleidingsgesprekken te leiden. Overwogen kan worden te kiezen voor twee
vertrouwenspersonen: één vrouw en één man. Bij sommige aangelegenheden kan het
drempelverhogend zijn om te moeten klagen bij een persoon van het andere geslacht.
Artikel 4, tweede lid
De vertrouwenspersoon zal in eerste instantie nagaan of de klager getracht heeft de problemen met de
aangeklaagde of met de directeur van de betrokken school op te lossen. Als dat niet het geval is, kan
eerst voor die weg worden gekozen.
De vertrouwenspersoon kan een klager in overweging geven, gelet op de ernst van de zaak, geen klacht
in te dienen, de klacht in te dienen bij de klachtencommissie, de klacht in te dienen bij het bevoegd
gezag, dan wel aangifte te doen bij politie/justitie. Begeleiding van de klager houdt ook in dat de
vertrouwenspersoon nagaat of het indienen van de klacht niet leidt tot repercussies voor de klager. Tot
slot vergewist hij zich ervan dat de aanleiding tot de klacht daadwerkelijk is weggenomen.
Indien de klager dit wenst, begeleidt de vertrouwenspersoon hem bij het indienen van een klacht bij de
klachtencommissie of bij het bevoegd gezag en verleent desgewenst bijstand bij het doen van aangifte
bij politie of justitie.
Indien de klager een minderjarige leerling is, worden met medeweten van de klager, de
ouders/verzorgers hiervan door de vertrouwenspersoon in kennis gesteld, tenzij naar het oordeel van
de vertrouwenspersoon het belang van de minderjarige zich daartegen verzet.
Artikel 4, vierde lid
De vertrouwenspersoon is voor de uitvoering van zijn taak uitsluitend verantwoording schuldig aan het
bevoegd gezag. De vertrouwenspersoon kan uit hoofde van de uitoefening van zijn taak niet worden
benadeeld.
Artikel 6, eerste lid
De klager bepaalt zelf of hij de klacht bij het bevoegd gezag of bij de klachtencommissie indient. Als de
klager na de eventuele klachtafhandeling door het bevoegd gezag niet tevreden is, kan hij de klacht
alsnog aan de klachtencommissie voorleggen. Als de klacht rechtstreeks bij de klachtencommissie wordt
ingediend kan deze besluiten het bevoegd gezag alsnog te verzoeken de klacht op het niveau van het
bevoegd gezag of de instelling op te lossen. (zie artikel 4 Reglement Klachtencommissies GCBO)
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Artikel 7, eerste lid
Een klacht betreffende het optreden van (een lid van) het College van Bestuur kan worden ingediend bij
de voorzitter van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht zal de klacht behandelen overeenkomstig
hetgeen is verwoord in de geldende interne klachtenregeling van de school.
Artikel 12
Op grond van artikel 10 onder g van de Wet Medezeggenschap op School heeft de
(gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad instemmingsbevoegdheid bij de vaststelling of wijziging
van de klachtenregeling.
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Stichting Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs
Reglement Landelijke Klachtencommissies GCBO
Artikel 1. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder:
1. klachtencommissie (verder te noemen 'de klachtencommissie' dan wel 'de commissie'): de
klachtencommissie als bedoeld in artikel 14 van de Wet op het primair onderwijs dan wel als
bedoeld in artikel 23 van de Wet op de expertisecentra dan wel als bedoeld in artikel 24b van de
Wet op het voortgezet onderwijs dan wel als bedoeld in artikel E-26 van de CAO-BVE.
2. klager: een (ex-)leerling, een ouder/voogd/verzorger van een minderjarige (ex-) leerling, (een lid
van)het personeel, (een lid van) de directie, het bevoegd gezag of een anderszins functioneel bij de
school betrokken persoon of orgaan.
3. verweerder: (een lid van)het personeel, (een lid van) de directie, het bevoegd gezag of een
anderszins functioneel bij de school betrokken persoon of orgaan.
4. klacht: een klacht over gedragingen en/of beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en/of
het niet nemen van beslissingen van een functioneel bij de school betrokken persoon of orgaan.
5. klachtenregeling: de door het bevoegd gezag van de school of instelling vastgestelde regeling voor
de behandeling van klachten.
6. gemachtigde: een persoon die namens klager of verweerder optreedt in de klachtenprocedure.
7. vertrouwd persoon: een persoon die ter persoonlijke ondersteuning met de klager of met de
verweerder meegaat naar de zitting.
Artikel 2. Het indienen van een klacht
1. De klager dient een klacht schriftelijk bij de commissie in. Indien het klaagschrift in een vreemde taal
is gesteld en een vertaling voor de goede behandeling van de klacht noodzakelijk is, dient de klager
zorg te dragen voor een vertaling.
2. Indien redelijkerwijs niet van de klager verwacht kan worden de klacht op schrift te stellen, maakt het
secretariaat van de mondeling ingediende klacht een verslag dat door de klager voor akkoord wordt
ondertekend en waarvan de klager een afschrift ontvangt.
3. Het klaagschrift bevat tenminste:
a. de naam en contactgegevens van de klager;
b. de naam van de verweerder;
c. een omschrijving van de klacht en de feiten en omstandigheden, zoals die zich volgens de klager
hebben voorgedaan;
d. de dagtekening en de ondertekening door klager of diens gemachtigde;
e. de afschriften van de op de klacht betrekking hebbende stukken. Deze dienen goed leesbaar te
zijn.
4. Indien een klacht wordt ingediend door een gemachtigde, dient zij vergezeld te gaan van een
schriftelijke machtiging. Voor indiening door een advocaat is geen schriftelijke machtiging vereist.
5. Het secretariaat bevestigt na binnenkomst aan klager schriftelijk de ontvangst van de klacht.
6. Indien de klacht kennelijk bij een andere commissie moet worden aangebracht, zendt de secretaris
het klaagschrift, nadat daarop de datum van ontvangst is aangetekend, zo spoedig mogelijk door aan
de bevoegde commissie, onder gelijktijdige mededeling hiervan aan de klager.
Artikel 3. Formele vereisten
1. De klacht dient binnen een jaar na de gedraging of beslissing worden ingediend, tenzij de
termijnoverschrijding verschoonbaar wordt geacht.
2. Indien het klaagschrift niet voldoet aan de daaraan gestelde eisen, wijst de voorzitter de klager op
het verzuim en stelt deze in de gelegenheid binnen een termijn van twee weken dit verzuim te
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herstellen met de mededeling dat, indien niet aan dit verzoek wordt voldaan, de voorzitter van de
commissie de klacht niet-ontvankelijk kan verklaren.
3. Indien de klacht niet-ontvankelijk wordt verklaard op een grond, genoemd in dit artikel, kan de
klager overeenkomstig artikel 12 van dit reglement daartegen bezwaar maken.
Artikel 4. Verwijzing naar het bevoegd gezag
Indien blijkt dat er geen of onvoldoende pogingen zijn gedaan om de klacht op het niveau van de school,
de instelling of het bevoegd gezag aan de orde te stellen of te behandelen, kan de Commissie de klacht
toezenden aan het bevoegd gezag van de school of de instelling, met het verzoek te berichten of het
bevoegd gezag aanleiding ziet te trachten op het niveau van de school of de instelling tot een oplossing
te komen. De commissie neemt de klacht alsnog in behandeling, indien niet binnen veertien dagen is
geantwoord of indien binnen vier weken geen oplossing is bereikt.
Artikel 5. Mediation
1. Wanneer er een klacht wordt ingediend bij de commissie kan de secretaris interveniëren door de
mogelijkheid van mediation aan te bieden.
2. Als beide partijen instemmen met mediation en het bevoegd gezag hiermee akkoord gaat, vindt er
doorverwijzing plaats naar de vaste, geregistreerde mediators van GCBO, die volgens het reglement
van de Mediators Federatie Nederland werken.
3. Na de ondertekening van de vaststellingsovereenkomst is de mediation voltooid en wordt de
klacht ingetrokken.
4. Als de mediation niet is gelukt, kan de klacht alsnog door de commissie in behandeling worden
genomen.
Artikel 6. Doorzending
1. De secretaris zendt zo spoedig mogelijk na ontvangst van het klaagschrift dan wel zo spoedig
mogelijk na ontvangst van het hersteld klaagschrift een exemplaar daarvan, vergezeld van de
afschriften van de bijbehorende stukken, aan de verweerder.
2. De secretaris deelt na ontvangst van het klaagschrift dan wel het hersteld klaagschrift, aan het
bevoegd gezag van de betrokken school of instelling mee dat een klacht bij de commissie is
ingediend.
Artikel 7. Klachtsamenvatting
1. De Commissie kan gelijktijdig met het in behandeling nemen van de klacht een samenvatting daarvan
maken, waarin de kern van de klacht omschreven wordt. Deze samenvatting wordt ter instemming
aan de klager voorgelegd.
2. Als er een klachtsamenvatting is gemaakt, waarmee de klager heeft ingestemd, vormt datgene wat
daarin is geformuleerd de basis voor de behandeling van de klacht.
Artikel 8. Intrekken van de klacht
1. Klager kan bij schriftelijke, gedagtekende en ondertekende kennisgeving of mondeling ter zitting aan
de commissie mededelen dat de klacht wordt ingetrokken.
2. Als de commissie voor de zitting heeft vernomen dat de klacht wordt ingetrokken, zal zij dat
onverwijld aan de verweerder en het bevoegd gezag mededelen.
3. Intrekking van de klacht ter zitting is slechts mogelijk, wanneer de verweerder daarmee instemt.
Artikel 9. Verweerschrift
1. Zodra de klacht in behandeling is genomen, stelt de commissie verweerder in de gelegenheid om
binnen een termijn van drie weken na toezending van het klaagschrift en de daarbij behorende
afschriften, een verweerschrift bij de commissie in te dienen. Bij elk exemplaar voegt de verweerder
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afschriften van de op de klacht betrekking hebbende stukken. Verlenging van de termijn van drie
weken is slechts mogelijk in uitzonderlijke gevallen.
2. Na ontvangst van het verweerschrift zendt de secretaris onverwijld een exemplaar daarvan,
vergezeld van de hierbij behorende bijlagen, aan de klager.
Artikel 10. Kennisgeving van stukken
1. Alle bij de commissie in het kader van de behandeling van de klacht ingediende stukken worden aan
de partijen in afschrift toegestuurd.
2. De voorzitter kan beslissen dat een stuk niet relevant is voor de behandeling van de klacht en het
terugsturen aan degene die het heeft ingediend.
3. Op verzoek van de klager of van de verweerder kan de voorzitter bepalen dat een ingediend stuk op
grond van zeer gewichtige redenen niet ter kennis van de wederpartij wordt gebracht.
4. Indien een verzoek tot geheimhouding wordt afgewezen, worden de desbetreffende stukken
geretourneerd en worden die niet in de oordeelsvorming van de commissie betrokken.
5. Indien de voorzitter tot geheimhouding van enig stuk heeft besloten, wordt daarvan melding
gemaakt in het schriftelijk advies van de commissie onder opgave van de aard van het stuk en de
gevolgen die de commissie daaraan verbonden heeft.
Artikel 11. Het inwinnen van inlichtingen voorafgaand aan de behandeling ter zitting
Ter voorbereiding van de behandeling ter zitting van de klacht kunnen door of namens de commissie bij
de klager, de verweerder en anderen schriftelijk alle gewenste inlichtingen worden ingewonnen.
Klager en verweerder worden hiervan op de hoogte gesteld.
Artikel 12. Vereenvoudigde behandeling en bezwaar
1. Totdat de klager en de verweerder zijn uitgenodigd om op een zitting van de commissie te
verschijnen, kan de voorzitter het onderzoek naar de klacht sluiten indien voortzetting van het
onderzoek niet nodig is omdat:
a. de commissie kennelijk onbevoegd is;
b. de klacht kennelijk niet-ontvankelijk is;
c. de klacht kennelijk ongegrond is; of
d. de klacht kennelijk gegrond is.
2. In de beslissing tot sluiting van het onderzoek wordt de klager gewezen op de mogelijkheid binnen
zeven kalenderdagen na dagtekening van deze beslissing schriftelijk en gemotiveerd bezwaar te
maken bij de plaatsvervangend voorzitter.
3. Indien het onderzoek wordt gesloten wegens kennelijke gegrondheid van de klacht, wordt de
verweerder gewezen op de mogelijkheid om binnen zeven kalenderdagen na dagtekening van deze
beslissing schriftelijk bezwaar te maken bij de plaatsvervangend voorzitter.
4. Indien de plaatsvervangend voorzitter het bezwaar gegrond acht, wordt de klacht alsnog ter zitting
gebracht.
Artikel 13. Schriftelijke behandeling van de klacht
1. Met eenstemmig goedvinden van de commissie, de klager en de verweerder kan de behandeling van
de klacht schriftelijk geschieden. In dat geval wordt de klager in de gelegenheid gesteld te reageren
op het door de verweerder ingediende verweerschrift, waarna de verweerder in de gelegenheid
wordt gesteld te dupliceren op de door de klager ingediende repliek. De voorzitter stelt de termijnen
van repliek en dupliek vast.
2. De voorzitter kan na ontvangst van het verweerschrift ook ambtshalve besluiten dat de commissie
de klacht uitsluitend schriftelijk behandelt. De voorzitter deelt dit besluit gemotiveerd aan de klager
en de verweerder mede. Tegen dit besluit kunnen de klager en de verweerder binnen veertien
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dagen na dag tekening schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Dit bezwaar wordt behandeld
door de commissie.
3. Indien de commissie het bezwaar gegrond acht, wordt de klacht alsnog ter zitting gebracht. 4. Indien
de inhoud van de repliek of van de dupliek daartoe aanleiding geeft, kan de commissie alsnog tot
mondelinge behandeling van de klacht besluiten.
Artikel 14. Versnelde behandeling
1. Indien een zaak een spoedeisend belang heeft, kan de voorzitter ambtshalve, op verzoek van klager
of van verweerder, besluiten de klacht versneld te doen behandelen. 2. Indien de klager verzoekt om
een versnelde behandeling, dient hij zijn klaagschrift compleet, in overeenstemming met wat in
artikel 2 van dit reglement wordt voorgeschreven, in te dienen. Bij een eventueel verzuim wordt
klager in de gelegenheid gesteld dit te herstellen.
3. De voorzitter bepaalt alsdan zo spoedig mogelijk de plaats, de datum en het tijdstip waarop de
klacht in een hoorzitting behandeld zal worden en doet daarvan onverwijld mededeling aan de
partijen. 4. Indien de voorzitter heeft besloten tot versnelde behandeling, wordt verweerder
daarvan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld. Het klaagschrift wordt hem in afschrift gezonden
waarbij hij wordt uitgenodigd zijn verweer zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk twee dagen voor de
zitting in te dienen. De voorzitter kan besluiten dat artikel 9 van dit reglement geheel of gedeeltelijk
buiten toepassing blijft. 5. Binnen twee weken na de sluiting van de behandeling ter zitting brengt
de commissie het advies schriftelijk uit.
6. Indien de commissie uit het verweer of uit de behandeling ter zitting blijkt dat de zaak niet
voldoende spoedeisend is om een versnelde behandeling te rechtvaardigen of dat de zaak een
gewone behandeling vereist, dan bepaalt zij dat de klacht verder op de gewone wijze wordt
behandeld.
Artikel 15. Vaststelling plaats en tijdstip van de mondelinge behandeling
De voorzitter bepaalt op zo kort mogelijke termijn de plaats waar en de dag en het uur waarop de
mondelinge behandeling van de klacht ter zitting zal plaatsvinden. Deze behandeling zal in beginsel
plaatsvinden binnen twee maanden na ontvangst van de klacht. Aan partijen wordt daarvan tijdig
kennis gegeven door een schriftelijke oproep. Bij de oproep wordt meegedeeld uit welke personen
de commissie die de klacht ter zitting behandelt, zal zijn samengesteld.
Artikel 16. Wraking of verschoning
1. Op verzoek van de klager of de verweerder kan een lid van de commissie worden gewraakt op grond
van feiten of omstandigheden die het vormen van een onpartijdig oordeel door het desbetreffende
lid zouden kunnen bemoeilijken.
2. Het verzoek wordt schriftelijk en onder opgave van redenen gedaan, zodra de feiten en
omstandigheden aan de verzoekende partij bekend zijn geworden, maar niet nadat het advies door
de commissie is vastgesteld. Ter zitting kan het verzoek ook mondeling worden gedaan.
3. Indien een verzoek om wraking ter zitting wordt gedaan, wordt het onderzoek ter zitting geschorst.
4. Op grond van feiten of omstandigheden als bedoeld in lid 1 van dit artikel kan een commissielid
verzoeken zich te mogen verschonen.
5. Over de wraking of de verschoning wordt zo spoedig mogelijk beslist door de overige leden van de
commissie.
6. Bij staking van stemmen wordt het verzoek om de wraking geacht te zijn toegewezen.
Artikel 17. Mondelinge behandeling in een zitting van de commissie
1. De klacht wordt behoudens in het geval als bedoeld in artikel 12 en artikel 13 mondeling behandeld
in een besloten zitting van de commissie, bestaande uit de voorzitter en twee leden. In
uitzonderlijke gevallen kan bij plotselinge ontstentenis van een commissielid de mondelinge
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behandeling in een besloten zitting plaatsvinden door twee commissieleden. Ingeval van
afwezigheid van de voorzitter treedt een commissielid op als voorzitter.
2. De voorzitter heeft de leiding van de zitting. Hij geeft elk van de partijen de gelegenheid haar
standpunt toe te lichten.
3. Meerderjarige partijen worden in elkaars aanwezigheid gehoord, tenzij zich het bepaalde in lid 4 van
dit artikel voordoet. Ingeval een minderjarige partij is, worden partijen in beginsel buiten elkaars
aanwezigheid gehoord.
4. Klager en/of verweerder kunnen de voorzitter verzoeken om buiten elkaars aanwezigheid te worden
gehoord. Een dergelijk verzoek dient schriftelijk en met redenen omkleed te worden ingediend. Na
ontvangst van het verzoek zendt de secretaris een afschrift hiervan aan de wederpartij. Indien de
voorzitter van oordeel is dat er voldoende grond aanwezig is om partijen buiten elkaars
aanwezigheid te horen, hoort de commissie partijen buiten elkaars aanwezigheid. De commissie
brengt partijen er voor de hoorzitting schriftelijk dan wel mondeling van op de hoogte dat zij buiten
elkaars aanwezigheid zullen worden gehoord.
5. Indien partijen niet in elkaars aanwezigheid worden gehoord, is het de gemachtigde van ieder der
partijen toegestaan bij het horen aanwezig te zijn.
6. Indien partijen buiten elkaars aanwezigheid worden gehoord, en (een der) partijen worden niet
bijgestaan door een gemachtigde, zal de voorzitter na het horen een samenvatting geven van wat is
besproken.
Artikel 18. Vertegenwoordiging ter zitting, getuigen, deskundigen en informanten
1. Een partij kan zich ter zitting door een gemachtigde doen vertegenwoordigen of doen bijstaan.
Daarnaast kunnen klager en verweerder zich laten vergezellen door één hun vertrouwd persoon.
2. De commissie kan van een gemachtigde die geen advocaat is en de klager dan wel de verweerder ter
zitting vertegenwoordigt, een schriftelijke machtiging verlangen.
3. De commissie kan personen als getuige, deskundige of informant voor de zitting doen oproepen.
Namen van de getuigen, deskundigen en informanten worden aan klager en verweerder
meegedeeld.
4. Een partij kan op eigen kosten getuigen, deskundigen en/of informanten ter zitting meebrengen,
met dien verstande dat zij de namen van die personen uiterlijk twee werkdagen voor de zitting
schriftelijk opgeeft aan de commissie. De commissie kan afzien van het horen van door de klager of
verweerder meegebrachte of opgeroepen getuigen, deskundigen en/of informanten.
5. Getuigen, deskundigen en informanten worden door de voorzitter ondervraagd. Vragen kunnen ook
worden gesteld door de andere leden van de commissie en, met toestemming van de voorzitter,
door diens tussenkomst, door de klager en de verweerder of hun gemachtigden.
6. Ingeval een minderjarige getuige wordt gehoord, kan de commissie bepalen dat het horen buiten
aanwezigheid van een of meer partijen plaatsvindt.
7. Indien een minderjarige getuige buiten aanwezigheid van partijen wordt gehoord, is het de
gemachtigde van ieder der partijen toegestaan bij het horen aanwezig te zijn.
8. Indien een minderjarige getuige buiten aanwezigheid van partijen wordt gehoord, en (een der)
partijen worden niet bijgestaan door een gemachtigde, zal de voorzitter na het horen een
samenvatting geven van wat is besproken.
9. Ingeval een minderjarige getuige buiten aanwezigheid van partijen is gehoord, wordt de behandeling
ter zitting voortgezet op een zodanig tijdstip dat partijen redelijkerwijs kennis hebben kunnen
nemen van de inhoud van het horen van die getuige. Indien partijen te kennen hebben gegeven
geen prijs te stellen op voortzetting van de behandeling ter zitting en de commissie van oordeel is
dat het onderzoek volledig is geweest, wordt de behandeling niet voortgezet.
Artikel 19. Tolken
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Indien klager, aangeklaagde, een getuige of een deskundige, de Nederlandse taal onvoldoende
beheerst, kan deze zich op eigen kosten doen bijstaan door een tolk.
Artikel 20. Heropening onderzoek
Indien de commissie van oordeel is dat het onderzoek niet volledig is geweest, kan zij het heropenen. De
commissie bepaalt daarbij op welke wijze het onderzoek wordt voortgezet. De secretaris doet zo
spoedig mogelijk mededeling hiervan aan partijen.
Artikel 21. Beraadslaging
1. De commissie beraadslaagt en beslist in een besloten vergadering waarbij alle leden die deel
uitmaken van de commissie die de klacht behandelt, aanwezig zijn, bijgestaan door de secretaris.
De commissie baseert haar advies op de stukken van de procedure en het verhandelde tijdens de
zitting. 2. De commissie beslist met meerderheid van stemmen. 3. Indien ter zitting met
instemming van partijen is besloten dat partijen buiten de commissie om alsnog tot een minnelijke
oplossing zullen trachten te komen, zal de commissie het vaststellen van een advies opschorten. Als
blijkt dat partijen tot een minnelijke oplossing zijn gekomen, zal de commissie geen advies
uitbrengen. Als blijkt dat partijen niet tot een minnelijk oplossing zijn gekomen, zal de commissie
alsnog tot het uitbrengen van een advies overgaan.
Artikel 22. Advies
1. De commissie brengt advies uit binnen vier weken na de sluiting van het onderzoek dan wel na
afronding van de schriftelijke behandeling als bedoeld in artikel 13 van dit reglement. Deze termijn
kan door de voorzitter met vier weken worden verlengd.
2. De adviezen van de commissie zijn gedagtekend en houden in:
a. de namen en woonplaatsen van de partijen en de namen van de gemachtigden,
b. de gronden waarop het advies berust,
c. het oordeel met betrekking tot de ontvankelijkheid of niet-ontvankelijkheid en de
gegrondheid of
ongegrondheid van de klacht,
d. de eventuele aanbeveling ten aanzien van de door het bevoegd gezag te treffen
maatregelen,
e. de namen van de leden van de commissie die het advies hebben vastgesteld.
3. Het advies wordt door de voorzitter en de secretaris ondertekend, en wordt toegezonden aan
partijen en aan het bevoegd gezag van de desbetreffende school of instelling.
4. Het bevoegd gezag deelt aan de klager en de commissie binnen vier weken na ontvangst van het
oordeel van de commissie mede, of het dat oordeel deelt en of het naar aanleiding van dat oordeel
en de daaraan eventueel verbonden aanbeveling(en) maatregelen zal nemen, en zo ja, welke. Bij
afwijking van de termijn van vier weken doet het bevoegd gezag daarvan met redenen omkleed
mededeling aan de klager en de commissie onder vermelding van de termijn waarbinnen het
bevoegd gezag zijn standpunt bekend zal maken.
Artikel 23. Bejegening door de commissie
1. Partijen en het bevoegd gezag kunnen een klacht indienen over de wijze waarop de commissie hen
heeft bejegend bij de behandeling van een klacht.
2. De voorzitter die geen deel uitmaakte van de commissie waartegen de klacht is ingediend, behandelt
een klacht over de bejegening door de commissie.
3. De voorzitter die de klacht onderzoekt, brengt schriftelijk verslag uit van zijn bevindingen aan
degene die over de behandeling heeft geklaagd en aan de commissie.
Artikel 24. Geheimhouding
Het is de leden en de secretaris van de commissie verboden:
a. hetgeen zij als zodanig te weten zijn gekomen openbaar of aan derden bekend te maken;
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b. de gevoelens bekend te maken welke in besloten vergaderingen of zittingen van de commissie over
aanhangige klachten zijn geuit;
c. over aanhangige klachten of over klachten die naar hun vermoeden of weten bij hen aanhangig
gemaakt zullen worden, anders dan in commissieverband, contacten met derden te hebben en/of
inlichtingen in te winnen.
Artikel 25. Termijnen en schoolvakanties
1. Op de in deze regeling genoemde termijnen is de Algemene Termijnenwet van toepassing.
2. Met uitzondering van de termijn, genoemd in artikel 3 lid 2 van dit reglement, worden voor de
berekening van de in dit reglement vermelde termijnen, de aan de desbetreffende school of
instelling geldende schoolvakantiedagen niet meegerekend, behoudens in, naar het oordeel van de
voorzitter van de commissie, spoedeisende gevallen.
Artikel 26. Samenloop
Bij strijdigheid van dit reglement met de op instelling of school toepasselijke klachtenregeling, gelden de
bepalingen uit dit reglement.
Artikel 27. Onvoorziene gevallen
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de voorzitter, al dan niet gehoord de overige leden
van de klachtencommissie.
Artikel 28. Wijziging van het huishoudelijk reglement
1. Dit reglement kan met inachtneming van het Reglement van Instelling door de Commissie worden
aangevuld en gewijzigd.
2. Indien en voor zover een bepaling in dit reglement niet (langer) verenigbaar blijkt te zijn met de
bepalingen van het Reglement van Instelling, treedt die bepaling buiten werking en beslist de
Commissie zo spoedig mogelijk over haar vervanging.
Dit reglement is vastgesteld op 1 december 2015 en treedt in werking per 1 januari 2016
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Bijlage 4 - Interne route klachtmelding
Klacht over het onderwijs:

