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In dit pedagogisch veiligheidsplan staan alle zaken opgenomen die te maken
hebben met de fysieke, psychische en sociale veiligheid van kinderen binnen onze
school.
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Voorwoord
In de wet sociale veiligheid op school is opgenomen dat scholen een
inspanningsverplichting hebben om een sociaal veilige schoolomgeving te
realiseren. Dit willen we beschrijven in voorliggend Pedagogisch
veiligheidsplan.
We volgen daarbij de indeling die vanuit de Stichting School & Veiligheid van
de PO-raad wordt aangereikt.
Veiligheid in haar algemeenheid is een belangrijk speerpunt voor de
Montessori Sterrenschool Geerstraat en de veiligheid binnen het
schoolgebouw vormt daar een belangrijk onderdeel van. Zaken als een
ontruimingsplan, brandmelders, blusmaterialen, registratiesystemen t.b.v. de
veiligheid (incl. een ongevallenregistratie) en een goed, regelmatig geupdatet pedagogisch veiligheidsplan zijn hierbij essentieel. Dit laatste wordt
jaarlijks aangeboden aan de MR van de school, ouders / verzorgers, de
onderwijsinspectie en het schoolpersoneel (via de website van de school).
Veiligheid vormt ook binnen het pedagogisch klimaat van onze school een
belangrijk speerpunt. Enerzijds wordt hieraan aandacht besteed door uit te
gaan van de onderlinge verschillen tussen kinderen en deze voortdurend te
respecteren en anderzijds wil onze school ook de fysieke en emotionele
veiligheid van de kinderen en medewerkers bewaken door met duidelijke en
voorspelbare structuren te werken. De structuur is geen doel maar vooral een
veelomvattend middel dat gericht dient te zijn op het herkenbaar inrichten
van de onderwijsleeromgeving van de kinderen. Zo zijn er duidelijke
structuren aanwezig wat betreft regels en afspraken op school en in de
groep.
De Coronacrisis heeft het noodzakelijk gemaakt om de maatregelen te
beschrijven, die door de school zijn genomen met betrekking tot de veiligheid
voor de gezondheid. Dit protocol is als bijlage toegevoegd aan het
pedagogisch veiligheidsplan.
Het pedagogisch veiligheidsplan bevindt zich in onze documentenmap op
school en is digitaal terug te vinden op de schoolwebsite.

Vaassen, 30 augustus 2020.
Hanneke van Hal
Directeur Montessori Sterrenschool Geerstraat
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1. Gezamenlijk ontwikkelen en kennis hebben van visie,
kernwaarden, doelen, regels en afspraken
Uitgangspunt van het montessorionderwijs is dat elk kind uniek is en dus
verschilt van andere kinderen. Onze school houdt dan ook rekening met die
verschillen. Maar daar blijft het niet bij. We zien het als uitdaging zoveel
mogelijk aan het specifieke van elk kind tegemoet te komen. En daarom
richten we ons onderwijs zodanig in, dat kinderen hun eigen mogelijkheden
leren ontdekken en toepassen.
Een veilige en stimulerende omgeving is een voorwaarde om kinderen
onderwijsinhoudelijk en sociaal-emotioneel maximaal uit te kunnen dagen en
prikkelen.
Vooral in de eerste weken van het nieuwe schooljaar besteden wij veel
aandacht aan groepsvorming met de ‘Gouden Weken’. Iedere
groepsleerkracht geeft op eigen wijze inhoud aan dit thema. Kinderen leren
elkaar door allerlei activiteiten goed kennen en weten van elkaars talenten.
Groepsleerkrachten bieden voldoende structuur, ook tijdens meer open
onderwijsleersituaties.
Met elkaar zijn wij alert op signalen als:
- signalen van laag welbevinden in het algemeen
- plagen, bespotten en kleineren

