Bijlage 11: Draaiboek agressie en geweld
Het bericht komt binnen
Bij een incident met fysiek of verbaal geweld waarbij de school betrokken is,
zorgt de ontvanger van het bericht dat:
 De opvang van degene die het meldt en de eventuele getuigen
 De schoolleiding onmiddellijk op de hoogte wordt gesteld.
De schoolleiding en ontvanger:
 Verifiëren de omstandigheden waaronder de gebeurtenis plaatsvond, wie,
wat, waar en hoe
 Brengen zo nodig de hulpverlening op gang
 Doen aangifte bij de politie
 Gaan na of iedereen op school aanwezig is die er moet zijn
 Zorgen ervoor dat leerlingen die zich op de plaats van het incident
bevinden naar de klas worden gehaald
 Zoeken contact met direct betrokken familieleden
 Zorgen voor telefonische bereikbaarheid
 Geheimhouding van het bericht tot nader order
 Roepen het crisisteam bijeen
 Stellen crisiscentrum in
Wie doet wat? Het crisisteam
Zo spoedig mogelijk wordt een “crisisteam” samengesteld dat de activiteiten
ontwikkelt en coördineert. Dit team bestaat uit de schoolleiding, de betrokken
groepsleerkracht, de hoofd BHV-er. De schoolleiding is eindverantwoordelijk.
De schoolleiding coördineert en verstrekt de uiteindelijke informatie.
Het crisisteam is verantwoordelijk voor:
 Informatie van de betrokkenen
 Organisatorische aanpassingen
 Opvang van leerlingen en collega’s
 Contacten met ouders
 Contacten politie, bestuur, algemeen directeur
 Administratieve afwikkelingen
 Nazorg van de betrokkenen
 Bijhouden van zo volledig mogelijk logboek
Verstrekken van informatie
Het crisisteam gaat na wie geïnformeerd moet worden van het incident:
 Het personeel, per E-mail en per verzendlijst WhatsApp.
 Leerlingen
 Ouders, ouderraad, MZR
 De website aanpassen
 Media, wie is woordvoerder, bij meerdere woordvoerders zorgen dat ieder
hetzelfde zegt.
 Het team spreekt af wie wie informeert. Bijzondere aandacht moet er zijn
voor de nauwst betrokkenen. Zeker zij moeten het bericht op een
zorgvuldige wijze krijgen.

Het vertellen van ernstige incidenten aan de kinderen
Aandachtspunten vooraf:
 De groepsleerkrachten bereiden zich voor op het gesprek met hun klas.
Het kan zijn dat er leerkrachten zijn die erg veel moeite hebben om met
deze tijding de klas in te gaan.
 Creëer een sfeer waarin het mogelijk is om te zeggen dat je er moeite
mee hebt, of misschien wel: dat je het niet kunt. Bekijk in hoeverre je
elkaar kunt ondersteunen met tips.
 Zorg – indien mogelijk – dat een van de leerkrachten ambulant is en kan
bijspringen: het kan zijn dat er leerlingen zijn die extra opvang nodig
hebben.
 Probeer de opvang zoveel mogelijk in de klas te houden.
 Denk na over de rol die klassenouders kunnen spelen.
 Wees erop voorbereid dat deze melding van ernstige incidenten andere
ervaringen kan reactiveren, zowel bij leerlingen als bij leerkrachten.
 Bereid je goed voor: wat ga je zeggen en hoe, welke effecten kun je
verwachten.
De mededeling
 Begin met een inleidende zin.
 Vertel het hoe, waar en wanneer van de gebeurtenis.
 Breng het bericht zonder eromheen te draaien.
 Geef in eerste instantie alleen de hoogstnoodzakelijke informatie.
 Neem voldoende tijd voor emoties.
Wanneer de emoties wat luwen en de kinderen vragen hoe het verder moet, kun
je overstappen naar de volgende informatie:
 Vertel hoe het verder gaat.
 Geef uitleg over gevoelens van verdriet en boosheid die naar boven
kunnen komen.
 Vertel bij wie de leerlingen terecht kunnen voor een persoonlijk gesprek.
 Laat de kinderen weten hoe het programma van deze dag en van de
komende dagen eruitziet.
Organisatorische aanpassingen
Kijk kritisch naar de activiteiten die de school de komende dagen organiseert,
zoals feesten, sportdagen en dergelijke. Is afgelasting of uitstel nodig?
Contacten met de ouders
Informeer voordat de kinderen geïnformeerd worden de ouders via Digiduif + de
website over:
 De gebeurtenis
 Organisatorische (rooster-) aanpassingen
 De zorg voor de leerlingen op school
 Wie contactpersoon op school is