Klacht over de schoolorganisatie:

Sociaal Veiligheidsplan CB de Zwaluw –Versie 1.0/april 2020 -

pag. 67 van 122

Sociaal Veiligheidplan

Klacht over functioneren personeel:

Klacht over ongewenste intimiteiten:
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Bijlage 5 - omgangsprotocol Kanjertraining

Inhoud:
1. Wat is het doel van dit omgangsprotocol?
2. Wat is het doel van het Goed gedrag Certificaat?
3. Hoe werken wij op school met het “Goed gedrag predicaat” ?
4. Wat is onze aanpak als negatieve gedrag van leerlingen doorgaat?
1. Wat is het doel van dit protocol?
Dit protocol heeft als doel:
a) “ Alle leerlingen mogen zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal
kunnen ontwikkelen”.
b) Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen leerlingen en volwassenen, als er zich
ongewenste situaties voordoen, elkaar aanspreken op deze regels en afspraken.
c) Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen stellen we alle leerlingen in de gelegenheid
om met veel plezier naar school te gaan!
Directie, team en ouders uit de medezeggenschapsraad onderschrijven gezamenlijk dit PROTOCOL.
2. Wat is het doel van de kanjertraining?
Het belangrijkste doel is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. Als gevolg hiervan
heeft het kind minder last van sociale stress. Ook op langere termijn is dit effect merkbaar. Het blijkt dat
veel kinderen zich na het volgen van de kanjertraining zich beter kunnen concentreren op school en betere
leerresultaten behalen. De verklaring hiervoor is vrij eenvoudig: de kanjertraining geeft kinderen
handvatten in sociale situaties en daarvoor komt tijd en energie vrij. Binnen de kanjertraining worden
kinderen geconfronteerd met de gevolgen van hun gedrag. Deze informatie krijgen ze van hun
klasgenoten en indien nodig van leerkrachten.
Het principe van de kanjertraining bestaat uit het bewust worden van vier manieren van reageren.
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van vier typetjes.
• Konijn (gele pet) te bang, vermijdend, faalangstig en stil. Denkt slecht over zichzelf en goed over
een nader.
• Tijger (witte pet) zichzelf, gewoon, normaal, te vertrouwen, aanspreekbaar op gedrag. Tijger
denkt goed over zichzelf en over de ander.
• Aap (rode pet) grapjurk, uitslover, meeloper, aansteller, malloot. De aap denkt niet goed over
zichzelf maar ook niet goed over een ander.
• Pestvogel (zwarte pet) uitdager, bazig, hork, pester. De pestvogel denkt goed over zichzelf maar
niet goed over een ander.
Tijdens de kanjertraining staan vijf afspraken centraal:
- we vertrouwen elkaar
- we helpen elkaar
- niemand speelt de baas
- niemand lacht uit
- niemand doet zielig
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De kanjertraining probeert elk kind te laten zien dat het beter en prettiger is voor jezelf en voor een ander
om je goed te gedragen. Iedereen wil toch een Kanjer zijn?

1. Op onze school willen we vooral positief gedrag benadrukken. We hangen de regels
duidelijk zichtbaar in de groep op.
2. We voeren veel gesprekken met leerlingen over bijvoorbeeld: veiligheid, omgaan met
elkaar, rollen in een groep, aanpak van ruzies etc.
3. We doen veel activiteiten die bedoeld zijn om de sfeer te bevorderen. Dit zijn o.a.
activiteiten uit de kanjertraining.
4. Het voorbeeld van de leerkrachten (en thuis de ouders) is van groot belang. Er zal minder
gepest worden in een klimaat waar duidelijkheid heerst over de omgang met elkaar, waar
verschillen worden aanvaard en waar ruzies niet met geweld worden opgelost maar
uitgesproken. Agressief gedrag van leerkrachten, ouders en de leerlingen wordt niet
geaccepteerd. Leerkrachten horen duidelijk stelling te nemen tegen dergelijke
gedragingen.
5. We willen ouders goed informeren over de kanjertraining d.m.v. nieuwsbrieven, de
schoolgids, ouderavonden en persoonlijk contact.

Hoe werken wij op school met de methode ‘kanjertraining’?
• Aan het begin van elk schooljaar starten we met de module groepsvormende activiteiten. Daarna
maken wij keuzes in de lessen en stemmen het op elkaar af tijdens de OB en BB bijeenkomsten.
• De ouderbrief zit in de digitale map Kanjertraining (Teammap)
• Registratie van voorvallen worden opgenomen in het ‘stand van zakenformulier’
• Negatief gedrag van de kinderen tijdens het buitenspel wordt genoteerd in het pleinschrift.
• Tijdens P.V. ervaringen uitwisselen over de kanjertraining (Kanjermoment)
• Binnen de Zwaluw is de afspraak genaakt dat in iedere groep in ieder geval 1 les wordt besteed
aan de Kanjertraining.
• Verhalen en werkboek als leidraad, de handleiding als naslagwerk gebruiken
• Vast teamlid heeft als taak de website bij te houden en eventueel nieuwe materialen bestellen.
4. Wat is onze aanpak als negatieve gedrag van leerlingen doorgaat?
Tijdens de lessen van de kanjertraining proberen we kinderen om te laten gaan met het gedrag van
pestvogels. Mocht het gedrag negatief blijven dan grijpen wij als leerkrachten in.
Wanneer leerlingen ruzie met elkaar hebben en/of elkaar pesten proberen zij en wij:
•
•

•

Er eerst zelf ( en samen) uit te komen.
Op het moment dat een van de leerlingen er niet uitkomt ( in feite het onderspit delft en verliezer
of zondebok wordt) heeft deze het recht en de plicht het probleem aan de meester of juf voor te
leggen. Wanneer duidelijk is gevraagd om op te houden en het negatieve gedrag doorgaat krijgt
de leerling een waarschuwing. Pleinwachten geven aan de groepsleerkracht door dat een leerling
een waarschuwing heeft gekregen. Het wordt genoteerd in het pleinschrift. Bij Fysiek geweld
wordt er direct door de leerkracht ingegrepen.
Bij de tweede waarschuwing binnen de afgesproken tijdlimiet( per bouw) wordt er een sanctie
gezet op het negatieve gedrag. Directe sanctie; uit de groep/het spel halen.
o Onderbouw; binnen een dagdeel, nadenkstoel
o Middenbouw, binnen de dag, time-out plek binnen de klas (oeps formulier invullen)
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•
•

•

o Bovenbouw, binnen een week, time-out plek op de gang (oeps formulier invullen)
Bij negatief gedrag op het schoolplein moet het kind bij de tweede melding op de ‘witte Pet’
(time-outplek voor het raam vd personeelskamer) staan. Positief nadenken over hoe je de witte
pet weer wilt opzetten.
Blijft het kind ondanks herhaaldelijk verzoek om te stoppen doorgaan met negatief gedrag dan
worden de ouders ingelicht door de groepsleerkracht.
Verder wordt er een sanctie opgezet;
o Onderbouw; kind afhankelijke straf.
o Middenbouw, pauzes binnen blijven 1 week lang.
o BB 30 min nablijven 1 week lang.
Wanneer het negatieve gedrag niet ophoudt en de leerkrachten zich handelingsverlegen voelen
wordt er deskundige hulp ingeschakeld via schoolmaatschappelijk werk. Ouders worden hier
vanzelfsprekend bij betrokken.

Ondertekening
Namens bevoegd gezag:

Datum:

………………………………………

Naam:

………………………………………

Handtekening: ………………………………………

Namens Medezeggenschapsraad:
Datum:

………………………………………

Naam:

………………………………………

Handtekening: ………………………………………
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Bijlage 6 – Sorry formulier/ Oeps formulier

Mijn naam:
Groep:
De datum van vandaag:

_________________________________
_________________________________
_________________________________

Wat is er gebeurd?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Hoe kwam dat?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Wat deed jij?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Waarom deed je het?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Wie had last van jouw gedrag en waarom?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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Wat waren de gevolgen van je gedrag voor een ander of voor
anderen?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Wat waren de gevolgen van je gedrag voor jezelf?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Hoe kun je wat er mis is gegaan oplossen?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Wat zou je volgende keer kunnen doen om ervoor te zorgen dat
het niet nog een keer gebeurt?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Handtekening juf/meester: _______________
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Bijlage 7 – Privacyreglement Viviani scholen

Het Privacyreglement is te vinden op de website van Viviani onder
https://www.viviani.nl/Ouders/Privacy

8 – Modelreglement internet en sociale media op school
Bijlage 8 – Mediaprotocol leerlingen
Inleiding
Sociale media spelen een belangrijke rol in het leven van leerlingen en onderwijzend personeel. Het
gebruik van sociale media is onderdeel van het gedrag van leerlingen binnen de school. Sociale media
kunnen helpen om het onderwijs te verbeteren en de lessen leuker te maken, om contact te houden met
vrienden, te experimenteren en grenzen te verleggen. Maar sociale media brengen ook risico’s met zich
mee, zoals pesten en het ongewild delen van foto’s of andere gegevens.
Met dit reglement kan het gesprek op school, in de klas maar ook thuis gevoerd worden over wat er
acceptabel is op sociale media (en wat niet). De afspraken zijn van toepassing op alle leerlingen van De
Zwaluw, voor het gebruik van sociale media op mobiele telefoons en andere (mobiele) devices. Niet alleen
op school en in de klas, maar ook in het mediagebruik buiten de school.
Onder het gebruik van sociale media verstaan we het gebruik van programma’s waarmee online
informatie kan worden opgezocht, gedeeld en gepresenteerd. Denk bijvoorbeeld aan Facebook, Twitter,
Instagram, YouTube, Snapchat maar ook alle (nieuwe) hiermee vergelijke programma’s en apps.
Afspraken bij het gebruik van internet en sociale media
Voor het mediaprotocol van de Zwaluw zie de website van Viviani:
https://www.viviani.nl/Ouders/Privacy Mediaprotocol leerlingen
Bij de intake en aanmelding bij de school tekenen ouders hiervoor.
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Bijlage 9 – Protocol gedragstolerantie en sancties
Inleiding
Alle schoolgeledingen vinden het belangrijk, dat:
onze school een plaats moet zijn, waar aandacht besteedt wordt aan de in de maatschappij
algemeen geldende normen en waarden.
leerlingen een veilige en vertrouwde plaats moeten kunnen innemen, om zich vol zelfvertrouwen
te kunnen ontwikkelen.
we de leerlingen moeten leren omgaan met verschillen, met respect voor de ander.
leerlingen zoveel mogelijk moeten leren zelfstandig beslissingen te kunnen nemen en
verantwoordelijk te zijn voor hun eigen handelen.
Er zijn situaties en momenten, waarbij de houding of het gedrag van leerlingen blijvend zo storend of
onbeleefd is, dat de grens van tolerantie wordt bereikt. Dit protocol dient hiertoe een oplossing te bieden.
Voorop staat dat de volwassen begeleider reeds al het mogelijke in het werk heeft gesteld het kind tot
genormaliseerd gedrag te brengen.
Naast de algemeen bekende beleefdheidsregels en omgangsvormen kent de school basis(school) regels
& afspraken. Deze fungeren als bijlage van dit protocol.
Ieder schooljaar wordt in het kader van ons kwaliteitsbeleid, geïnventariseerd voor hoeveel leerlingen we
dit protocol hebben moeten gebruiken en tot welke resultaten dat heeft geleid.
Wanneer het gedrag van een leerling door de frequentie en de hevigheid het functioneren van zowel de
andere leerlingen in de groep als de leerkracht onmogelijk maakt en de leerling niet meer is te corrigeren
door de leerkracht(en), is de grens van het toelaatbare overschreden.
Dit geldt overigens ook in de verhouding tussen ouders / verzorgers en leerkrachten.
De volgende gedragingen of een combinatie daarvan kunnen het functioneren onmogelijk maken:
verbaal
non-verbaal
lichamelijk
materieel
weglopen

gillen, krijsen, schelden, vloeken, seksueel getinte opmerkingen, denigrerende of
minachtende opmerkingen, uitlachen, incorrect reageren (brutaal), (be)dreigen.
negeren niet aankijken de rug toedraaien, incorrect reageren ( brutaal in gebaren)
slaan, schoppen, spugen, knijpen, krabben, negeren, ongewenst aanraken,
omverduwen van tafels, stoelen: oneigenlijk gebruik (op staan, mee slaan
materiaal etc.), vernielen.
zich zonder toestemming ophouden in ruimtes van de school, het zonder
toestemming verlaten van het terrein

Opmerking: genoemde gedragingen kunnen worden gesignaleerd in de verhouding kind en leerkracht,
ouder en leerkracht (en visa versa), leerlingen onderling.
Genoemde gedragingen komen (deels) ook terug in het z.g. pestgedrag.
Pesten is vaak structureel van karakter en meestal gericht op één kind of een kleine groep leerlingen.
Langdurig ongewenst gedrag van de dader(s) kan van grote invloed zijn op het gedrag van de slachtoffers,
zowel binnen als buiten de school.
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Teneinde onze stellingname tegen ongewenst gedrag duidelijk kenbaar te maken, hebben wij de
volgende regels opgesteld:
 Niemand uitschelden
 Niemand veroordelen
 Niemand buitensluiten
 Elkaar accepteren zoals je bent
 Van elkaars spullen afblijven
 Luisteren naar elkaar
 Niemand uitlachen
 Over niemand roddelen
 Van elkaar afblijven
 Niemand bedreigen
 Niemand uitschelden of veroordelen op uiterlijk
 Elkaar respecteren in hoe die is.
Bovenstaande regels zijn gericht op het voorkomen en bespreekbaar maken van grensoverschrijdend en
pestgedrag op school. Aangepast aan het niveau van de leerling worden de regels regelmatig gebruikt
wanneer de situatie zich voordoet. (De regels hangen zichtbaar voor iedereen in alle ruimtes.)
Procedure
Tevens hebben alle geledingen zich ten doel gesteld de gevallen van grensoverschrijdend gedrag op
school aan te pakken volgens een duidelijke procedure.
Doel
•
•

Het voorkomen van iedere vorm ongewenst en grensoverschrijdend gedrag op onze school.
Het op een adequate wijze reageren op pestgedrag in de richting van de dader, het slachtoffer,
de zwijgende middengroep, in overleg met de ouders van de betrokkenen.