- op een spottende, onvriendelijke manier iemand uitlachen - fysiek contact
- herhaaldelijke betrokkenheid bij ruzies
- kleefgedrag (dicht bij de groepsleerkracht willen blijven)
Leerlingen die laag scoren op sociaal initiatief zijn potentiële slachtoffers.
Daarom vinden wij het belangrijk om deze leerlingen planmatig te
begeleiden (ZIEN! biedt in dit verband signaleringsmogelijkheden en
suggesties).
Tijdens de startgesprekken in september wordt altijd gevraagd of de ouders
signalen hebben gekregen dat hun kind anderen pest, gepest wordt of
aangeeft dat anderen in de klas of op school gepest worden.
Conflictsituaties worden als notities opgeslagen in Parnassys, onder de
categorie “Gedrag” in het leerlingendossier van de betreffende leerlingen.
Incidenten (denk aan valpartijen/ ongelukjes waarbij verwezen wordt naar
een huisarts) worden beschreven op een Incidentenregistratieformulier; deze
formulieren worden in een map bewaard.
Aan het begin en aan het einde van het schooljaar bespreken we
bovenstaande afspraken en acties met elkaar binnen het team.
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De afspraken en actiepunten worden bijgesteld wanneer we als team van
mening zijn dat er zaken aanscherping of verbetering behoeven.
Op bestuursniveau zijn de volgende documenten te vinden op de website
(www.stichtingproo.nl): Klachtenregeling – Toelating, schorsing en
verwijdering – Internet & social media – Meldcode kindermishandeling en
huiselijk geweld – Informatieverstrekking aan (gescheiden) ouders.

Doelstelling
Het doel van dit pedagogisch veiligheidsplan is gericht op voorkomen,
afhandelen, registreren en evalueren van incidenten.

Externen
Externen die binnen onze school meehelpen om vorm en inhoud te geven
aan ons onderwijs zijn op de hoogte van dit document.

Geledingen en nieuwe groepsleerkrachten
MR: dit pedagogisch veiligheidsplan wordt jaarlijks voorgelegd aan de ouderen personeelsgeleding van de deelraad MR van onze school. Hen wordt
gevraagd om kritisch mee te kijken op de analyses, om dit document te
toetsen aan de praktijk en om aanbevelingen te doen.
Team: behandelt dit document jaarlijks tijdens de studiedag in juni en in
september.
Nieuwe groepsleerkrachten: de directeur wijst de nieuwe groepsleerkracht
op dit document en licht dit toe in een gesprek.

Grensoverschrijdend gedrag
In beginsel zijn alle kinderen welkom op onze school. Dat is ons uitgangspunt.
Onze school kan basisondersteuning geven en in veel gevallen extra
ondersteuning. In sommige gevallen blijkt dat wij niet de juiste begeleiding
kunnen bieden, ondanks extra inzet van expertise en middelen. In het
SchoolOndersteuningsPlan beschrijven we hoe we handelen als onze
grenzen bereikt zijn.
In geval van pesten wordt het Omgangsprotocol ingezet. Deze is terug te
vinden als bijlage van dit huidige document.
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2. Inzicht in veiligheidsbeleving, incidenten en mogelijke
risico’s; audits en monitoring
Het monitoren van de sociale veiligheid gebeurt met behulp van een aantal
instrumenten.
•

Jaarlijks ZIEN! leerlingvragenlijst (groep 5 t/m 8) waarin o.a. aandacht
besteed wordt aan Pestgedrag en Pestbeleving.

•

Tweejaarlijkse Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E) van de
Arbomeester

•

Notities in Parnassys.