Regels over aanwezigheid
Nazorg voor de leerlingen

Begeleiding na het incident
Heb veel aandacht voor gedrag/ verdriet/ boosheid van de leerlingen.
Creëer ruimte voor de vragen die leerlingen hebben. Sommige leerlingen die niet
zo verbaal zijn, uiten zich beter creatief, bijvoorbeeld door te tekenen. Voor de
kleuters kan spelen (bijvoorbeeld in de poppenhoek) verwerking bevorderen.
Spreek af wie het contact met de betrokkenen onderhoudt.
Nazorg
Geef ruimte aan kinderen, maar laat leerlingen ook merken dat het leven weer
doorgaat. Start weer met de reguliere lessen.
Organiseer gerichte activiteiten om het verwerkingsproces te bevorderen.
Let op signalen van kinderen die het moeilijk hebben. Sommige kinderen stellen
hun emoties uit en tonen pas na maanden hun verdriet of boosheid.
Let speciaal op risicoleerlingen, zoals kinderen die al eerder iets dergelijks
hebben meegemaakt.
Geef kinderen die veel moeite hebben met de situatie, de mogelijkheid om in
overleg met ouders af en toe even apart met iemand te praten. Spreek af bij wie
ze terecht kunnen.
Evaluatie
Bespreek met het crisisteam altijd de gang van zaken na. Doe het daarna binnen
het team
Wat te doen als er slachtoffers zijn?
Wanneer als gevolg van de crisis een personeelslid of leerling gewond is geraakt
of komt te overlijden, dan is het van belang dat de familie wordt ingelicht.
De snelheid waarmee en de manier waarop die informatie wordt gegeven kan
meehelpen de pijn te verzachten en kan een grote steun betekenen voor mensen
op het moment dat zij die het hardst nodig hebben.
De directie brengt de familieleden op de hoogte. Zodra bekend is dat er een
persoonlijk ongeluk is gebeurd, is het zaak vast te stellen wat de aard en de
omvang van de verwondingen is.
Ga na waarheen het slachtoffer is vervoerd en stuur, zodra de feiten bekend zijn,
degene die verantwoordelijk is voor het brengen van het slechte nieuws
onmiddellijk naar het huis van het slachtoffer.
In geval van een verwonding is het zinvol iemand van de schoolleiding naar de
familie te laten bellen en het gebeurde uit te leggen. Natuurlijk zullen er veel
vragen zijn die niet onmiddellijk kunnen worden beantwoord. Zorg dat er iemand
beschikbaar is om (geestelijke) ondersteuning te bieden.
Laat iemand op school contact houden met het ziekenhuis en zorg dat er zoveel
mogelijk informatie beschikbaar komt voor de familieleden.
Zodra de afgevaardigde bij de familie aankomt, neemt deze contact op met de
school om te vragen of er nieuwe ontwikkelingen zijn. Afhankelijk van de situatie
wordt hulp geboden, zoals vervoer naar het ziekenhuis, kinderoppas en opvang
enz.
Mocht het slachtoffer zijn overleden, dan moet de vertegenwoordiger van de
school, nadat de nabestaanden zijn geïnformeerd over de toedracht van het
ongeluk, zoveel mogelijk hulp bieden: andere familieleden informeren of
opsporen, huisarts en/of geestelijke waarschuwen, uitvaart regelen enz.

Er moet iemand bij de partner blijven tot er andere familieleden arriveren. Het is
ook de taak en plicht van de afgevaardigde om de familie te beschermen tegen
telefoontjes of bezoek van de pers. Sta klaar voor eventuele verdere hulp en zie
erop toe dat de familie niet in acute financiële nood komt te verkeren.
Houd contact met een familielid of vriend en zorg dat u de eerste tijd op de
hoogte blijft om te zien of u nog iets kunt doen.