Preventie
De leerlingen weten dat iedere vorm van ongewenst gedrag en grensoverschrijdend gedrag (incl.
pestgedrag) door alle leerkrachten worden afgewezen en dat de leerkrachten altijd stelling nemen tegen
dit gedrag.
De regels zijn bekend aan alle leerlingen en worden regelmatig besproken en hangen duidelijk zichtbaar
in de lokalen en hallen met bijvoorbeeld het goed gedrag certificaat.
Op school is er voor iedereen en gemakkelijk toegankelijke informatie over "grensoverschrijdend gedrag".
Regelmatig wordt er gerichte voorlichting geven aan ouders/verzorgers en hun leerlingen over
grensoverschrijdend gedrag. Deze voorlichtingen kunnen worden gegeven door Stichting Veilig
Onderwijs.
Signaleren
Afwijkend en opvallend gedrag wordt in de groep en daarbuiten door de leerkrachten nauwlettend in de
gaten gehouden en opvallende en/of ernstige gevallen ( zie bovenstaande omschrijvingen)worden gemeld
aan en besproken met andere teamleden tijdens de teamvergadering.
Ook meldingen van de ouders of verzorgers van een leerling maar ook van hulpouders / -verzorgers
kunnen aanleiding geven tot nadere observatie, bespreking en erkenning. Deze melding zijn signalen en
gaan in eerste instantie via de groepsleerkracht.
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De door leerkrachten gesignaleerde gevallen worden door de leerkracht genoteerd op het formulier
"
grensoverschrijdend gedrag ".
Hulpouders en -verzorgers noteren hun bevindingen in een speciaal schrift. Na overleg met de
groepsleerkracht kan besloten worden het geval ook op het formulier "grensoverschrijdend gedrag" te
noteren.
Tevens wordt daarbij vermeld welke leerkracht het geval behandelt, hoe het wordt afgehandeld en welke
afspraken worden / zijn gemaakt. Het formulier is alleen ter inzage aan de leerkrachten.
De eerste vermelding op het formulier betekent tevens dat fase 1 van de procedure is gestart.
Fasen in de procedure
We onderscheiden 4 fases:
1e fase - eerste betrokkene (bijv. groepsleerkracht / vakleerkracht / hulpouder / O.O.P)
2e fase - groepsleerkracht / intern begeleider
3e fase - directie
4e fase - verwijdering van school
Per fase bij de 4e overtreding naar de volgende fase.
Sanctiemaatregelen binnen elke fase:

1e Fase
extra aandacht en begeleiding (na 2 ernstige overtredingen)
journaalblad; plan van aanpak; ouders inlichten, sociaal-emotionele ontwikkeling scoren
middels observatieblad uit Praxis
individueel gesprek leerkracht -leerling (praatprotocol)
inperken vrijheden /strakkere afspraken
bv. niet meer van plaats, vragen naar toilet, samen met leerkracht naar de gang, niet meer
overblijven enz.
evaluatie

2e Fase
intensieve begeleiding gesprekken
dagelijks een kort gesprek tussen leerkracht en leerling; een schrift voor de leerling met daarin
positieve punten;
meer inperken vrijheden /strakkere afspraken
afspraken fase 1 + bv. direct naast de leerkracht functioneren
gesprek ouder - leerkracht (evt. vervolggesprek de leerling erbij)
over bv. uit de groep plaatsen met toezicht (binnen bouw/bouw overstijgend), laten
nablijven en werkzaamheden verrichten onder toezicht
evaluatie
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3e Fase
gesprek directie –leerling
aanleveren dossier met alle aantekeningen van stappen in voorgaande fasen
contact ouder-directie
contract opstellen (leerling-ouder-leerkracht-directie) met tijdsduur
evaluatie n.a.v. contract
mediation of andere hulp van Stichting Veilig Onderwijs
tijdelijk uit de groep plaatsen (bij voorkeur in jongere leeftijdsgroep)
tijdelijke schorsing van school
evaluatie

4e Fase
verwijdering van school

Aanvullend t.a.v. pestgedrag
Wanneer wij een pestprobleem erkennen, wordt er op zeer korte termijn beslist over de volgende
aanpak:
1. Hulp aan het slachtoffer.
2. Hulp aan de dader.
3. Hulp aan de groep.
4. Hulp aan de ouders.
ad.1. D.m.v. een gesprek met het slachtoffer kan de groepsleerkracht te weten komen welk
probleem er speelt, wat de omvang is en welke oplossing er mogelijk is volgens de slachtoffer en
de leerkracht.
o Er worden afspraken gemaakt over het vervolg.
ad.2. De dader moet duidelijk weten dat zijn/haar gedrag wordt afgewezen en tijdens een gesprek
confronteert de groepsleerkracht de dader met zijn gedrag en de gevolgen voor hem/haar en die
voor de slachtoffer.
o Een gesprek kan straffend zijn en de leerkracht kan een duidelijke sanctie treffen (zie
fasen van de procedure).
o Een gesprek met de dader kan ook probleemoplossend zijn. Dan wordt er gezocht naar
de oorzaak van het pestgedrag. Bijvoorbeeld wanneer het pestgedrag de oorzaak of het
gevolg is van (huiselijke) omstandigheden waarin de dader verkeerd. Contact met de
ouders wordt dan noodzakelijk.
o Er worden afspraken gemaakt over het vervolg.
ad.3. D.m.v. groepsgesprekken zal de groep waarbinnen zich het pestgedrag afspeelt zich bewust
moeten worden van dit groepsgedrag en moet de verantwoordelijkheid van de groep voor de
individuele leerling worden benadrukt. De groep zal ook een signalerende functie krijgen en niet
blijven toezien en zwijgen.
ad.4. Wanneer het gedrag van de leerling daartoe aanleiding geeft, zullen de ouders van de dader
door de directie en de groepsleerkracht op de hoogte worden gesteld. Zeker wanneer de
gesprekken met de dader niet leiden tot gedragsverandering.
Ad.5. Indien er geen gedragsverandering is getoond en de sociale veiligheid dreigt in gevaar te
komen, zal de leerkracht of directeur contact op nemen met Stichting Veilig Onderwijs voor hulp.
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De ondernomen activiteiten worden vanaf het beginstadium vastgelegd (logboek) en er wordt samen met
de ouders verder gewerkt aan een oplossing.
Er worden afspraken gemaakt over het vervolg. Het verloop van de hulp wordt tijdens de
teamvergaderingen besproken, opdat ieder teamlid op de hoogte is van de actuele stand van zaken.
Indien het ongewenste gedrag niet stopt en de dader het functioneren van hem-/ zichzelf, de andere
leerlingen in de groep (of school) en de leerkracht ernstig schaadt, kan de directie overgaan tot schorsing
en uiteindelijk, met toestemming van het bestuur, tot verwijdering van de dader van school (zie
procedure).
2.
REGELS VOOR SCHORSING EN VERWIJDERING
Artikel 18 WBO Schorsing
1. De leerling kan bij een zodanige verstoring van de orde dat het belang van alle leerlingen op
ongestoord onderwijs dient te prevaleren boven het recht op onderwijs van een leerling,
gedurende maximaal een week, door het bevoegd gezag de toegang tot de lessen worden
ontzegd.
2. Het besluit tot schorsing dient schriftelijk te worden meegedeeld en kan alleen in bijzondere
gevallen achteraf worden gedaan.
Artikel 19 WBO Verwijdering
1. De leerling kan alleen bij ernstig wangedrag dan wel herhaaldelijke overtreding der voorschriften
na grondige overweging van alle oplossingen conform de geldende wettelijke bepalingen door
het bestuur definitief verwijderd worden.
2. Definitieve verwijdering geschiedt slechts indien de ouders schriftelijk op de hoogte zijn gebracht
van het voornemen tot verwijdering en tevens in de gelegenheid zijn gesteld om te worden
gehoord.
Het kan voorkomen dat een leerling (of een leerkracht, ouder / verzorger) de grenzen van de wet
overschrijdt. Te denken valt aan mishandeling, seksuele intimidatie, racisme, diefstal etc.
Afhankelijk van (de zwaarte van) het vergrijp zal de school, na overleg met het bestuur en de
onderwijsinspectie, ook formeel aangifte doen van een misdrijf bij Justitie.
Aangifte door de school bij Justitie betekent dat de interne procedure (direct) in fase 3 wordt opgestart.
Situatiebeschrijving
Time-out, schorsing of verwijdering van een leerling kan zich voordoen als sprake is van een ernstig
incident. Hieronder verstaan wij: een gebeurtenis, waarin het gedrag van de leerling in de beoordeling
van de directie heeft geleid tot ernstige psychische, lichamelijke en/of materiële schade.
Inwerkingtreding
Aangezien ernstige incidenten gepaard gaan met emoties en er bij de direct leidinggevende (leerkracht)
een bepaalde acute handelingsverlegenheid niet ondenkbaar is, is het belangrijk dat deze z.s.m. tijdens of
na het incident een collega en in ieder geval z.s.m. directie inschakelt, om de situatie te beoordelen.
Daarna wordt bepaald of dit protocol op die situatie van toepassing is.
Time-out
Een ernstig incident leidt tot een time-out met onmiddellijke ingang. De leerling wordt voor de rest van
de dag de toegang tot de groep ontzegd. Hij/zij blijft onder toezicht binnen de school. Dit is principieel
geen strafmaatregel, maar een pedagogische maatregel, waardoor mede de rust in de groep beoogt
wordt.

Sociaal Veiligheidsplan CB de Zwaluw –Versie 1.0/april 2020 -

pag. 79 van 122

Sociaal Veiligheidplan
Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
• Tenzij redelijke gronden zich daartegen verzetten worden de ouders/verzorgers onmiddellijk van
het incident en de time-out gemotiveerd op de hoogte gebracht.
• De time-out maatregel kan eenmaal worden verlengd met 1 dag. Daarna kan de leerling worden
geschorst voor maximaal 1 week. In beide gevallen dient de school vooraf of – indien dat niet
mogelijk is – zo spoedig mogelijk na het effectueren van de maatregel contact op te nemen met
de ouders/verzorgers.
• De ouders/verzorgers worden op school uitgenodigd voor een gesprek. Hierbij is de
groepsleerkracht en een lid van de directie van de school aanwezig.
• Van de het incident en het gesprek met de ouders wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt
door de ouders voor gezien getekend en in het leerlingendossier opgeslagen. Mochten ouders dit
niet tekenen, dan wordt het verslag aangetekend aan de ouders gestuurd, met in een begeleidend
schrijven de aantekening dat ouders de voorgaande stappen hebben geweigerd.
• De time-out maatregel kan alleen worden toegepast na goedkeuring door de directie van de
school.
• De time-out maatregel wordt na toepassing schriftelijk gemeld aan het bevoegd gezag.

Schorsing
Een ernstig incident (al of niet na eerdere time-out) leidt tot een schorsing. De leerling wordt voor de
periode van maximaal een week de toegang tot de groep of zelfs de school ontzegd. Dit betreft een
maatregel met een formele juridische status, waarvoor de mogelijkheid van beroep via de
klachtencommissie en vervolgens via de kantonrechter geldt.
Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
• De directie stelt het bevoegd gezag van de school voorafgaand aan de schorsing in kennis van
deze voorgenomen maatregel en vraagt (afhankelijk van mandatering) om goedkeuring.
• Voor zover mogelijk worden er maatregelen getroffen waardoor de voortgang van het leerproces
van de leerling gewaarborgd kan worden. Schorsing betekent niet dat het doen van toetsen (denk
aan cito-entree of eindtoetsen) wordt belemmerd. Dit vraagt passende maatregelen, bijv. het wel
tot de school toelaten voor het doen van deze toets. Daarnaast kan het beschikbaar stellen van
(thuis)studiemateriaal tot de mogelijkheden behoren.
• De schorsing bedraagt maximaal 3 weken en kan hooguit 2 maal worden verlengd. Deze termijn
is zo gekozen dat in het ernstigste geval de school voldoende tijd ter beschikking heeft om een
eventuele verwijderingsbeslissing op zorgvuldige wijze voor te bereiden. De betrokken
ouders/verzorgers worden door de directie schriftelijk in kennis gesteld van de
schorsingsmaatregel inclusief de motivatie daarvoor. Tevens worden de ouders/verzorgers
uitgenodigd voor een gesprek betreffende deze maatregel. Bij dit gesprek wordt ook de betrokken
leraar uitgenodigd. In dit gesprek wordt het incident en de toekomst besproken en worden ouders
gewezen op hun beroeps- en bezwaarmogelijkheden. Ouders/verzorgers wordt gewezen op de
mogelijkheid zich tijdens dit gesprek en volgende gesprekken te laten bijstaan door een
vertrouwenspersoon. Tijdens het gesprek dienen nadrukkelijk oplossingsmogelijkheden te
worden verkend, waarbij de mogelijkheden en de onmogelijkheden van de opvang van de leerling
op de school aan de orde komen.
• Van de schorsing en het gesprek met de ouders wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt
door de ouders/verzorgers voor gezien getekend en in het leerlingendossier opgeslagen. Mochten
ouders/verzorgers dit niet tekenen, dan wordt het verslag aangetekend aan de ouders gestuurd,
met in een begeleidend schrijven de aantekening dat ouders de voorgaande stappen hebben
geweigerd. Het verslag wordt tevens ter kennisgeving verstuurd aan het bevoegd gezag, de
ambtenaar leerplichtzaken en de inspectie onderwijs.
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•

•
•

Ouders/verzorgers kunnen beroep aantekenen tegen de schorsingsmaatregel bij het bevoegd
gezag van de school. Het bevoegd gezag beslist uiterlijk binnen 14 dagen op het beroep.
Gedurende de periode van beroep is de leerling geschorst.
Als ouders/verzorgers hun medewerking aan een terecht opgelegde schorsingsmaatregel
weigeren, stelt de directie de verwijderingsprocedure in werking.
Voor zover mogelijk worden er gedurende de schorsingsperiode maatregelen getroffen waardoor
de voortgang van het leerproces van de leerling gewaarborgd kan worden.

Verwijdering
Een ernstig incident (al of niet na eerdere schorsing) leidt tot een verwijdering. De leerling wordt definitief
de toegang tot de school en de schoolterreinen ontzegd. Dit betreft een maatregel met een formele
juridische status, waarvoor in het In het bijzonder onderwijs de mogelijkheid van beroep via de
klachtencommissie en vervolgens via de kantonrechter geldt.
Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
• De directie dient bij het bevoegd gezag van de school een gemotiveerd verzoek in tot verwijdering
van een leerling.
• Het bevoegd gezag dient voorafgaand aan een beslissing alle betrokkenen te horen. Hiervan
wordt een verslag gemaakt wat als bijlage gevoegd wordt bij de aan de ouders/verzorgers te
zenden schriftelijke kennisgeving van het voornemen tot verwijdering. Hierin wordt de ouders
gewezen op de mogelijkheid van het indienen van een bezwaarschrift binnen 6 weken. Van de
ouders wordt gevraagd om de kennisgeving voor gezien getekend te retourneren.
• Het bevoegd gezag beslist uiterlijk 4 weken na ontvangst van de retourbrief dan wel het
bezwaarschrift van de ouders/verzorgers over definitieve verwijdering. Dit besluit dient vergezeld
te gaan van aantoonbare pogingen om minimaal gedurende 8 weken er alles aan te hebben
gedaan om de leerling op een andere school geplaatst te krijgen.
• Tijdens de gehele procedure heeft het bevoegd gezag de mogelijkheid, de leerling de toegang tot
de school te ontzeggen.
• Indien de beslissing van het bevoegd gezag leidt tot definitieve verwijdering, wordt dit
gemotiveerd en gedocumenteerd ter kennisgeving opgestuurd naar zowel de ouders, de
ambtenaar leerplichtzaken en de inspectie onderwijs.
Ondertekening
Namens bevoegd gezag:
Datum:

………………………………………

Naam:

………………………………………

Handtekening: ………………………………………

Namens Medezeggenschapsraad:
Datum:

………………………………………

Naam:

………………………………………

Handtekening: ………………………………………
Bijlage 10 – Aanpak Ongewenst bezoek
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Bijlage 10 – Aanpak ongewenst bezoek
Algemene definitie
Bij ongewenst bezoek kan bijvoorbeeld gedacht worden aan personen in of rond de school:
• met criminele activiteiten (dealen, heling)
• leerlingen van andere scholen die problemen veroorzaken
• die komen om iemand te intimideren/mishandelen, bijvoorbeeld ouders die verhaal komen halen
bij leerlingen, personeel, directie.
Juridische definitie
Zich bevinden op verboden grond (artikel 461 WvS) Hij die, zonder daartoe gerechtigd te zijn, zich op
eens anders grond waarvan de toegang op een voor hem blijkbare wijze door de rechthebbende is verboden,
bevindt of daar vee laat lopen, wordt gestraft met een geldboete van de eerste categorie.
Lokaalvredebreuk (artikel 139 WvS)
• Hij die in een voor de openbare dienst bestemt lokaal wederrechtelijk binnendringt, of,
wederrechtelijk daar vertoevende, zich niet op de vordering van de bevoegde ambtenaar
aanstonds verwijdert, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of een
geldboete van de tweede categorie.
• Hij die zich de toegang heeft verschaft door middel van braak of inklimming, van valse sleutels,
van een valse order of een vals kostuum, of die zonder voorkennis van de bevoegde ambtenaar
en anders dan ten gevolge van vergissing binnengekomen, daar wordt aangetroffen in de voor de
nachtrust bestemde tijd, wordt geacht te zijn binnengedrongen.
• Indien hij bedreigingen uit of zich bedient van middelen geschikt om vrees aan te jagen, wordt
hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of een geldboete van de derde
categorie. De in het eerste en derde bullit bepaalde gevangenisstraffen kunnen met een derde
worden verhoogd, indien twee of meer verenigde personen het misdrijf plegen.
Toelichting
Bovenstaande wordt als bedreigend of erg onprettig ervaren. Zeker als daadwerkelijk sprake is van
bedreigingen of als er fysiek of verbaal geweld wordt gebruikt heeft dit een negatief effect op het
veiligheidsgevoel in en rond de school.
Wanneer de persoon in kwestie ondanks deze waarschuwing toch terugkomt, dan heeft elke burger in
Nederland het recht om een verdachte op heterdaad aan te houden. De directie kan dit recht dus
gebruiken om jongeren, ouders of andere lieden aan te spreken als zij ondanks waarschuwingen toch
zonder toestemming de school of het schoolplein betreden. Hetzelfde geldt in geval van
lokaalvredebreuk.
Maatregelen die de school kan nemen:
Inschatten van de situatie en daarmee keuze bepalen wel of niet de politie in te schakelen.
Primair, indien er sprake is van een situatie die de school zelf afhandelt:
• Personeel van de school kan mensen wegsturen die rond de school lopen en daar niets te zoeken
hebben en een waarschuwing geven.
• Personeel van de school kan ouders/verzorgers van verdachte jongere informeren en verzoeken
om het ongewenste gedrag te doen stoppen.
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•

De directie van de school kan, wanneer de problemen aanhouden, als tweede stap een schriftelijk
toegangsverbod uitreiken.