•

Incidentenregistratie

•

Kick Fit! lessen

ZIEN! is een pedagogisch expertsysteem, verwerkt als module in Parnassys,
dat de voorwaarden om tot leren te komen en het sociaal functioneren van
kinderen in kaart brengt. Dat gebeurt zowel op individueel als op
groepsniveau. Wanneer daar aanleiding toe is, geeft het programma
indicaties voor hulp. Door deze indicatie-uitspraken te wegen bepaalt de
leerkracht de ingang waardoor de leerling versterkt kan worden. ZIEN! geeft
vervolgens doelen waaraan gewerkt wordt om de sociaal emotionele
vorming te versterken. De wijze waarop deze doelen kunnen worden bereikt
is te vinden in het uitgebreide arsenaal van handelingssuggesties, die voor de
gebruiker voorgeselecteerd worden. Het begrippenkader van ZIEN! bestaat
uit twee graadmeters (Welbevinden en Betrokkenheid) en vijf vaardigheden:
Sociaal Initiatief, Sociale Flexibiliteit, Sociale Autonomie, Impulsbeheersing en
Inlevingsvermogen. De wijze waarop deze vaardigheden zich in een profiel
van zeven dimensies verhouden, geeft als het ware een foto van het gedrag
van het kind.
De Leerlingvragenlijsten worden in november ingevuld door de leerlingen van
groep 6 t/m 8. Mochten er opvallende uitkomsten zijn, dan worden ouders
uitgenodigd voor een gesprek hierover. In februari worden de uitkomsten van
ZIEN! meegenomen in het portfoliogesprek.
Kick Fit! behandelt de thema’s respect, focus, grenzen, vertrouwen,
samenwerken, doorzetten, zelfstandigheid en zelfbeheersing. De thema’s
worden bij ons op school in de groepen afgestemd aangeboden. Door het
inzetten van KickFit! en het ontwikkelen van een stevige, veilige basis
versterken we binnen de school de sociale veiligheid en wordt een curatieve
situatie zoveel mogelijk vermeden. De KickFit!lessen helpen de kinderen
inzicht te geven in het aangaan en onderhouden van relaties en helpen hun
weerbaarheid te vergroten.
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3. Scheppen van voorwaarden, beleggen van taken,
samenwerken met ouders en externe partners
Wij onderzoeken regelmatig of ruimtes, materialen, buitenruimtes, toezicht,
enzovoort zodanig zijn ingericht dat de sociale én fysieke veiligheid daarmee
gediend is. Dat gebeurt met de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) van de
ArboMeester. Vanuit de BHV (bedrijfshulpverlening) wordt de fysieke
veiligheid van het gebouw ook periodiek onder de loep genomen. Het in- en
ontruimingsplan (bijlage) beschrijft de handelswijze bij calamiteiten.
Binnen onze school zijn de taken als volgt verdeeld:
Vertrouwenspersoon: Jacodien Nieuwenhuis (leerkracht onderbouw)
BHV: Sonja Top, Jacodien Nieuwenhuis, Hanneke van Hal, Laura Ruinemans
en Petra Jager.
Er zijn goede afspraken gemaakt met belangrijke externe partners. Zo werken
wij samen met het Samenwerkingsverband Zeeluwe, Centrum Jeugd en
Gezin (CJG) en de GGD. Ouders zijn op de hoogte van gesprekken met
externen over hun kind(eren). Zonder toestemming van ouders verstrekken wij
geen gegevens aan externe instanties.
De huidige organisatie van de school heeft er toe geleid, dat steeds meer
mensen te maken krijgen met kinderen en hun ouders en verzorgers. Dit geldt
zowel voor binnen als buiten de school. Vanuit dit gegeven is het goed de
privacy van kinderen en ouders te beschermen.
Gegevens over de thuissituatie, medische informatie, gegevens van
hulpverlenende instanties worden als privacygevoelige gegevens
beschouwd. Alsmede uitslagen van testen, verslagen van observaties en
andere rapportage. Deze gegevens worden vastgelegd in het kinddossier
(Parnassys), dat op school ter inzage aanwezig is voor ouders.
De gegevens in dit kinderdossier spelen een belangrijke rol bij de begeleiding
en de ontwikkeling van het kind. Alle groepsleerkrachten en directie kunnen
in Parnassys bij de kinddossiers van de kinderen. Zie verder de bijlage Privacy.
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4. Positief pedagogisch handelen; ondersteunende houding,
voorbeeldgedrag, verbindende relaties
Het montessorionderwijs is naast een onderwijskundig, ook een pedagogisch
concept. Dit betekent dat wij de pedagogische omgang van
groepsleerkrachten met kinderen als een belangrijk onderdeel van ons werk
zien. De groepsleerkrachten van onze school zorgen voor een veilig,
uitdagend en ondersteunend pedagogisch klimaat door:
•

zorgvuldig te zijn in het taalgebruik;

•

het respect tussen kinderen te bevorderen;

•

een prettige sfeer te creëren in de klas;

•

het zelfvertrouwen van kinderen te ondersteunen door positieve
feedback;

•

beschikbaar te zijn bij problemen;

•

positieve verwachtingen uit te spreken;

•

pestgedrag bespreekbaar te maken en zo veel mogelijk tegen te
gaan;

•

op schoolniveau en op klassenniveau afgesproken regels te hanteren.

De leerkrachten zorgen voor een stimulerend en uitdagend pedagogisch
klimaat door, gebaseerd op het montessori-principe ‘Vrijheid in
Gebondenheid’:
▪

het creëren van een uitdagende leeromgeving in een ordelijk en
opgeruimd lokaal

▪

de zelfstandigheid van leerlingen te stimuleren;

▪

de verantwoordelijkheid van leerlingen te stimuleren;

▪

het gebruik van werkvormen, die het samenwerken bevorderen.

Een positief schoolklimaat zorgt voor een leeromgeving waarbij kinderen,
ouders en groepsleerkrachten zich veilig en geborgen voelen.
▪

Onze school is een school waar alle teamleden positief omgaan met
leerlingen.

▪

Onze school is een school waar teamleden positief met elkaar
omgaan.

▪

Onze school biedt een verzorgde indruk en is uitnodigend voor
leerlingen.

▪

Onze school organiseert activiteiten om de betrokkenheid van
leerlingen bij de school te bevorderen.

▪

Onze school waakt over de veiligheid van de leerlingen.

▪

Onze school heeft duidelijke omgangregels.
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▪

Onze school zorgt voor een aangename, stimulerende werkomgeving
voor personeelsleden

▪

Onze school betrekt ouders bij de school.

Voor wat betreft belonen en straffen hanteren wij de vuistregel: “Alles wat je
aandacht geeft, groeit”. We benoemen het gewenste gedrag. We
complimenteren en belonen dat. Maatregelen voor ongewenst gedrag zijn
opbouwend, proportioneel, liefst in relatie met het overschrijdend gedrag en
worden bij voorkeur genomen door de persoon met wie de relatie tijdelijk
verstoord is.
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5. Preventieve activiteiten in de school gericht op leerlingen,
ouders en personeel
Zonder relatie geen prestatie; oftewel de relatie is een ontwikkelingsvoorwaarde voor succesvol leren. Wij geloven hierin en stellen ons als prioriteit
veel te investeren in deze relatie. Op onze school staat het kind dan ook altijd
centraal. We proberen een zo goed mogelijk contact met de ouders te
creëren. Wij willen graag weten wat ouders bezighoudt, waarover ze wellicht
zorgen hebben, maar ook waarover ze tevreden zijn.
In het schooljaar 2017-2018 heeft het team vanuit het NIVOZ het traject
Pedagogische Tact gevolgd en dit afgesloten met een certificering. Jaarlijks
besteden we een studiedag aan het Pedagogisch Klimaat/Welbevinden. In
september 2019-2020 is er een KickFit!scholing o.l.v. de BM-academie. Dit
krijgt een vervolg in het schooljaar 2020-2021.
Onze Montessori Sterrenschool is een leefgemeenschap waar we met elkaar
samenwerken, elkaar helpen, zorgdragen voor elkaar, samen spelen, samen
spreken, samen beslissen en samen werken. Op de sociale vaardigheden
van kinderen wordt constant een beroep gedaan. Je ziet dit terug binnen
onze school, in de groep, op het schoolplein, bij vieringen en waar kinderen
met elkaar samen zijn. We betrekken de leerlingen zoveel mogelijk bij het
eigen leren (o.a. door het werken met doelenboekjes en portfolio’s)
Ook op verkeersgebied zijn maatregelen genomen om de veiligheid te
vergroten. Er is een verkeerscommissie actief, er zijn vraagt maatregelen om
de veiligheid te vergroten. Er is een verkeerscommissie in het leven geroepen,
die jaarlijks activiteiten organiseert en in contact staat met Veilig Verkeer
Nederland en de ANWB, er zijn verkeersregels ingesteld voor de aanrijdroute
naar school, er is een jaarlijkse fietsenkeuring door VVN, een jaarlijkse dodehoek-les in de tussen- en bovenbouw door Veilig Verkeer Nederland, de
leerlingen van groep 7 en 8 worden om het jaar voorbereid voor het
verkeersexamen)

Informatie voor nieuwe ouders
Ouders van instromende leerlingen kunnen alle informatie nalezen op onze
website, in de schoolgids en in dit document. Op de informatieavonden aan
het begin van het nieuwe schooljaar worden alle ouders opnieuw gewezen
op deze informatie.
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Begeleiding (nieuwe) groepsleerkrachten
Scholing en training van het personeel op het gebied van competenties voor
het bevorderen van sociale veiligheid en omgaan met grensoverschrijdend
gedrag wordt door ons bestuur (Stichting Proo) gestimuleerd en gefaciliteerd.
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6. Signaleren en effectief handelen bij signalen,
grensoverschrijdend gedrag en incidenten
In hoofdstuk 2 hebben wij beschreven welke instrumenten wij gebruiken om
de veiligheid te monitoren. Hieronder volgen de opbrengsten.

Leerlingvragenlijst ZIEN!
Wij zijn tevreden als de opbrengsten boven de 85% zijn. Alle groepen komen
bij de peiling in november 2019 boven de 85% uit (vanwege de Coronacrisis is
er in maart geen vragenlijst afgenomen).
groep

Betrokkenheid

Welbevinden

3/4

91%

93%

5/6

87%

88%

7/8

91%

92%

Actie: vasthouden van deze opbrengsten.