Secundair, indien er sprake is van betreding gebouw of terrein ondanks toegangsverbod:
• De school kan dan betreffende persoon aanhouden (zorg voor getuigen) en de politie bellen. (Let
op: aanhouding is niet hetzelfde als vasthouden of opsluiting. Betreffende persoon zou dat
namelijk kunnen aanmerken als ‘gijzeling’ of wederrechtelijke vrijheidsberoving.)
• Bij herhaling of toename (kwalitatief en/of kwantitatief) van de problematiek dan kan de school
de politie bellen.
Maatregelen die de politie kan nemen:
• Tegen de verdachte kan proces-verbaal worden opgemaakt.
• Ouders/verzorgers verdachte jongere informeren en verzoeken om het ongewenste gedrag te
doen stoppen
Hulpmogelijkheden:
− Advies- en Meldpunt kindermishandeling
− Bureau Slachtofferhulp
− Bureau Jeugdzorg
− Politie
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Bijlage 11 – Protocol Leerlingenverzuim
Ouders/verzorgers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat hun kind naar school gaat en dat zij zich
houden aan de schooltijden. Aan school de taak om hier goed beleid op te voeren. Wij volgen het
verzuimprotocol, dat gebaseerd is op de wettelijke bepalingen en de richtlijnen die zijn voorgeschreven
door Leerplicht.
Staan de taken en verantwoordelijkheden van de medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van
ons beleid, duidelijk omschreven.
Acties
• Ouders/verzorgers melden tussen 08.00 uur en 08.45 uur de afwezigheid van hun kind, bij
voorkeur digitaal via ‘Afwezigheid melden’ in ParnasSys. Afmelden kan ook telefonisch of
persoonlijk bij de leerkracht. Als een kind meerdere dagen afwezig is melden de ouders het kind
dagelijks af.
• De leerkracht zet een telefonisch ontvangen bericht in ParnasSys.
• De leerkracht controleert vóór 09.00 uur of alle afwezige leerlingen in ParnasSys staan en werkt
dit zo nodig bij.
• De leerkracht registreert het verzuim in ParnasSys door middel van eenduidige codes (zie
verderop). Ook leerlingen die te laat komen worden geregistreerd. Er kan binnen ParnasSys een
opmerking worden toegevoegd.
• De conciërge (en bij afwezigheid de schoolleiding) maakt dagelijks om 09.00 uur een rondje
langs alle groepen om te controleren of er leerlingen zijn die zonder bericht afwezig zijn.
• Is een leerling afwezig zonder dat zijn/haar afwezigheid gemeld is, dan neemt de conciërge of
de leerkracht tussen 09.00 en 09.15 uur contact op met de ouders/verzorgers. Er wordt
gevraagd naar de reden van het verzuim. De conciërge koppelt dit onmiddellijk terug naar de
leerkracht
• Als er mogelijk sprake is van ongeoorloofd verzuim of er is geen contact mogelijk met de
ouders/verzorgers, dan maakt de leerkracht een notitie in ParnasSys en meldt dit bij de
schoolleiding.
• De leerkracht maakt in ParnasSys een notitie als een leerling te laat komt. Alleen als een heel
duidelijke reden voor te laat komen is wordt ook deze reden door de leerkracht genoteerd.
Vervolgacties
Bij te laat komen (na 08.45 uur)
• Bij vaker te laat komen (meer dan drie keer per maand), voert de groepsleerkracht een gesprek
met de ouders/verzorgers en maakt hiervan een notitie in ParnasSys. De leerkracht krijgt van de
administratieve medewerker een signaal bij drie keer te laat (verzuimoverzicht uit ParnasSys).
Meer dan 5 minuten te laat wordt geregistreerd als 1 uur ongeoorloofd verzuim.
- Notitie ParnasSys: Gesprek na 3 keer te laat
• Als het te laat komen aanhoudt (meer dan drie keer per maand) na het gesprek met de
ouders/verzorgers, overlegt de groepsleerkracht met de directie. De directie neemt contact op
met de ouders/verzorgers.
- Notitie ParnasSys: Gesprek directie te laat
• Als het te laat komen daarna nog steeds aanhoudt stelt de directie de leerplichtambtenaar van
de school op de hoogte en stuurt hem/haar de verzuimoverzichten (zo mogelijk digitaal) toe.
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Bij ziekte
• Bij ziekte van een leerling neemt de groepsleerkracht uiterlijk na 5 schooldagen contact op met
de ouders/verzorgers. In dit gesprek informeert de leerkracht hoe het gaat met de leerling en
wordt afgesproken wanneer de leerling weer op school komt. De leerkracht maakt hiervan een
notitie in ParnasSys.
• Als de afgesproken termijn verlopen is en de leerling is nog niet op school, wordt opnieuw
contact opgenomen. Bij twijfel informeert de groepsleerkracht de directie.
• Wanneer een leerling voor de vierde keer in een schooljaar ziek wordt gemeld, wordt het
verzuim besproken door leerkracht met ouders. Bij twijfel wordt de directie geïnformeerd. De
directie nodigt de ouders uit voor een gesprek of schakelt de schoolarts en/of de
leerplichtambtenaar in. Die kunnen dan besluiten het verzuim te behandelen:
Ziekmeldingen die vermoedelijk ongeoorloofd verzuim zijn, worden door de
leerplichtambtenaar behandeld.
Van elke stap wordt een notitie in ParnasSys gemaakt.
Bij extra verlof
Extra verlof mag alleen worden toegekend voor: religieuze feestdagen, gewichtige
omstandigheden of vanwege de aard van het beroep van (één van) de ouders.
De directeur neemt een beslissing bij aanvragen van 10 dagen of minder. Bij twijfel kan
de directeur contact opnemen met de leerplichtambtenaar.
De directeur mag de eerste twee weken na de zomervakantie geen (vakantie)verlof
geven.
•

•

•
•

Ouders moeten bij de administratie een verlofformulier ophalen en invullen. De directie
beoordeelt de aanvraag en geeft dit door aan de administratie. De administratie geeft het extra
verlof door aan de groepsleerkracht en verwerkt deze in ParnasSys als de aanvraag is
gehonoreerd.
Als een leerling niet terug is na de afgesproken termijn, informeert de groepsleerkracht de
directie. De afwezigheid wordt genoteerd als ongeoorloofd verzuim. De directie meldt (via de
administratie) het ongeoorloofd verzuim aan de leerplichtambtenaar. De administratie maakt
notitie in ParnasSys.
Tegelijkertijd stuurt de directie het verzuimoverzicht en de verlofformulieren naar de
leerplichtambtenaar.
Ook afgewezen extra verlof moet worden geregistreerd, zodat actie kan worden ondernomen
als de leerling er in die periode niet is of ziek wordt gemeld.

Bij beginnend ongeoorloofd verzuim < 16 lesuren
• De directie stuurt een schriftelijke waarschuwing. In deze brief wordt verzocht om contact op te
nemen met de directie voor een afspraak. De directie maakt van dit gesprek een verslag en
afspraken en zet dit verslag in ParnasSys.
Bij 16 lesuren uur ongeoorloofd verzuim
• Bij het verstrijken van de wettelijke termijn van 16 klokuren in een periode van vier
opeenvolgende lesweken ongeoorloofd verzuim, meldt de directie het verzuim bij leerplicht. De
administratie maakt een notitie.
• Tegelijkertijd stuurt de directie een verzuimoverzicht aan de leerplichtambtenaar, stelt
hem/haar op de hoogte van de achtergronden van het verzuim en van de acties die de school
heeft ondernomen.
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Bij signaal verzuim (zowel geoorloofd als ongeoorloofd)
• De groepsleerkracht informeert de directie. Dit kan leiden tot het direct inschakelen van de
interne begeleider, schoolmaatschappelijk werker, politie of leerplichtambtenaar. De directie
stelt de ouders/verzorgers hiervan op de hoogte en maakt een notitie in ParnasSys.
• Indien nodig wordt het verzuim besproken in het brede school ondersteuningsteam (BSOT),
waarbij de leerplichtambtenaar uitgenodigd wordt.
Verzuimregistratiesysteem
De leerkracht voert dagelijks het verzuim in het verzuimregistratiesysteem van ParnasSys. De leerkracht
is verantwoordelijk voor het juist invoeren van het verzuim in ParnasSys.
Dit is nodig om het ongeoorloofd schoolverzuim van 16 klokuren in een periode van vier opeenvolgende
lesweken onverwijld te kunnen melden zoals volgens de Leerplichtwet verplicht is. De administratie
controleert of het verzuim juist is ingevoerd.
Indien er opvallende zaken zijn, informeert de administratieve medewerker de groepsleerkracht. De
groepsleerkracht informeert indien nodig de directie.
Dossiervorming
• Van alle acties worden notities in ParnasSys gemaakt.
• Extra verlofaanvragen worden bijgehouden door de schoolleiding/administratie.
• De verzuimregistratie wordt bijgehouden in het verzuimregistratiesysteem van ParnasSys. De
directie ontvangt maandelijks een uitdraai van de administratie en bespreekt deze per kwartaal
in het team.
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Bijlage 12 – Richtlijnen Monitoring van de Sociale Veiligheid
Toezicht op monitoring sociale veiligheid
Een onderdeel van de zorgplicht sociale veiligheid is dat scholen ieder jaar monitoren of de leerlingen zich
veilig voelen op school. In ons toezicht letten we ook op deze monitoring. Scholen kiezen zelf met welke
instrumenten zij monitoren, mits deze aan de wettelijke eisen voldoen.
Veiligheidsbeleid en monitoring
In de wet staat de zorgplicht van de school centraal. Ook van onze school wordt verwacht dat we alles
doen wat nodig is om leerlingen een veilige omgeving te bieden. Het actief tegengaan van pesten is daar
onderdeel van. Dit vraagt dat we een actief veiligheidsbeleid voeren dat doeltreffend is. Monitoring van
de sociale veiligheid van leerlingen geeft daarover informatie. De Memorie van Toelichting bij de wet zegt
hierover: “Een school kan pas goed beleid ten aanzien van sociale veiligheid voeren als zij inzicht heeft in
de feitelijke en ervaren veiligheid en het welbevinden van de leerlingen. Op basis van monitoring die een
representatief en actueel beeld geeft van de sociale veiligheid van de leerlingen, krijgen scholen inzicht in
de daadwerkelijke sociale veiligheid op de school.”
Als de resultaten daartoe aanleiding geven, is het van belang dat de school hiervoor maatregelen neemt,
zoals het evalueren van het beleid en het bijstellen hiervan.
Hoe ziet de inspectie toe op de zorgplicht sociale veiligheid?
Het toezicht van de inspectie is aanvullend. Zij letten er vooral op of scholen de veiligheidsbeleving van
leerlingen monitoren en (als de resultaten uit de monitoring daartoe aanleiding geven) of de school
maatregelen neemt tot verbetering. In de wet staat aan welke eisen de monitoring door de school moet
voldoen. Samengevat komt het erop neer dat de monitoring jaarlijks moet worden uitgevoerd en een
representatief beeld van de school moet geven. De monitoring moet inzicht geven in de feitelijke en
ervaren veiligheid en het welbevinden van leerlingen. Verder geeft de wet aan dat scholen de
monitoringsgegevens aan de inspectie beschikbaar moeten stellen.
Instrumenten voor monitoring
Er zijn allerlei instrumenten waarmee scholen kunnen monitoren. Scholen zijn vrij in de keuze van het
instrument, zolang dat aan de wettelijke eisen voldoet. Samengevat komen die erop neer:
•
•
•

dat het instrument een valide en betrouwbaar beeld geeft
dat de monitoring jaarlijks plaats vindt
een representatief beeld geeft van de school.

De Zwaluw maakt voor genoemde monitoring gebruik van het meetinstrument van de Kanjergroep en
de WMK kaarten middels een gevalideerde vragenlijst voor sociale veiligheid (om te voldoen aan
Zorgplicht) veiligheid voor ouders, leerkrachten en leerlingen.
Aanleveren monitoringsgegevens
De wet geeft aan dat de school ervoor zorgt dat de monitoringsgegevens voor de Onderwijsinspectie
toegankelijk zijn en beschikbaar worden gesteld, zodat ze inzicht krijgen in de feitelijke en ervaren
veiligheid en het welbevinden van leerlingen. Het gaat niet om gegevens van individuele leerlingen, maar
om het gemiddelde beeld voor deze elementen van de school.
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Bijlage 13 – Leerling tevredenheidsvragenlijst
Ben je een jongen of een meisje?
Jongen
Meisje
In welke groep zit je?
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8
Veiligheidsbeleving
Ik voel me wel / niet
Ik voel me wel / niet
Ik voel me wel / niet
Ik voel me wel / niet

veilig op het plein
veilig in de school
veilig in het lokaal
veilig tijdens het overblijven

Het optreden van de leraar
Mijn juf/meester treedt op als ik gepest word
Mijn juf/meester treedt op als anderen mij voor gek zetten
Mijn juf/meester treedt op als ik bang ben voor andere leerlingen
Mijn juf/meester treedt op als andere leerlingen aan mijn spullen zitten
Mijn juf/meester treedt op als leerlingen gepest worden of ongewenst gedrag vertonen
Mijn juf/meester laat ruzies uitpraten
De opstelling van de leerling
Ik durf er iets van te zeggen als leerlingen mij pesten
Ik durf er iets van te zeggen als leerlingen anderen pesten
Ik help leerlingen als ze gepest worden
Ik houd me aan de regels tegen het pesten
Welbevinden
Ik heb het naar mijn zin op school
Ik heb het naar mijn zin in de klas
Ik kan goed met andere leerlingen in mijn klas opschieten
Ik heb vriendjes en/of vriendinnetjes in mijn klas
Fysieke veiligheid
Ik word geslagen en/of gestompt
Ik word geschopt
Ik word geknepen
Andere leerlingen doen mij expres pijn
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Sociale veiligheid
Ik word gepest
Ik word uitgescholden
Ik word buitengesloten
Ik word digitaal gepest (Whatsapp, Facebook, Twitter)
Psychische veiligheid
Ik word uitgelachen
Ik word belachelijk gemaakt
Ik word voor gek gezet
Ik word bedreigd
Materiële zaken
Andere leerlingen vernielen mijn spullen
Andere leerlingen stelen mijn spullen
Andere leerlingen maken mijn spullen kwijt
Andere leerlingen zitten aan mijn spullen (als ik dat niet wil)
Cijfers
Ik heb het naar mijn zin op school; ik geef de school het cijfer
Ik voel me veilig op school; ik geef de school voor veiligheid het cijfer
Heb je nog opmerkingen?
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Bijlage 14 – ouders tevredenheidsvragenlijst
Mijn kind is een:
Jongen
Meisje
In welke groep zit uw kind?
Onderbouw (groep 1 t/m 4)
Bovenbouw groep 5 t/m 8)
Veiligheidsbeleving
Mijn kind voelt zich veilig op het plein
Mijn kind voelt zich veilig op school
Mijn kind voelt zich veilig in het lokaal
Mijn kind voelt zich veilig tijdens het overblijven
Het optreden van de leraar
De juf/meester treedt op als mijn kind gepest wordt
De juf/meester treedt op als andere leerlingen mijn kind expres pijn doen
De juf/meester treedt op als andere leerlingen mijn kind voor gek zetten
De juf/meester treedt op als mijn kind bang is voor andere leerlingen
De juf/meester treedt op als andere leerlingen aan de spullen van mijn kind zitten
De juf/meester treedt op als leerlingen gepest worden
De juf/meester laat ruzies uitpraten
De opstelling van de leerling
Mijn kind durft er iets van te zeggen als andere leerlingen hem/haar pesten
Mijn kind durft er iets van te zeggen als leerlingen anderen pesten
Mijn kind helpt andere leerlingen als ze gepest worden
Mijn kind houdt zich aan de regels tegen het pesten
Welbevinden
Mijn kind heeft het naar zijn/haar zin op school
Mijn kind heeft het naar zijn/haar zin in de klas
Mijn kind kan goed opschieten met andere leerlingen in zijn/haar klas
Mijn kind heeft vriendjes en/of vriendinnetjes in zijn/haar klas
Fysieke veiligheid
Mijn kind wordt geslagen en/of gestompt
Mijn kind wordt geschopt
Mijn kind wordt geknepen
Andere leerlingen doen mijn kind expres pijn
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Sociale veiligheid
Mijn kind wordt gepest
Mijn kind wordt uitgescholden
Mijn kind wordt buitengesloten
Mijn kind wordt digitaal gepest (Whatsapp, Facebook, Twitter etc.)
Psychische veiligheid
Mijn kind wordt uitgelachen
Mijn kind wordt belachelijk gemaakt
Mijn kind wordt voor gek gezet
Mijn kind wordt bedreigd
Materiële zaken
Andere leerlingen vernielen de spullen van mijn kind
Andere leerlingen stelen de spullen van mijn kind
Andere leerlingen maken de spullen van mijn kind kwijt
Andere leerlingen zitten zonder toestemming aan de spullen van mijn kind
Cijfers
Mijn kind voelt zich veilig op school; ik geef de school voor veiligheid het cijfer
Mijn kind heeft het naar zijn/haar zin op schoot; ik geef de school het cijfer
Hebt u nog opmerkingen?
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Bijlage 15 – Personeelstevredenheidsvragenlijst
Wat is uw geslacht?
Man
Vrouw
Wat is uw leeftijd?
Jonger dan 25 jaar
26 t/m 35 jaar
36 t/m 45 jaar
46 t/m 55 jaar
Ouder dan 55 jaar
Welke omvang heeft uw dienstverband?
Minder dan 10 uur
Tussen de 10 en 20 uur
Tussen de 20 en 30 uur
Tussen de 30 en 40 uur
Fulltime
Hoeveel jaren onderwijservaring heeft u?
0 tot 2 jaar
3 tot 5 jaar
6 tot 10 jaar
Meer dan 10 jaar
Veiligheidsbeleving
Ik voel me veilig op het plein
Ik voel me veilig in het schoolgebouw
Ik voel me veilig in mijn lokaal
Ik voel me veilig in de personeelskamer
Ik voel me veilig in de omgang met collega's
Ik voel me veilig in de omgang met leerlingen
Ik voel me veilig in de omgang met de ouders/verzorgers
Het optreden van de directeur
Ik kan met problemen in relatie tot mijn veiligheid terecht bij de directeur van de school
De directeur neemt mij serieus als ik mijn veiligheidsbeleving met hem/haar bespreek
De directeur steunt mij als ik problemen heb m.b.t. de veiligheid op school
De directeur treedt op als ik problemen heb m.b.t. de veiligheid op school
Ik kan met problemen in relatie tot welbevinden terecht bij de directeur van de school
De directeur neemt mij serieus als ik mijn welbevinden met hem/haar bespreek
De directeur steunt mij als ik problemen heb m.b.t. mijn welbevinden
De directeur treedt op als ik problemen heb m.b.t. mijn welbevinden
Het optreden van collega’s
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Ik kan met problemen in relatie tot mijn veiligheid terecht bij mijn collega's
Ik kan met problemen in relatie tot mijn welbevinden terecht bij mijn collega’s
Mijn eigen opstelling
Ik durf er iets van te zeggen als anderen ervoor zorgen dat ik me onveilig voel
Ik durf er iets en te zeggen als anderen een negatieve invloed hebben op mijn welbevinden
Ik durf er iets van te zeggen als iemand bij anderen zorgt voor een gevoel van onveiligheid
Ik durf er iets van te zeggen als iemand bij anderen zorgt voor een verminderd gevoel van
welbevinden
Ik help anderen als hun gevoel en veiligheid in het geding is
Ik help anderen als hun welbevinden in het geding is
Ik houd me aan de schoolregels met betrekking tot de omgang met elkaar
Welbevinden
Ik heb het naar mijn zin op school
Ik heb het naar mijn zin in de klas
Ik kan goed opschieten met mijn collega's op school
Ik heb collega's op school die ik reken tot mijn vrienden/vriendinnen
Fysieke veiligheid
Ik werd geslagen en/of gestompt
Ik word geschopt
Ik word geknepen
Anderen doen mij expres pijn
Sociale veiligheid
Ik wordt gepest
Ik wordt uitgescholden
Ik wordt buitengesloten
Ik word digitaal gepest (Whatsapp, Facebook, Twitter etc.)
Psychische veiligheid
Ik word uitgelachen
Ik word belachelijk gemaakt
Ik word voor gek gezet
Ik word bedreigd
Ik word verbaal geïntimideerd
Ik word seksueel geïntimideerd
Ik word gediscrimineerd
Ik word gechanteerd
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Materiële zaken
Anderen vernielen mijn spullen
Anderen stelen mijn spullen
Anderen maken mijn spullen kwijt
Anderen zitten zonder toestemming aan mijn spullen
Cijfers
Ik voel me veilig op school
Ik heb het naar mijn zin op school
Hebt u nog opmerkingen?
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Bijlage 16 – Pleinregels CB de Zwaluw
Veiligheid op het schoolplein
Wij hechten veel waarde aan een goed en veilig klimaat binnen en buiten de school.
Wij hebben regels in de school en op het plein.
Groep 1 en 2 speelt op het kleuterplein (eigen tijden)
Groep 3 t/m 4 speelt op het hele plein inclusief het kleuterplein
Groep 5 t/m 8 speelt op het hele plein tot de rode afscheiding van het kleuterplein/fietsen.
De leerkrachten, leerlingen en TSO ouders hanteren de regels goed, zijn consequent en pakken problemen
meteen aan.
Pleinwachten voorbeeld:
• Doen een reflecterend hesje aan zodat zij goed zichtbaar zijn.
• Nemen een goede positie in op het plein zodat er een goed overzicht is.
• Als er iets mis gaat bij de leerlingen dan moet dit even in de pleinwacht agenda worden genoteerd:
buitensporig gedrag/respectloos/grote mond.
• Op de laatste bladzijde van deze agenda noteren we de namen op een notatie bladzijde. Hier
komen de namen van leerlingen die je echt hebt gewaarschuwd, met een streepje achter de
naam. Komt daar een volgende keer weer een streep achter dan moeten ze een pauze binnen
blijven. De pleinwacht meldt dit aan de leerkracht, die regelt dit met de leerling.
• De ouders die pleinwacht lopen moeten met respect behandeld worden (geen grote mond).
• Aan elke kant van het plein is in ieder geval 1 pleinwacht aanwezig.
• Zodra de pleinwacht ziet dat de regels worden overtreden, of een leerling komt bij de pleinwacht
met een klacht, wordt er ingegrepen.
Afspraken voorbeeld:
• Voor groot en klein, zullen we altijd aardig zijn
• We helpen elkaar
• Samen spelen, dus samen delen
• Niemand wordt buitengesloten
• Iedereen mag meespelen
• We zijn zuinig op alle spullen.
Regels op het plein voorbeeld:
• Voor schooltijd mogen leerlingen niet met materiaal op het plein spelen
• Stoeien niet meer in de pauzes.
• Wilde spelletjes zijn niet toegestaan.
• Leerkrachten reiken leerlingen mogelijkheden van spelletjes aan en oefenen dit ook met hen.
• Zodra de bel gaat moeten de leerlingen in de rij gaan staan.
• Leerlingen houden zich aan de regels voor het staan in de rij.
REGELS VOOR OP HET PLEIN (algemeen)
Op het plein (voorbeeld):
SLOGAN: samen op het plein is fijn voor groot en klein
• De leerlingen gebruiken het materiaal waarvoor het bedoeld is
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•
•
•
•

De leerlingen maken gebruik van de prullenbakken en laten het plein netjes achter
Alleen met toestemming van de pleinwacht mogen de leerlingen van het plein
Voor schooltijd mogen alléén traktaties en waardevolle spullen binnen worden gebracht
Voor schooltijd en in de pauzes is er toezicht van het team

Stoeien:
Dit gaat volgens de regels die afgesproken zijn.
Alleen als de leerkracht met de eigen groep buiten is en niet in een pauze.
• Alleen zonder pijn is het fijn: Alles wat pijn kán doen is verboden.
• Stop is stop: Degene die wil stoppen met stoeien, moet dat direct
kunnen doen. Door duidelijk ‘Stop!’ te zeggen, wordt de ‘noodknop’
als het ware ingedrukt en is het duidelijk voor de ander.
• Niet in het gezicht is verplicht: Je mag nooit met je handen of
voeten het gezicht van de ander raken.
• Geen hoofd wordt geroofd…beloofd is beloofd. Het hoofd
van de ander mag je nooit omklemmen of vasthouden.
• Stoeien met zijn twee is OK; er mogen geen andere leerlingen bovenop het stoeiende tweetal
springen of men mag niet met zijn tweeën een stoeimaatje vasthouden.
Zodra de leerkracht ziet dat de regels worden overtreden, of een leerling komt met een klacht, wordt er
ingegrepen. Mét de stoeiafspraken laten wij het stoeien toe op de aangewezen plek.
Regelmatig worden de stoeiafspraken in de klas weer even besproken.
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Bijlage 17 – Richtlijnen registreren van incidenten en ongevallen
Op het moment dat een ernstig incident met een leerling als slachtoffer heeft plaatsgevonden, wordt
onmiddellijk de contactpersoon geïnformeerd. De contactpersoon beoordeelt de ernst van de situatie. De
contactpersoon besluit of de directeur dient te worden geïnformeerd. De contactpersoon overlegt of de
externe vertrouwenspersoon dient te worden ingeschakeld. De contactpersoon vult (eventueel samen
met het slachtoffer) het meldingsformulier in.
Taken en verantwoordelijkheden na een schokkende gebeurtenis
• Het bij het incident aanwezige personeel en de contactpersoon zijn verantwoordelijk voor een
goede eerste opvang;
• De contactpersoon is verantwoordelijk voor het (laten) invullen van het meldingsformulier en het
registreren van het incident, de voorlichting binnen de organisatie en de contacten met externe
instanties als slachtofferhulp, e.d.;
• De contactpersoon bewaakt de voortgang van de hulpverlening aan het slachtoffer;
• De contactpersoon is verantwoordelijk voor het organiseren van de continuïteit in de school
(bijvoorbeeld opvang klas indien leerkracht bij slachtoffer blijft);
• De contactpersoon is verantwoordelijk voor een adequaat vervolg van de opvang van het
slachtoffer;
• De contactpersoon neemt zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 72 uur, contact op met
de ouders van het slachtoffer;
• De contactpersoon schakelt - indien nodig - de externe vertrouwenspersoon in. De externe
vertrouwenspersoon voert de regie voor de verdere afwikkeling.
De opvangprocedure
Als een leerling een schokkende gebeurtenis meemaakt, wordt de volgende procedure gevolgd:
• Iedereen is verplicht het slachtoffer uit de situatie te helpen en de eerste opvang te verzorgen.
De contactpersoon wordt zo snel mogelijk geïnformeerd;
• De contactpersoon meldt de schokkende gebeurtenis, indien hij/zij dat nodig acht, bij de
directeur;
• De contactpersoon zorgt voor de eerste begeleiding van het slachtoffer;
• De contactpersoon neemt binnen drie dagen contact op met de ouders van het slachtoffer en
biedt adequate hulp;
• De contactpersoon onderhoudt contact met de ouders van het slachtoffer en zorgt voor een
verantwoorde wijze van terugkeer naar de school.
• De externe vertrouwenspersoon informeert, kijkt welke stappen wenselijk zijn en ondersteunt
het slachtoffer indien deze besluit bij het eventueel indienen van een klacht of aangifte bij de
politie.
Van de contactpersoon mag verwacht worden, dat zij:
• Een luisterend oor bieden;
• Advies geven over symptomen die kunnen optreden na een schokkende gebeurtenis;
• Informatie geven over opvangmogelijkheden;
• De eigen grenzen aangeven wat betreft de mogelijkheden voor hulpverlening en mee zoeken naar
oplossingen (eventueel doorverwijzen naar professionele instanties);
• Aan leerling en ouders informatie geven m.b.t. het omgaan met schokkende gebeurtenissen;
• Vertrouwelijk omgaan met de informatie die zij krijgen;
Contact met slachtoffer
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Het is de taak van de contactpersoon om (via de ouders) contact te houden met het slachtoffer en de
medewerkers en de leerlingen te (blijven) informeren over de situatie. Op deze manier verliest het
slachtoffer niet het contact met de school.
Binnen drie dagen na het incident heeft de contactpersoon een gesprek met de ouders van de
betrokkene(n). Tijdens dit gesprek wordt onder meer bezien of hulp aan betrokkene(n) gewenst is. Binnen
drie weken vindt een vervolggesprek plaats, waarin de contactpersoon onder meer informeert of de
opvang naar tevredenheid verloopt. Na ongeveer twee maanden vindt een afsluitend gesprek plaats.
In veel situaties kan het wenselijk zijn, dat het slachtoffer informatie krijgt over de dader en de manier
waarop deze zijn daad verwerkt.
Terugkeer op school
De groepsleerkracht en de contactpersoon hebben de verantwoordelijkheid de leerling bij de terugkeer
te begeleiden. Na een schokkende gebeurtenis komt er een moment van confrontatie met de plaats waar
- of de persoon met wie - de schokkende gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Dit kan een moeilijk moment
zijn afhankelijk van de aard en oorzaak van de gebeurtenis. Soms zal er weer een basis moeten worden
gelegd voor een werkbare relatie, in ieder geval zal het vertrouwen in zichzelf en de omgeving weer
opgebouwd moeten worden. Twee weken na terugkeer moet door de contactpersoon worden
onderzocht of betrokkene zich weer voldoende veilig voelt. Als dit niet zo is, dan worden initiatieven
ontwikkeld om tot een oplossing te komen. De contactpersoon volgt het proces in ieder geval conform de
gemaakte afspraken. Zo nodig moeten door de directeur maatregelen worden genomen om herhaling te
voorkomen en aanvullende preventieve maatregelen te nemen.
Ziekmelding
Afhankelijk van de ernst van de gebeurtenis, waarbij wordt uitgegaan van de beleving van de leerling,
wordt hij / zij in de gelegenheid gesteld om naar huis te gaan. De leerling wordt conform de hiervoor
geldende procedure ziek gemeld. Tevens dient de mogelijkheid geboden te worden om op korte termijn
contact te hebben met de contactpersoon.
Materiële schade
De directeur heeft de taak om samen met het slachtoffer eventuele materiële schade vast te stellen en
zorgen voor een snelle afwikkeling van de schadevergoeding. Indien de betrokkene blijvend letsel heeft,
geldt zijn / haar normale verzekering, tenzij de organisatie onzorgvuldigheid of nalatigheid te verwijten
valt.
Melding bij de politie
Bij een misdrijf zal het bestuur alles in het werk stellen, dat er aangifte wordt gedaan bij de politie.
Feitelijke aangifte bij de politie kan alleen door het slachtoffer zelf worden gedaan. Bij leerlingen jonger
dan 18 jaar kunnen alleen de ouders aangifte doen.
Toelichting:
Aangifte doen
Voor een (beperkt) aantal misdrijven is bepaald in het Wetboek van Strafvordering (art 160), dat ieder die
daarvan kennis draagt verplicht is aangifte te doen. Het gaat daarbij onder meer om misdrijven waardoor
de algemene veiligheid van personen of goederen in gevaar wordt gebracht en daadwerkelijk
levensgevaar is veroorzaakt, misdrijven tegen het leven gericht, afbreking van zwangerschap, mensenroof
en verkrachting.
Ieder die kennis draagt van een begaan strafbaar feit is bevoegd aangifte te doen. Openbare colleges, en
daarmee besturen van openbare scholen, zijn verplicht onverwijld aangifte te doen van misdrijven
waarvan ze bij de uitoefening van hun bediening kennis krijgen (art.162). Voor werkgevers in het bijzonder
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onderwijs geldt dit (nog) niet.
Tot nog toe is het niet mogelijk om anoniem aangifte te doen. De naam van de persoon van de aangever
– ook als deze zich laat vertegenwoordigen door een gemachtigde – zal steeds bij de bevoegde ambtenaar
worden geregistreerd. De stukken die betrekking hebben op een strafdossier zijn in te zien voor
verdachte(n).
Onderwijsinspectie
Klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, ernstig fysiek of geestelijk geweld worden gemeld
bij de vertrouwensinspecteurs. Het centrale meldpunt is: 0900 – 111 3 111.

Opvang Personeel bij ernstige incidenten
Op het moment dat een ernstig incident met een personeelslid als slachtoffer heeft plaatsgevonden,
wordt onmiddellijk de directeur of de voorzitter van het bestuur geïnformeerd. Deze verzorgt de eerste
opvang van het slachtoffer. De directeur verwijst betrokkene, indien nodig, naar de externe
vertrouwenspersoon. Het slachtoffer neemt zelf contact op met de vertrouwenspersoon of de
vertrouwenspersoon neemt contact op met de betrokken slachtoffer(s) om, indien gewenst, een afspraak
te maken. Tevens wordt door de betrokken slachtoffer(s) of de directeur het meldingsformulier ingevuld.
Taken en verantwoordelijkheden na een schokkende gebeurtenis directeur
• De directeur en de directe collegae zijn verantwoordelijk voor een goede eerste opvang;
• De directeur is verantwoordelijk voor het (laten) invullen van het meldingsformulier en het
registreren van het incident, de voorlichting binnen de organisatie en de contacten met externe
instanties als slachtofferhulp, e.d.;
• De directeur bewaakt de voortgang van de hulpverlening aan het slachtoffer;
• De directeur is verantwoordelijk voor het organiseren van de continuïteit in de school (onder
andere opvang klas);
• De directeur is verantwoordelijk voor een adequaat vervolg van de opvang van het slachtoffer;
• De arbo-arts heeft een signalerende functie. Hij/zij informeert de werkgever als er signalen
binnen komen die wijzen op het gepasseerd zijn van schokkende gebeurtenissen en/of
problemen die daarmee samenhangen en leiden tot mogelijke uitval van medewerkers.
De opvangprocedure
Als een medewerker een schokkende gebeurtenis meemaakt, wordt de volgende procedure gevolgd:
Iedereen is verplicht het slachtoffer uit de situatie te helpen en de eerste opvang te verzorgen.
De directeur wordt zo snel mogelijk geïnformeerd;
De directeur is verantwoordelijk voor een goede eerste opvang;
De directeur meldt de schokkende gebeurtenis bij de externe vertrouwenspersoon;
De vertrouwenspersoon zorgt voor de eerste begeleiding van het slachtoffer;
De directeur neemt binnen drie dagen contact op met het slachtoffer en biedt adequate hulp;
De directeur onderhoudt contact met het slachtoffer en zorgt ervoor, dat hij/zij op een verantwoorde
wijze kan terugkeren op het werk of in de klas.
Contact met slachtoffer
Het is de taak van de directeur om contact te houden met het slachtoffer en de medewerkers en de
leerlingen te (blijven) informeren over de situatie. Op deze manier verliest het slachtoffer niet het contact
met het werk of de klas.
Binnen drie dagen na het incident heeft de directeur een gesprek met de betrokkene(n). Tijdens dit
gesprek wordt onder meer bezien of hulp aan betrokkene(n) gewenst is. Binnen drie weken vindt een
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vervolggesprek plaats, waarin de directeur onder meer informeert of de opvang naar tevredenheid
verloopt. Na ongeveer twee maanden vindt een afsluitend gesprek plaats.
In veel situaties kan het wenselijk zijn, dat het slachtoffer informatie krijgt over de dader en de manier
waarop deze zijn daad verwerkt.
Het bestuur en de directeur van betreffende school stimuleert (indien de betrokkene dit op prijs stelt) de
betrokkenheid –voor zover van toepassing– van leidinggevenden en collega’s bij de situatie. Telefoontjes,
persoonlijke gesprekken en dergelijke worden aangemoedigd.
Terugkeer op het werk
De directeur en de vertrouwenspersoon hebben de verantwoordelijkheid de betrokkene bij de terugkeer
te begeleiden. Na een schokkende gebeurtenis komt er een moment van confrontatie met de plaats waar
- of de persoon met wie de schokkende gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Dit kan een moeilijk moment
zijn afhankelijk van de aard en oorzaak van de gebeurtenis. Soms zal er weer een basis moeten worden
gelegd voor een werkbare relatie met de leerling of collega, in ieder geval zal het vertrouwen in zichzelf
en de omgeving weer opgebouwd moeten worden. Extra aandacht van collega's kan ondersteunend
werken. Twee weken na terugkeer moet door de directeur worden onderzocht of betrokkene zich weer
voldoende veilig voelt. Als dit niet zo is, dan worden initiatieven ontwikkeld om tot een oplossing te
komen. De vertrouwenspersoon kan hierin een rol krijgen. De vertrouwenspersoon volgt het proces in
ieder geval conform de gemaakte afspraken. Zo nodig moeten door de directeur maatregelen worden
genomen om herhaling te voorkomen en aanvullende preventieve maatregelen te nemen.
Ziekmelding
Afhankelijk van de ernst van de gebeurtenis, waarbij wordt uitgegaan van de beleving van de betrokkene,
wordt hij / zij in de gelegenheid gesteld om naar huis te gaan. Hoewel de situatie dit bemoeilijkt, dient in
verband met de praktische consequenties de betrokkene ziek te worden gemeld (waarbij aangegeven
wordt dat de aard van de ziekte ten gevolge van een incident op het werk is). Tevens dient de mogelijkheid
geboden te worden om op korte termijn contact te hebben met de vertrouwenspersoon.
Materiële schade
De directeur heeft de taak om samen met het slachtoffer eventuele materiële schade vast te stellen en te
zorgen voor een snelle afwikkeling van de schadevergoeding. Indien de betrokkene blijvend
arbeidsongeschikt wordt, geldt zijn / haar normale verzekering, tenzij de organisatie onzorgvuldigheid of
nalatigheid te verwijten valt.
Melding bij de politie
Bij een misdrijf zal het bestuur alles in het werk stellen, dat er aangifte wordt gedaan bij de politie.
Feitelijke aangifte bij de politie kan alleen door het slachtoffer zelf worden gedaan.
Toelichting:
Aangifte doen
Voor een (beperkt) aantal misdrijven is bepaald in het Wetboek van Strafvordering (art 160), dat ieder die
daarvan kennis draagt verplicht is aangifte te doen. Het gaat daarbij onder meer om misdrijven waardoor
de algemene veiligheid van personen of goederen in gevaar wordt gebracht en daadwerkelijk
levensgevaar is veroorzaakt, misdrijven tegen het leven gericht, afbreking van zwangerschap, mensenroof
en verkrachting.
Ieder die kennis draagt van een begaan strafbaar feit is bevoegd aangifte te doen. Openbare colleges, en
daarmee besturen van openbare scholen, zijn verplicht onverwijld aangifte te doen van misdrijven
waarvan ze bij de uitoefening van hun bediening kennis krijgen (art.162). Voor werkgevers in het bijzonder
onderwijs geldt dit (nog) niet.
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Tot nog toe is het niet mogelijk om anoniem aangifte te doen. De naam van de persoon van de aangever
– ook als deze zich laat vertegenwoordigen door een gemachtigde – zal steeds bij de bevoegde ambtenaar
worden geregistreerd. De stukken die betrekking hebben op een strafdossier zijn in te zien voor
verdachte(n).
Arbeidsinspectie
De directeur kan in samenspraak met de vertrouwenspersoon – afgezien van de wettelijke verplichtingen
ter zake – besluiten om de arbeidsinspectie in te schakelen. Melding bij Arbeidsinspectie dient in ieder
geval plaats te vinden indien 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 9.1 ARBO-wet).
Taken en verantwoordelijkheden van de vertrouwenspersoon
Van de vertrouwenspersoon mag verwacht worden, dat zij
• Een luisterend oor bieden;
• Advies geven over symptomen die kunnen optreden na een schokkende gebeurtenis;
• Informatie geven over opvangmogelijkheden;
• De eigen grenzen aangeven wat betreft de mogelijkheden voor hulpverlening en mee zoeken
naar oplossingen (eventueel doorverwijzen naar professionele instanties);
• Aan belanghebbenden informatie geven m.b.t. het omgaan met schokkende gebeurtenissen;
• Vertrouwelijk omgaan met de informatie die zij krijgen.
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Bijlage 18 – (Anti Pest) Goed gedrag-protocol
Inleiding
We zien de school als verlengstuk van het gezin waarbij we de leerling mogen vormen, leiden en
begeleiden op weg naar de volwassenheid. Deze taak is, zeker op onze school niet, beperkt tot de
intellectuele vorming. Onze school wil de leerlingen basiskennis, inzicht, sociaal-emotionele, culturele,
creatieve en lichamelijke vaardigheden (laten) ontwikkelen met als doel hen voor te bereiden op
participatie in de maatschappij als bewuste burgers met een gezond zelfvertrouwen.
Ons onderwijs wordt gegeven in overeenstemming met de kerndoelen die door de overheid zijn
vastgesteld.
Daarnaast zijn we van mening dat goed onderwijs is gebaseerd op recente inzichten. Er wordt steeds meer
bekend over de werking van (kinder-)hersenen, over het verband tussen emotionele en cognitieve
ontwikkeling, over de meerwaarde van het betrekken van het kind in de eigen ontwikkelingslijn enz. Als
school willen we deze ontwikkelingen volgen en toepassen in de onderwijspraktijk.
De Bijbel is hierbij onze vaste en onveranderlijke leidraad. Onze opvoedkundige doelen komen daaruit
voort en of worden daarvan afgeleid. Op onze school willen we een vertrouwde omgeving bieden aan
leerlingen waar een veilige ruimte is voor persoonlijke aandacht en begeleiding.
Op onze school realiseren we samen met onze leerlingen een leefklimaat dat gestalte geeft aan ‘een
gezonde en veilige school’
Het onderwerp van dit protocol betreft wangedrag van leerlingen in de vorm van ongewenst en
pestgedrag. Statistisch gezien is onderwijs breed ongeveer 1 op de 6 leerlingen hiervan slachtoffer. Dit
gaat helaas ook onze school niet voorbij. Wij onderkennen dit en leggen in dit protocol vast hoe we
preventief en curatief omgaan met pesten.
Geldigheid en plaatsbepaling
Dit protocol ontleent zijn geldigheid aan het accorderen door de personeelsvergadering, het bestuur en
de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van CB de Zwaluw. Zie hiervoor de ondertekening onder
dit formulier.
In het kader van kwaliteitszorg wordt dit protocol iedere twee jaar geëvalueerd en (eventueel na
wijziging) in een personeelsvergadering geaccordeerd. Relevante wijzigingen worden aan de
medezeggenschapsraad en het bestuur voorgelegd.
Begripsbepaling
In dit protocol gaat het om onze handelswijze op het gebied van het fenomeen ongewenst gedrag
(pesten). Hierbij is enige toelichting van begrippen en tegelijkertijd begrenzing noodzakelijk.
Context
Dit protocol is gericht op de onderwijscontext van onze school. Het onderscheidt zich dan ook van andere
contexten en beperkt zich tot specifieke vormen, die in onze schoolpraktijk voor (kunnen) komen of
daarmee verband (kunnen) houden.
Een definitie van pesten/ongewenst gedrag:
Pesten is het systematisch uitoefenen van psychische- en/of fysieke mishandeling door een leerling of een
groep leerlingen van één kind of een groepje leerlingen dat niet (meer) in staat is zichzelf te verdedigen,
met het doel die leerling of dat groepje leerlingen materiële en/of immateriële schade te berokkenen. Dit
noemen wij ook wel “ongewenst gedrag”.
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Pesten en kindermishandeling
Pesten is een vorm van kindermishandeling en is ongewenst gedrag. Echter voor de wet is van
kindermishandeling sprake als er onwettig gedrag plaats vindt tussen volwassene(n) en kind(eren),
waarbij kortweg opvoedingsschade optreedt. In dit protocol beschouwen wij pesten als ongewenst
gedrag en een fenomeen tussen leerlingen dan wel minderjarigen onderling.
Verschil tussen pesten / ongewenst gedrag en plagen:
Plagen kan gezien worden als relatief onschuldige vorm van interactie. Het onderscheidt zich in ieder geval
van ieder ongewenst gedrag, zoals “pesten” door het incidentele, spontane, niet langdurige en
onregelmatige karakter. Bij plagen is er geen of nauwelijks ongelijke machtsverhouding en liggen de rollen
niet vast. Bij plagen loopt de geplaagde geen blijvende psychische en/of fysieke schade op en is hij/zij
voldoende in staat om zich te verweren.
Hoewel plagen strijdt met de zuivere vorm van liefde, heeft het in zekere zin toch pedagogische waarde:
door elkaar eens uit te dagen leren leerlingen heel goed om met allerlei conflicten om te gaan.
Vaardigheden in conflicthantering zijn essentieel voor het verkrijgen en vervullen van een plaats in de
groep en de samenleving.
Plagen kan uitlopen op pesten / ongewenst gedrag jegens een ander, als de hiervoor genoemde
kenmerken zich in het tegendeel gaan voordoen.
Partijen bij pesten/ongewenst gedrag
Daders, meelopers: dit betreft de leerlingen die ofwel als voorloper ofwel als meeloper actief
ongewenst gedrag jegens een ander vertonen.
Slachtoffer/zondebok: dit betreft de leerling die het ongewenste gedrag van één of meerdere
leerlingen ondergaat.
Omstanders, klasgenoten, middengroep: dit betreft de groep leerlingen die het ongewenste
gedrag ofwel niet opmerken ofwel ontgaan ofwel slechts incidenteel aanpakken. Deze partij is
slechts in hoge uitzondering geheel afwezig en kan sterk variëren in aantal en mate van
betrokkenheid.
Betrokkenen bij pesten / ongewenst gedrag
Onderstaande betrokkenen variëren in betrokkenheid, al naar gelang het pesten bekend is en welke
aanpak gevolgd wordt.
- Ouder(s)/verzorger(s) van het slachtoffer
- Ouder(s)/verzorger(s) van de dader(s)
- Leerkracht(en)/Begeleider(s) van het slachtoffer
- Leerkracht(en)/Begeleider(s) van de dader(s)
- Schooldirectie
- Bevoegd gezag
- Vertrouwenspersonen
- Externe-vertrouwenspersoon van Stichting Veilig Onderwijs.
- Vertrouwensinspectie (zie bijv.
www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/Vertrouwensinspecteurs)
- Justitie (civiel recht bij duidelijk waarneembaar letsel, strafrecht bij aangetoond misdrijf, bijv.
diefstal)
Vormen van ongewenst gedrag
Ongewenst gedrag kent eindeloos gevarieerde uitingsvormen, die met moeite onder te verdelen zijn.
Enkele mogelijke categorieën zijn:
- Verbaal geweld: dit betreft woorden, klanken evt. gecombineerd met gebaren
- Fysiek geweld: dit betreft lichamelijk contact
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Seksueel geweld: dit betreft alle vormen van onzedelijkheid, zowel verbaal als fysiek en wordt
vanwege aard en impact apart onderscheiden.
Een andere indeling is:
- Direct pesten: dit gebeurt met relatief openlijke aanvallen op het slachtoffer, wat bijv. ook kan d.m.v.
dwangbevelen, achtervolgen, vernielen, ontfutselen en afpersen.
- Indirect pesten: dit is een minder opvallende, subtiele vorm, wat bijv. kan d.m.v. uitsluiten, negeren,
vrienden/vriendinnen ontnemen, roddelen en zwartmaken.
Een aparte vorm van ongewenst gedrag/pesten is cyberpesten of digitaal pesten, d.w.z. pesten via
internet of mobiele telefoon. Opvallende kenmerken hiervan:
- Geen persoonlijk contact, vaak anoniem of onder schuilnaam.
- Daders kunnen in andere gevallen zowel dader als slachtoffer van pesten zijn. Voor slachtoffers kan
cyberpesten een vorm van compensatie inhouden.
- De uitwerking van dit pestgedrag is niet te zien, waardoor grenzen door de daders gemakkelijker
overschreden worden.
- De effecten van cyberpesten kunnen erger zijn dan bij traditioneel pesten. Informatie in de vorm van
bijv. beeldopnames worden prijsgegeven aan het wereldwijde web en kan door iedereen ge- en
misbruikt worden. In veel gevallen is het achteraf nauwelijks meer mogelijk om de gevoelige
informatie geheel van het digitale web te verwijderen.
-

Uitgangspunten:
Voor dit protocol functioneren voor ons de volgende uitgangspunten:
1. Bepaling van Ministerie van Onderwijs: OCW-instellingen (waaronder onze school valt), zijn zelf
verantwoordelijk voor hun veiligheid en moeten beleidsplannen en crisisplannen opstellen. Elke
school is verplicht minimaal een Sociaal Veiligheidsplan op te stellen.
(zie http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veiligheid-in-het-onderwijs)
2. Het behoort tot de identiteit van het onderwijs op onze school dat wij ons maximaal inspannen
in het scheppen van een schoolklimaat dat zich kenmerkt door acceptatie, respect en vertrouwen
en haar grondslag heeft in de Bijbel, zoals verwoord in het liefdegebod: God liefhebben boven
alles en de naaste als onszelf. Een dergelijk schoolklimaat is een voorwaarde voor alle leden van
de schoolgemeenschap om optimale leer- en werkprestaties te kunnen leveren.
3. Wij helpen onze leerlingen om zich te houden aan een aantal ‘gouden regels’:
a. We houden de school en de spullen netjes.
b. We zijn aardig voor elkaar.
c. Problemen lossen we samen op.
d. Rustige pas door gang en klas.
e. We houden ons aan het “Goed gedrag certificaat”.
Hiermee alsook met alle overige activiteiten op het gebied van identiteit, sociale vaardigheden en
burgerschapsvaardigheden werken we dagelijks actief aan het ontwikkelen van gewenst gedrag.
4. Als ongewenst gedrag en pesten plaatsvindt, benoemen we dat als een probleem van de
hierboven genoemde partijen, en is het de verantwoordelijkheid van de hierboven genoemde
betrokkenen om deze partijen te helpen het pesten te beëindigen en te vervangen door positief
gedrag.
5. De hieronder genoemde betrokkenen kennen een opklimmende verantwoordelijkheid
betreffende het voorkomen en bestrijden van pesten. Primair ligt de verantwoordelijkheid voor
de leerling en zijn gedrag bij de eigen ouder(s)/verzorger(s). In de context van school zijn het
echter de leerkrachten die verantwoordelijkheid voor de leerlingen en hun gedrag dragen, hierin
bijgestaan door onderwijs- of klassenassistenten. De leerkrachten verantwoorden hun
handelswijze in ernstige structurele gevallen naar de directeur, die van het bestuur de integrale
verantwoordelijkheid over het onderwijskundig en pedagogisch klimaat heeft. Alle overige
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genoemde betrokkenen betreffen externe personen of instanties, die voor hun inzet aan
expliciete en strikte voorwaarden gebonden zijn.
Preventieve aanpak
In ons streven het pesten te voorkomen ondernemen wij in ieder geval de volgende acties:
Op schoolniveau
- In de schoolgids en andere verantwoordingsdocumenten omschrijven wij wat we als gewenst gedrag
beschouwen bij onze identiteit en nagestreefd pedagogisch klimaat.
- Door de hele school heen worden enkele centrale gedragsregels (‘gouden regels’) gecommuniceerd,
waaraan de leerkrachten met hun leerlingen nadere invulling geven.
- Contact met leerlingenvervoerders en begeleiders tijdens leerlingenvervoer
Specifiek m.b.t. cyberpesten:
- In de schoolgids en andere relevante documenten formuleren wij school brede regels voor het
internetgedrag van onze leerlingen en voor het maken en behandelen van opnames van
medeleerlingen en leerkrachten.
- Wij informeren periodiek de ouders betreffende het fenomeen (cyber)pesten en hoe wij als school
met deze materie omgaan.
Op teamniveau
- Het team en de begeleid(st)ers bezitten de vaardigheden en instrumenten om gedrag te signaleren
dat tot pesten kan leiden en kunnen hierop adequaat reageren. Naast de eigen waarnemingen wordt
gebruik gemaakt de Kanjertraining methode.
- Het team heeft voldoende basiskennis betreffende het fenomeen pesten (incl. cyberpesten) en
mogelijke vormen van aanpak hiervan.
Op groepsniveau
- De leerkracht stelt met de leerlingen aan het begin van het schooljaar gedragsregels op en handhaaft
de naleving daarvan. Deze regels kunnen afgeleid zijn van de centrale schoolregels maar kunnen ook
een incidenteel karakter hebben n.a.v. specifieke groepsgebonden situaties.
- De leerkracht stimuleert (samen met onderwijsassistente) op professionele wijze een positieve
groepsvorming, waarin acceptatie, respect en vertrouwen kernwaarden zijn. Hij/zij stimuleert
openheid in het bespreekbaar maken van moeilijke en kwetsbare onderwerpen door de leerlingen.
- Leerkrachten, onderwijsassistenten en begeleid(st)ers vertonen in alle schoolse en school gebonden
situaties voorbeeldgedrag, zowel onder elkaar als naar de leerlingen toe.
- Regelmatig maakt de leerkracht aan de groep dan wel individuele leerlingen duidelijk, wat signalen
van pesten zijn, dat deze in voorkomende gevallen direct doorgegeven moeten worden aan de
leerkracht en op welke manieren dit kan. Specifieke onderwijssituaties met inzet van ICT worden door
de leerkrachten benut om de leerlingen te begeleiden in bewust en verantwoord gebruik van deze
middelen in overeenstemming met algemeen geldende normen en de schoolregels.
- Leerkrachten noemen leerlingen uitsluitend bij hun eigennamen en niet met een bijnaam.
- Naast kringgesprekken en spontane individuele gesprekken met leerlingen wordt via de afspraken van
het goed gedrag certificaat gericht aandacht besteed aan ongewenst gedrag/pesten, veiligheid,
omgang met elkaar, en dat wat de school nodig heeft.
- De leerkracht heeft periodiek contact met de ouder(s)/verzorger(s) van iedere leerling van zijn/haar
groep. Tijdens deze contactmomenten wordt ook het welbevinden van de leerling besproken. Van
hieruit wordt indien nodig in gezamenlijk overleg vroegtijdig actie ondernomen om dader- dan wel
slachtoffergedrag van pesten te voorkomen.
Curatieve aanpak
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Wanneer ondanks onze preventieve aanpak toch pesten (b)lijkt voor te komen, ondernemen wij in ieder
geval de volgende acties:
Niet-confronterende methode
- Als de leerkracht vermoedt dat er sprake is van pesten, maar hierover geen concrete gegevens heeft,
kan hij/zij kiezen voor een methode, waarbij onder zijn/haar leerlingen het pesten niet expliciet wordt
genoemd, maar uitingsvormen ervan wel bespreekbaar en beleefbaar worden gemaakt. Dit noemen
wij een niet-confronterende methode. Dit kan voor leerlingen een signaalfunctie hebben, waaruit
slachtoffers aanleiding kunnen vinden om te melden en daders om te stoppen.
- De leerkracht schakelt collega’s in om zijn/haar vermoedens te verifiëren en tevens een brede
signalering door het team te initiëren
Confronterende methode
- Als de leerkracht concrete signalen heeft van ongewenst gedrag / pesten neemt hij/zij duidelijk
stelling in overeenstemming met de hiervoor beschreven paragrafen en handelt hij/zij confronterend
richting de verantwoordelijken en adequaat richting de betrokkenen.
- In de aanpak van het pesten wordt gebruik gemaakt van de beproefde ‘Vijf-sporen-aanpak’:
1. hulp aan de slachtoffer leerlingen, de slachtoffers
2. hulp aan de pestende leerlingen, de daders
3. hulp aan de omstanders, de middengroep
4. hulp aan de leerkracht(en) en onderwijsassistenten van zowel de slachtoffers als de daders.
5. hulp aan zowel de ouder(s)/verzorger(s) van de slachtoffers als die van de daders.
Deze aanpak wordt in een bijlage bij dit protocol nader uitgewerkt.
De hier bedoelde hulp is oplossingsgericht, maar kan vergezeld gaan van of (bij aanhoudend
pestgedrag) gevolgd worden door tuchtmaatregelen.
- De leerkracht meldt gevallen van pesten altijd bij de schoolleider, de anti-pestcoördinator en de
ouder(s) van zowel de slachtoffers als die van de daders en geeft hierbij met inachtneming van de
persoonlijke bescherming van iedere betrokkene zo volledig mogelijk informatie en advies.
- De leerkracht zoekt in samenspraak met de betrokkenen en in overeenstemming met de vastgelegde
regels en procedures naar de meest gepaste route om het pesten te laten beëindigen en te laten
vervangen door gewenst gedrag.
Specifiek m.b.t. cyberpesten:
o De leerling(en) die het slachtoffer is, wordt door ons (al of niet m.b.v. externe deskundige)
begeleid in het omgaan met de belastende en beschadigende acties. De ouders worden in kennis
gesteld van e.e.a.
o In geval er gebruik is gemaakt van een school-PC wordt de systeembeheerder verzocht zoveel
mogelijk feiten aan te leveren waarmee de dader(s) getraceerd kunnen worden.
o Gevallen waarbij gebruik is gemaakt van afbeeldingen worden bij de provider gemeld met verzoek
tot verwijdering van deze afbeeldingen.
o De ouders wordt, bij gebleken onoplosbaarheid van het probleem, geadviseerd aangifte
bij de politie te doen. Er zijn verschillende vormen van cyberpesten die strafbaar zijn.
Veiligheidsthermometer

We gaan structureel na of de doelen van sociaal emotionele ontwikkeling en veiligheid gehaald
worden. Dit doen wij middels de vragenlijsten van Stichting Veilig Onderwijs en/of Speak Up! Dit is
een systeem voor sociaal emotionele ontwikkeling met resultaten op individueel en groepsniveau.
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We vullen de leerkrachtobservatielijst in en ook de leerling vragenlijst. Daarnaast monitoren we de
veiligheidsbeleving van team en ouders middels de vragenlijsten van stichting Veilig Onderwijs.
Analyse van de resultaten vindt plaats op drie niveaus:
 Op individueel niveau zal de groepsleerkracht de resultaten van zijn of haar leerlingen bekijken
(de individueel ingevulde vragenlijst), en nagaan of er op individueel niveau direct actie nodig is.
Bij opvallende zaken zal een leerling gesprek plaatsvinden. In het bijzonder als leerlingen voor een
score bij bepaalde vragen ‘altijd’ of ‘onveilig’ hebben gekozen (de meest negatieve score) is er
reden voor zorg en nader onderzoek.
 Ook op groepsniveau worden de resultaten geanalyseerd en besproken in overleg met de antipestcoördinator. Eerst vindt een analyse plaats van de mogelijke oorzaken van een negatieve
uitslag. Herkent de groepsleerkracht de score? Komt de score overeen met de eigen indruk?
Welke leerlingen zijn opvallend? De groepsleerkracht vat de resultaten samen, en bespreekt deze
met de groep.
 Op schoolniveau worden de resultaten van alle groepen besproken door directie en antipestcoördinator. Hierbij gaat de aandacht uit naar een vergelijking van de verschillende groepen
met elkaar én naar een vergelijking met voorgaande jaren. Is er sprake van een negatieve of een
positieve ontwikkeling? Zo ja, hoe komt dat? Hierbij worden tevens evt. acties geëvalueerd die
zijn ondernomen om de veiligheid te vergroten.
Verantwoording
Communicatie
Dit protocol is na ondertekening voor alle teamleden via intranet en voor ouders via de site beschikbaar.
Hiervan wordt melding gemaakt in de schoolwiki alsook in de interne afsprakenmap.
Evaluatie
Halfjaarlijks wordt in een teamvergadering geëvalueerd, hoe het voorkomen en (indien van toepassing)
aanpakken van ongewenst en pestgedrag heeft gefunctioneerd.
Periodieke evaluatie van het Goed gedrag certificaat.
Rapportage
- De resultaten van besprekingen binnen het team worden vastgelegd in de notulen, die op het intranet
bewaard worden.
- Jaarlijks wordt door de schoolleider aan het bevoegd gezag gerapporteerd of en zo ja in welke mate
ongewenst gedrag is voorgekomen, op welke wijze dit aangepakt is en wat de resultaten hiervan
waren.
Ondertekening
Namens bevoegd gezag:
Datum:
………………………………………
Naam:
………………………………………
Handtekening: ………………………………………

Namens Medezeggenschapsraad:
Datum:
………………………………………
Naam:
………………………………………
Handtekening: ………………………………………
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Bijlage 19 – Richtlijnen registreren van incidenten en ongevallen
Incidenten registratie waarom, wat en hoe te registreren?
Het doel van adequaat registreren en selectie van definitie: Het adequaat registreren van incidenten is
belangrijk. Mooij en de Wit (2009) stellen: “Eenduidige evaluatie van informatie over incidenten, en
passende maatregelen in het school- en teambeleid, kunnen leiden tot reductie van incidenten in en rond
school. Optimalisering van definities en bijpassende registratie en inzet van theorie gebaseerde
interventies in de onderwijspraktijk, kunnen de veiligheid in en rond scholen aantoonbaar vergroten.”
Doordat de definities die gegeven worden voortkomen uit een onderzoek van het ministerie Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap (Mooij en de Wit, 2009) is de kans groot dat deze landelijk geregelder worden
gebruikt. Aan de ene kant vergroot dit de kans op vergelijking met meerdere scholen, waardoor het
leerklimaat wordt vergroot. Aan de andere kant bestaat de kans dat er ontwikkelingen worden geplaatst
vanuit deze definitie. kan hierdoor mogelijk eenvoudiger met de nieuwe ontwikkelingen meegaan.
Bewust van het gegeven dat de definities in zekere mate nog in ontwikkeling zijn, is het van belang
knelpunten te noteren, bespreken en evalueren. Dit zou uiteindelijk kunnen zorgen voor een goed
bruikbare en dekkende definiëring van incidenten.
Definities van incidenten
Als hoofdcategorie worden twee soorten incidenten beschreven, verboden handelen en ongeval. De
definities zullen hieronder worden uitgewerkt.
1. verboden handelen19
Een incident is ‘opzettelijk agressief of antisociaal handelen dat door schoolregels of wetgeving verboden
is’.
1.1. Direct tegen personen:
Incidenten direct tegen personen zijn incidenten waarbij ‘enige vorm van letsel of schade is
toegebracht aan een of meer personen’.
1.1.1. Verbaal geweld: Incidenten verbaal geweld zijn incidenten direct gericht tegen personen
‘met de bedoeling een of meer personen mondeling dan wel schriftelijk te kwetsen,
belachelijk te maken, of voor schut te zetten’.
1.1.2. Bedreiging: Incidenten bedreiging zijn incidenten direct gericht tegen personen ‘waarbij via
verbale of non-verbale communicatie gedreigd wordt schade toe te brengen aan die
personen of hun eigendommen.’
1.1.3. Fysiek geweld: Incidenten fysiek geweld zijn incidenten direct gericht tegen personen
waarbij ‘het handelen gericht is tegen het lichaam van een andere partij’.
1.1.4. Grove daderijen: Incidenten grove daderijen zijn incidenten direct gericht tegen personen
‘met een duidelijk machtsverschil tussen dader(s) en slachtoffer(s) en waarbij sprake is van
een systematisch en terugkerend karakter’.
1.1.5. Seksuele intimidatie: Incidenten seksuele intimidatie zijn incidenten direct gericht tegen
personen ‘bestaande uit seksuele verbale of non-verbale communicatie, zonder fysiek
seksueel contact (hieronder vallen ook seksuele bedreigingen)’.
1.1.6. Seksueel misbruik: Incidenten seksueel misbruik zijn incidenten direct gericht tegen
personen ‘bestaande uit daadwerkelijk fysiek seksueel contact’.
1.1.7. Loverboy/ -(girl): Incidenten loverboy /-(girl) zijn incidenten direct gericht tegen personen
‘waarbij een persoon onder valse voorwendselen uiteindelijk gedwongen wordt tot seksuele
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en/of (andere) illegale handelingen, en waarbij tussen het slachtoffer en de dader (in de
ogen van het slachtoffer) een (liefdes)relatie bestaat of heeft bestaan’.
1.2. Indirect tegen personen:
Incidenten tegen personen gericht zijn incidenten waarbij ‘enige vorm van schade is toegebracht
aan eigendommen van één of meer personen of instellingen’. - Vernieling - Diefstal - Heling Fraude – Inbraak.
1.3. Handelen in relatie tot (verboden) goederen:
1.4. 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 meerdere personen’.
• Wapens: - Bezit - Gebruik - Verkoop
• Drugs: Bezit - Gebruik - Verkoop
• Alcoholgebruik
• (illegaal) vuurwerk
2. Ongeval
“Een aan een werknemer/leerling in verband met de verrichten arbeid (in het geval van een leerling:
verrichtingen die vergelijkbaar zijn met de beroepspraktijk) overkomen ongewilde, plotselinge
gebeurtenis, die schade aan gezondheid of de dood tot vrijwel onmiddellijk gevolg heeft gehad en ertoe
heeft geleid, dat de werknemer tijdens de werktijd de arbeid heeft gestaakt en niet meer heeft hervat, dan
wel met de arbeid geen aanvang heeft gemaakt”.
Op grond van deze definitie moet er aan tweetal voorwaarden worden voldaan:
a) De gebeurtenis dient binnen enige dagen schade aan de gezondheid of de dood tot gevolg hebben
gehad.
b) De gebeurtenis moet ertoe hebben geleid dat de werknemer/leerling tijdens de werktijd de
arbeid heeft gestaakt en niet meer heeft hervat, dan wel met de arbeid niet opnieuw een aanvang
heeft gemaakt.
Een ongeval kan opgedeeld worden in de volgende 4 categorieën:
1) Een incident:
a. Er is sprake van een incident als het gaat om een bijna-ongeval. Een medewerker/ leerling
kan melding maken van en onveilige of ongezonde situatie en daardoor de arbeid staken
(of weigeren de les verder bij te wonen).
b. Er is sprake van een incident als het ergens niet goed is gegaan (geen sprake van enig
letsel), maar er een gevaarlijke situatie is ontstaan.
2) Ongevallen met ernstig lichamelijk letsel (inclusief dodelijke gevallen).
Een ernstig lichamelijk letsel is schade aan de gezondheid, die binnen 24 uur na het tijdstip van
de gebeurtenis leidt tot opname in een ziekenhuis. Deze opname vindt plaats als er sprake is van
een onstabiele conditie, er observatie noodzakelijk is, behandeling toegepast moet worden of als
het letsel van blijvende aard is.
3) Overige ongevallen (met enig lichamelijk letsel en (arbeids)verzuim)
Ongevallen waarbij zich weliswaar enig lichamelijk letsel voordoet, maar niet zodanig dat dit valt
onder de omschrijving van “ernstig lichamelijk letsel”. Wel moet als gevolg van het ongeval sprake
zijn van het optreden van (arbeids)verzuim. Het slechts ontbreken van de werkdag/lesdag wordt
niet beschouwd als (arbeids)verzuim.
4)

Gebeurtenissen met grote materiële schade.
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Gebeurtenissen waarbij grote materiële schade is ontstaan en waarbij tevens gevaar voor de
veiligheid of de gezondheid van werknemers en/of leerlingen heeft bestaan. - Onder grote
materiële schade wordt ‘schade aan gebouwen, materieel, grondstoffen of producten die een
direct gevolg zijn van een ongewenste gebeurtenis, met een bedrag van ten minste €…………..?
Beroepsziekten en vermoede beroepsziekten
Van een beroepsziekte of af aandoening of een vermoede beroepsziekte is sprake wanneer er voldoende
aanwijzingen zijn dat een ziekte of aandoening in hoofdzaak het gevolg is van arbeid of
arbeidsomstandigheden. Er is spraken van een (vermoedelijk) oorzakelijk verband tussen ziekte en arbeid
of arbeidsomstandigheden.
Nota bene: Een beroepsziekte kan niet vallen onder de definitie van een ongeval. Een beroepsziekte is
dus geen ziekte of aandoening welke het gevolg zijn van een ongewilde, plotselinge gebeurtenis,
overkomen aan een werknemer/leerling in verband met het verrichten van arbeid.
Registratie van arbeidsongevallen en incidenten
Veiligheid en het welbevinden van leerlingen en medewerkers zijn voor groot belang voor het bereiken
van goede onderwijsresultaten. Als we onderwijsresultaten willen bereiken die op of gelijk zijn aan het
landelijke gemiddelde moeten we zoveel mogelijk ongevallen en incidenten voorkomen. Een goede
registratie van ongevallen en incidenten kan ons helpen bij een analyse van de oorzaken ervan en geven
ons handvatten om ze in de toekomst te voorkomen.
Arbeidsongevallen
“De werkgever meldt arbeidsongevallen die leiden tot de dood, een blijvend letsel of een
ziekenhuisopname direct aan de daartoe aangewezen toezichthouder (de arbeidsinspectie) en
rapporteert hierover desgevraagd zo spoedig mogelijk schriftelijk aan deze toezichthouder.” (Artikel 9, lid
1). Deze ongevallen worden direct schriftelijk aan de Arbeidsinspectie en het bestuur gemeld. De
schriftelijke melding van ongeval wordt als het medewerkers betreft in het personeelsdossier als
dossieritem opgenomen. Als het ongeval een leerling betreft wordt dit opgenomen in de
incidentenregistratie van de school.
Op bestuurlijk niveau wordt een registratie bijgehouden van arbeidsongevallen die bij de Arbeidsinspectie
gemeld zijn. Ook arbeidsongevallen die geleid hebben tot een verzuim van meer dan drie werkdagen
worden in deze registratie opgenomen.
Bij een arbeidsongeval, zoals hiervoor omschreven, vult de preventiemedewerker of een daarvoor
aangewezen persoon een ongevallenmeldingsformulier in. Dit formulier is verkrijgbaar bij de directie. Het
formulier moet binnen 24 uur na het ongeval ingevuld worden. In het register van arbeidsongevallen die
aan de Arbeidsinspectie gemeld moeten worden, wordt in ieder geval de datum en aard van
arbeidsongeval opgenomen. Uit de geregistreerde informatie blijkt of er gevaarlijke situaties zijn of
kunnen ontstaan. Elk kwartaal bespreekt de preventiemedewerker het register van de ongevallen met de
schoolleiding als daarin nieuwe ongevallen gemeld staan. Eveneens elk kwartaal bespreekt de Arbo
coördinator het register van ongevallen met het bestuur als daarin nieuwe ongevallen gemeld staan.

Incidenten
Onder incidenten verstaan we zaken als: vernielingen en vandalisme, gewapend en ongewapend geweld,
niet opvolgen opdrachten, mondelinge of fysieke bedreigingen, seksuele intimidaties, overlast,
aanranding, diefstal en beledigingen / verwensingen en dergelijke.
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Al deze incidenten bedreigen de veiligheidsbeleving van medewerkers en leerlingen en belemmeren soms
de voortgang van het onderwijs. Medewerkers die met incidenten met leerlingen te maken hebben gehad
dienen deze te registreren. Medewerkers die een incident met een andere medewerker hebben
meegemaakt maken een verslag van het incident en verzoeken de personeelsconsulenten dit op te nemen
in Profit of zij dienen een klacht in bij de directie. Als de klacht de directie betreft, handel dan volgens de
klachtenregeling. Per kwartaal wordt er door de preventiemedewerker een rapport gemaakt waarmee de
aard en de omvang van de incidenten duidelijk wordt. Het rapport wordt geagendeerd in het MT van de
school en op grond van het overleg worden al dan niet maatregelen genomen. De genomen maatregelen
en het jaaroverzicht van de incidenten worden door de preventiemedewerker in het Plan van aanpak RI&E
opgenomen.
Ongevallen/ Incidenten procedure
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Melding ongeval of incident d.m.v. ongevallen/incidenten meldingsformulier door
slachtoffer/getuige (of werknemer?)
Inleveren ongevallen/incidenten meldingsformulier bij de preventiemedewerker.
Beoordelen ongeval (door preventiemedewerker) op meldingsplicht aan Arbeidsinspectie.
Beoordelen incident op verwerking in registratiesysteem
Bespreken (door preventiemedewerker) ongeval met werknemers.
Indien nodig bespreken met Arbocoördinator.
Maatregelen treffen ter voorkoming herhaling.
Verslag schrijven op achterzijde formulier.
Archiveren van het formulier in HRM - software c.q. het leerlingvolgsysteem.
Jaarlijks evalueren alle ongevallen en incidenten in plan van aanpak.
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Bijlage 20 – Ongevallenmeldingsformulier arbeidsinspectie
Werkgever (bevoegd gezag)
Naam
Adres
Postcode en plaats
Aantal werkzame personen
Naam melder
Telefoon

Getroffene(n)
Naam
Adres
Postcode en plaats
Geboortedatum en geslacht
Nationaliteit
De getroffene is
Datum indiensttreding
Soort letsel
Plaats van het letsel
Noodzaak ziekenhuisopname
Dodelijke afloop
Vermoedelijke verzuimduur

M/ V *
werknemer/stagiair/uitzendkracht/leerling/student/overig *

ja/nee *
………..….dagen/weken/maanden *

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

Omstandigheden van het ongeval
Plaats van het ongeval
(nauwkeurige aanduiding)

Naam school
Adres
Postcode en plaats
Datum en tijdstip ongeval
Direct voorafgaand aan het
ongeval door getroffene
verrichte werkzaamheden
Aard van het ongeval
Eventueel betrokken
arbeidsmiddelen of stoffen
Plaats
Datum
Handtekening aanmelder
Gezien namens bevoegd
gezag
Telefoonnummer en adres voor melding van arbeidsongevallen
Arbeidsinspectie
Oudenoord 6, 3513 ER Utrecht
Telefoon: 030 - 230 56 00 Fax: 030 - 230 56 80
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Bijlage 21 – Incidentenregistratieformulier
Naam van de melder
Namen van daders/verdachten
Namen van slachtoffers

1
2
1
2

Datum
Tijdstip

Type incident:
Verbaal geweld
Seksuele intimidatie
Bedreiging
Seksueel misbruik
Fysiek geweld
Loverboy/girls
Grove delicten
Vernieling
Wapen bezit, gebruik of verkoop

Diefstal
Alcoholgebruik
Heling
Energydrank e.d.
Fraude
(illegaal) vuurwerk
Inbraak
Drugs bezig, gebruik of verkoop

Nadere omschrijving:
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….

Plaats:
In een lokaal (nummer)……
In de gang of kantine
Op het plein
In de omgeving van de school
Anders, namelijk……………..……………………………………………………………………….

Aard van de interventie:

Houding van de verdachte:

Signalering (geen actie)
Signalering (actie)
Gestraft

Meegaand / Coöperatief
Brutaal
Agressief (fysiek)

Ouders betrokken / op de hoogte gesteld
Kernteamleider ingeschakeld
Directie ingeschakeld
Politie ingeschakeld  Schade verhalen

Is er sprake van immateriële schade?
Ja, namelijk…….......................................................................................................................................
Nee

Is er sprak van materiële schade?
Nee
Ja. Geschat bedrag:
Schadeformulier ingevuld
Ingevulde formulieren afgeven bij ……………………………………….. (per school bepalen)
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Bijlage 22 – Schoolklimaatafspraken
Onze Visie is:
• De leerlingen leren onbevangen (zonder angst, frustraties en verveling) en zijn intrinsiek
gemotiveerd om vaardigheden te leren, die ze nu en in de toekomst nodig hebben.
• Als team zijn wij een eenheid in verscheidenheid. We zijn open, betrokken en hebben respect
voor leerlingen, ouders en elkaar.
• In ons pedagogisch klimaat voelt iedereen zich veilig en gezien. Wees welkom!
• De Zwaluw is een christelijke school waar leerlingen, ouders en leerkrachten zich betrokken
voelen. We begeleiden ieder kind met behulp van moderne middelen om zich maximaal te
ontwikkelen.
Daarom:
Zeg ik wat ik doe en doe ik wat ik zeg.
Ik houd mij aan afspraken. Hierdoor kan een ander op mij rekenen en ben ik voorspelbaar, dat
geeft vertrouwen en is eerlijk.
Praat ik niet over iemand, maar met iemand.
Hierdoor toon ik respect, ben ik open en geef ik vertrouwen. Dit is een voorwaarde om je veilig
te voelen en om jezelf te mogen zijn. Mijn intentie is goed, waardoor ik laat zien dat ik eerlijk en
open ben en dat ik ben te vertrouwen.
Ben ik professioneel.
Ik hanteer een professioneel denkkader: Wat is goed voor de leerlingen? Wat is goed voor de
organisatie? Wat is goed voor mij? Daarnaast heb ik een voorbeeldfunctie, wat betekent, dat
mijn pedagogisch klassenklimaat ook mijn pedagogisch schoolklimaat is. Dat wat ik in de klas
voorsta, doe ik ook binnen het team.
Sta ik open voor en ben geïnteresseerd in de ander.
Ik maak tijd vrij om naar de ander te luisteren en de ander te bevragen (LSD – Luisteren –
Samenvatten- Doorvragen) ), wat maakt dat ik betrokken ben. Een ander voelt zich door mij
serieus genomen (dialoog), mijn intentie is om het met iedereen goed te hebben. Ik geef
vertrouwen en laat mij horen. Ik streef de organisatiedoelen na en ondersteun daarin mijn
collega’s.
Houd ik rekening met de kernkwaliteiten van de ander en van mijzelf en benut en versterk
deze in het samenwerken.
Ik zie eigen irritatie als signaal om zelf iets te veranderen. Ik heb een lerende houding en heb
hoge verwachtingen in het samenwerken. 
Geef ik de ander feedback bij het wel of niet nakomen van deze regels,
waardoor ik laat zien dat ik mede verantwoordelijk ben voor het behoud van het schoolklimaat.
Ik baseer mijn feedback op feiten en ben opbouwend. “Leren over jezelf door de blik van de
ander”

Bijlage 23 – Omgangsprotocol
•
•
•
•

De medewerker bevordert sociale veiligheid voor zijn/haar leerlingen.
De medewerker is zich in alle situaties bewust van zijn/haar voorbeeldfunctie ten opzichte van
leerlingen.
De medewerker maakt geen misbruik van de afhankelijkheidsrelatie die voortvloeit uit zijn/haar
functie.
De medewerker spreekt leerlingen, ouders en collega’s aan op ongewenst gedrag.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

De medewerker behandelt vertrouwelijke informatie als zodanig.
De medewerker is bekend met en handelt naar de bestaande protocollen, gemaakte afspraken,
wettelijke regelingen en klachtenprocedure.
De medewerker zoekt geen privécontact met leerlingen.
De medewerker raakt een leerling uitsluitend functioneel aan en houdt daarbij rekening met de
grenzen van de leerling.
De medewerker vermijdt zo mogelijk een op een-situaties met een leerling. Als dit toch nodig is,
zorgt hij/zij ervoor dat hij/zij zichtbaar is voor anderen.
Online contact van de medewerker met leerlingen en ouders is school gerelateerd, zakelijk en in
correct Nederlands.
De medewerker veroorlooft zich geen intimiteiten met een leerling in geschrift, afbeelding,
gebaar of aanraking.
De medewerker maakt geen seksueel getinte, racistische of discriminerende grappen of
opmerkingen.
De medewerker zorgt ervoor dat binnen school geen seksueel getinte, racistische of
discriminerende affiches, tekeningen of andere artikelen worden opgehangen die kwetsend
kunnen zijn.
De medewerker pleegt geen seksuele handelingen met leerlingen.
De medewerker gaat geen liefdesrelatie met een leerling aan.
De medewerker geeft duidelijk zijn/haar professionele grens aan als een leerling aandringt op
intimiteit.
De medewerker die een vermoeden heeft van een zedenmisdrijf tussen een medewerker van de
school en een minderjarige leerling van school meldt dit onmiddellijk bij het bevoegd gezag
conform de meldplicht voor personeel.
De medewerker die kennis neemt van een strafbaar feit meldt dit direct bij de directie.
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Bijlage 24 – BHV Ontruimingsplan
Het BHV Ontruimingsplan is op school aanwezig in hard copy in de groepsmap van elke
leerkracht. Het wordt jaarlijks bijgewerkt door de hoofd BHV-er Henk Stevens .
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Wetten:
• Algemene wet Bestuursrecht
• Algemene wet gelijke behandeling
• Ambtenarenwet
• Arbeidsomstandighedenbesluit
• Arbeidsomstandighedenwet
• CAO-PO
• Grondwet
• Inrichtingsbesluit WPO
• Leerplichtwet 1969
• Wet Bescherming persoonsgegevens
• Wet medezeggenschap op scholen
• Wet op het primair onderwijs
• Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
• Wet verbetering Poortwachten
• Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
• Wet Sociale Veiligheid op school
• Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
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Overzicht Notities document
1

Vollenhoven, M. & Ausum, M.M.V.J. (2010). 10 stappen naar een veiligere school. Amersfoort: CPS.
2

De Baat, M. (2009). Beschermende en risicofactoren voor schoolverzuim. Utrecht: Nederlands Jeugd
Instituut

3

Wettelijk kader

Daarnaast zouden de scholen dit hoofdstuk in de schoolgids kunnen plaatsen conform Wet op primair
onderwijs, artikel 24a, lid 1g, afkomstig uit de Kwaliteitswet 1998, welke stelt dat informatie over het
beleid met betrekking tot veiligheid geplaatst dient te worden in de schoolgids.

Wettelijk kader
De Arbeidsomstandighedenwet, artikel 13, verplicht werkgevers op het gebied van preventie en
bescherming ondersteund te worden deskundige werknemers. Deze bijstand dient minimaal het
volgende te omvatten:
a.
het verlenen van medewerking aan het verrichten en opstellen van een risico-inventarisatie en evaluatie als bedoeld in artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet;
b.
het adviseren aan onderscheidenlijk nauw samenwerken met de ondernemingsraad of de
personeelsvertegenwoordiging, of, bij het ontbreken daarvan, de belanghebbende werknemers,
betreffende de genomen en de te nemen maatregelen, gericht op een zo goed mogelijk
arbeidsomstandighedenbeleid;
c.
de uitvoering van de maatregelen, bedoeld in onderdeel b, dan wel de medewerking daaraan
4

Wettelijk Kader
De Wet medezeggenschap op scholen geeft aan waar de (G)MR informatierecht, instemmingsrecht of
adviesrecht op heeft. Bij veiligheid betreft het de volgende aspecten:
− Artikel 8, lid 2e, de (G)MR heeft informatierecht op elk oordeel van de klachtencommissie, zoals
bedoeld in artikel 24b Wet op voortgezet onderwijs, waarbij de commissie een klacht gegrond heeft
geoordeeld en over de eventuele maatregelen die het bevoegd gezag naar aanleiding van dat
oordeel zal nemen.
− Artikel 10, lid c, e en g, de (G)MR heeft instemmingbevoegdheid betreft: c) vaststelling of wijziging
van een mogelijk schoolreglement; e) vaststelling of wijziging van regels op het gebied van
veiligheids-, gezondheids- en welzijnsbeleid, voor zover niet behorend tot de bevoegdheid van de
personeelsgeleding; g) de vaststelling of wijziging van de voor de school geldende klachtenregeling.
− Artikel 11, lid j, de (G)MR heeft advies bevoegdheid betreft de vaststelling of wijziging van het beleid
met betrekking tot de toelating en verwijdering van leerlingen/kinderen
− Artikel 12, lid1 k en m, het personeelsdeel van de (G)MR heeft instemmingbevoegdheid betreft: k)
vaststelling of wijziging van regeling op het gebied van arbeidsomstandigheden, het ziekteverzuim
of het re-integratiebeleid; m) vaststelling of wijziging van een regeling over het verwerken van en de
bescherming van persoonsgegevens van het personeel.
− Artikel 14, lid 2 e en f, het ouderdeel heeft instemmingbevoegdheid op: e) vaststelling of wijziging
van een mogelijk ouderstatuut; f) vaststelling of wijziging van een regeling over het verwerken van
en de bescherming van persoonsgegevens van ouders.
5
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Wettelijk kader
Het vaststellen van een omgangs- en integriteitcode is niet een letterlijke verplichting. De omgangs- en
integriteitcode vormt een uitwerking van sociale veiligheid voor werknemers. Dit is wel vastgesteld in de
Arbeidsomstandighedenwet.
6

Wettelijk kader
In de Wet Bescherming Persoonsgegevens staat het wettelijke kader voor het gebruik van
persoonsgegevens. Hierin is vastgelegd hoe er met persoonsgegevens om gegaan dient te worden. Deze
wet is erop gericht de privacy van personen te bewaken en misbruik ervan te voorkomen.
7

Echter sinds mei 2018 is de WPB veranderd naar de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG). Onder de (AVG) heeft u als school meer verantwoordelijkheden om de persoonsgegevens van
uw leerlingen/kinderen goed te beschermen. Onder de AVG heeft u als school
een verantwoordingsplicht. De verantwoordingsplicht houdt onder meer in dat u moet kunnen
aantonen welke technische en organisatorische maatregelen u hebt genomen om de
persoonsgegevens van uw leerlingen/kinderen te beschermen.
Wettelijk kader
De Kwaliteitswet (1998), Wet op voortgezet onderwijs, artikel 24b, verplicht scholen voor basis- en
voortgezet onderwijs, maatregelen te treffen voor de objectieve behandeling van klachten over
maatregelen, nalatigheid en gedrag (Klachtrecht). Ook zijn scholen volgens deze wet verplicht om te
voorzien in een onafhankelijke klachtencommissie en om een klachtenregeling te treffen 8. Daarnaast
dienen alle scholen deze regeling te communiceren door een verwijzing naar de klachtenregeling in de
schoolgids.
8

Daarnaast dient elk oordeel van de klachtencommissie waarbij de commissie een klacht gegrond heeft
geoordeeld en over eventuele maatregelen die het bevoegd gezag naar aanleiding van dat oordeel zal
nemen besproken te worden met de (G)MR. Verder dienen zij ook instemming te verlenen met de
klachtenregeling of wijziging hiervan, Wet Medezeggenschap op Scholen, artikel 8, lid 2 e en artikel 10
lid g.
9

Wettelijk kader
Voor het schorsen en verwijderen van leerlingen/kinderen zijn wettelijke procedures en regels
vastgelegd in de Wet voor Primair Onderwijs.
Bij het vaststellen of wijzingen van beleid ten aanzien van verwijdering (en toelating) heeft de (G)MR
adviesrecht, Wet Medezeggenschap op Scholen, artikel 11, lid j.

10

Nederlands Jeugd Instituut (g.d.). Veiligheidskaart. www.nji.nl.

11

Wettelijk kader
De wet Preventie en bestrijding van seksueel geweld en seksuele intimidatie in het onderwijs, Meld- en
aangifteplicht (1999), artikel 3 Wet op Voorgezet onderwijs, verplichting tot overleg en aangifte
betreffende zedenmisdrijven, stelt een meld plicht. Deze meldplicht omvat het volgende:
• De wet verplicht onderwijspersoneel en medewerkers van een onderwijsinstelling melding te doen
als zij informatie krijgt over openbare zedelijkheid, ontucht, aanranding of verkrachting, gepleegd
door een medewerker van de school met een minderjarige leerling aan bevoegd gezag. Het bevoegd
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gezag is verantwoordelijk voor het handelen van de school – de wet spreekt hier niet over
schoolleiding als meldpunt.
Op het moment dat het schoolbestuur of de schoolleider beschikt over een mogelijk zedenmisdrijf
van een werknemer met een minderjarige leerling, is zij verplicht contact hierover op te nemen met
de vertrouwensinspecteur.
Het bevoegd gezag is verplicht aangifte te doen van vermeend seksueel misbruik. Voordat zij
aangifte doen, dient het bevoegd gezag de ouders van de klager en de aangeklaagde op de hoogte
te stellen. 11

•

•

Hoewel niet-onderwijspersoneel buiten de meld- en aangifteverplichting valt, zijn er oudere bepalingen
die iedereen verplichten tot het doen van aangifte bij een vermoeden van strafbare feiten (Wetboek
van Strafvordering, artikel 160, lid 1):
“Ieder die kennis draagt van een der misdrijven omschreven in de artikelen 92-110 van het Wetboek
van Strafrecht, in Titel VII van het Tweede Boek van dat Wetboek, voor zover daardoor levensgevaar is
veroorzaakt, of in de artikelen 287 tot en met 294 en 296 van dat wetboek, van mensenroof of van
verkrachting, is verplicht daarvan onverwijld aangifte te doen bij een opsporingsambtenaar”.
12

Centrum School en Veiligheid (g.d.). Schema meldplicht.

13

Wettelijk kader
Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet dient de werkgever beleid te voeren op het voorkomen
van ongewenste omgangsvormen. Aanpak ongewenst bezoek is hier een maatregel voor. 13
14

De Baat, M. (2009). Beschermende en risicofactoren voor schoolverzuim. Utrecht: Nederlands Jeugd
Instituut.

Wettelijk kader
Per 1 augustus 2007 is de kwalificerende leerplicht, Leerplichtwet, artikel 4, voor jongeren ingegaan.
Deze wet verplicht jongeren tot 18 jaar een startkwalificatie te halen. De kwalificatieplicht is één van de
maatregelen om schooluitval tegen te gaan.
15

De leerplichtwet 1969 artikel 21a, lid 1, verplicht het hoofd van de school melding te doen van
ongeoorloofd verzuim van leerlingen/kinderen. Binnen de leerplichtwet is de gemeente
verantwoordelijk voor het tegen gaan van verzuim.
Artikel 27a van de Wet op Voortgezet Onderwijs heeft betrekking op het melden van verzuim in
verband met studiefinanciering. In de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten artikel
4.12 is dit aangegeven voor de tegemoetkoming aan scholieren ouder dan 18 jaar.
In het wetsvoorstel Verzuimmelding staat dat alle scholen in het VO, beroepsonderwijs en
volwasseneneducatie verplicht zijn om gebruik te maken van het verzuimloket van DUO.
Op 10 januari 2011 is de “Aanwijzing strafrechtelijke aanpak schoolverzuim” vastgesteld. Hierin staat
de strafrechtelijke aanpak van schoolverzuim beschreven. De beschrijving van deze regeling is terug te
zien in paragraaf 6.1.5.
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Wettelijk kader
De leerplichtambtenaar houdt toezicht op de naleving van de Leerplichtwet. Scholen zijn daarnaast
verplicht ongeoorloofd verzuim te melden bij het verzuimloket van de Dienst Uitvoering Onderwijs
(DUO) conform het wetsvoorstel Verzuimmelding.
De leerplichtambtenaar controleert of de leerplicht, conform de wet, wordt nageleefd. Daarnaast geeft
hij voorlichting aan jongeren over het belang van naar schoolgaan en de gevolgen van het overtreden
van de Leerplichtwet. Ook zoekt de leerplichtambtenaar samen met de school en ouders naar een
oplossing bij problemen met schoolbezoek. Bij ongegrond verzuim zijn ouders en leerlingen/kinderen
vanaf 12 jaar aansprakelijk.”
(Zie Rijksoverheid (g.d.). Wie houdt toezicht op de leerplicht. www.rijksoverheid.nl)
16

Wettelijk kader
Drie wetten spelen een belangrijke rol in het verzuimbeleid:
− De Wet Verbetering Poortwachter geeft de werkgever en werknemer verantwoordelijkheid om reintegratie te bewerkstelligen, beide dienen zich hiervoor voldoende in te zetten. In de Wet
Verbetering Poortwachter staan de bepalingen die werknemers en werkgevers moeten
ondernemen om een langdurig zieke zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.
− De Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen beschermd het inkomen van geheel en
gedeeltelijk arbeidsongeschikten.
− Het besluit Ziekte en arbeidsongeschiktheidsregeling voor het Voortgezet onderwijs, blz. 182 van
de cao van het voortgezet onderwijs 2008-2010.
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Wettelijk kader
In Arbeidsomstandighedenwet artikel 3 lid 1 e en lid 2, Arbobesluit artikel 2.15 wordt de werkgever
verplicht gesteld maatregelen te nemen om psychosociale belasting zoveel mogelijk te beperken.
Nazorg en opvang voor slachtoffer, omstanders, en eventuele overige betrokkenen is van belang om
erger te voorkomen
(Zie: Arbo-vo (g.d.). Agressie en onveiligheid. Nazorg. www.arbocatalogus-vo.nl.)
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