Vragenlijst ouders 2019 (WMK) en leraren 2019 (WMK)
Als een school haar kwaliteit heeft vastgesteld, is het zaak te meten wat
anderen vinden van de kwaliteit van de school. Om een objectief beeld te
krijgen, is het belangrijk om meerdere bronnen naar de kwaliteit van de
school te kijken. Om deze reden hebben we eind 2019 een vragenlijst
uitgezet bij de ouders en de leerkrachten van de school. De norm van de
school is ingesteld op 3,0. Een mogelijk verbeterpunt is een punt dat beneden
de 3,0 scoort.
De respons bij de ouders was 54%. Dit is een goede respons. Hiermee krijgt de
school een goed beeld van haar kwaliteit.
De Montessori Sterrenschool scoort als school een 3,55. Daarmee scoort de
school goed. Ouders geven als cijfer een 8,4. De punten die minder goed
scoren zijn:
•

De school vraagt regelmatig of ik tevreden ben (2,59)

•

De school vraagt mij regelmatig wat ik verwacht van de school (2,26)

De respons bij de leerkrachten was 57%. Dit is tevens een goede respons.
Hiermee krijgt de school een goed beeld van wat de leerkrachten vinden
over de kwaliteit van de school.
De school scoort als school en 3,25. Daarmee scoort de school ruim
voldoende. De leerkrachten geven als rapportcijfer een 7,5 aan de school.
De punten die aandacht nodig hebben zijn:
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•

Werken volgens gemaakte afspraken (2,75)

•

Afspraken maken rondom het huiswerk (2,75)

•

Samenwerking binnen het team (2,50)

•

(Tussen)opbrengsten bespreken met elkaar (2,33)

•

Sociale resultaten bespreken met elkaar (2,33)

•

Eindresultaten van groep 8 bespreken met elkaar (2,67)

Acties die voortkomen uit notities in Parnassys en
ongevallenregistratie
Schooljaar Aantal notities “gedrag”

Opmerkingen

Er zijn 14 kinderen, waarover gesprekken zijn
2016-2017

gevoerd met ouders en in een aantal gevallen ook
externen omtrent gedrag

1 leerling krijgt
individuele
Er zijn 4 kinderen, waarover gesprekken zijn geweest begeleiding (PGB)
2017-2018 met ouders en externen omtrent het gedrag.
en 1 leerling in
ondersteuningsgroep
geplaatst.

Er zijn 10 kinderen waarover gesprekken zijn geweest
met ouders en externen omtrent het gedrag.
12 kinderen scoren rood bij welbevinden en/of
betrokkenheid van Zien.
2018-2019 Er zijn 2 gezinnen waarbij de gezinssituatie zorgen
baart.

1 leerling krijgt advies
SO, maar ouders
zoeken andere
basisschool
Voor 1 leerling wordt
PGB verlengd.

Er zijn 11 kinderen waarover gesprekken zijn geest
met ouders en externen omtrent het gedrag.
6 kinderen scoren rood bij betrokkenheid en 7
2019-2020 kinderen bij welbevinden in de vragenlijst van Zien.

Voor 1 leerling wordt
het PGB verlengd.

Er zijn 4 gezinnen, waarbij de gezinssituatie zorgen
baart
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Schooljaar

Aantal
registraties

Opmerkingen
Gevallen tijdens de pauze met als gevolg een gebroken

2016-2017 1

voet.

2017-2018 0
2018-2019 0
Leerkracht valt over een kleuterfietsje en breekt haar

2019-2020 1

Taak

hand.

Wie

Voltooid

Vervolgd

Aanvulling verband
EHBO koffer
check

BHV’er

November 2019

en pleisters
Weggooien materiaal
‘over de datum’

Inplannen
ontruiming

Directie

Oktober 2019:

April 2020:

Aangekondigde

Onaangekondigde

ontruiming

ontruiming

(heeft plaats gevonden (is gecanceld i.v.m.
op 5-11-2019)

Corona)

Gevaarlijke
situaties in de
school
inventariseren
(snoeren,

Controle in
Conciërge

Februari 2020

september/oktober
2020

loszittende
onderdelen, etc)

Speeltoestellen
keuren

Stichting

Bij jaarlijkse keuring

Proo (Peter Voorjaar 2020

nieuwe acties

Bakker)

vaststellen
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7. Borging door een continu en cyclisch proces, ingebed in de totale
pedagogische aanpak en schoolontwikkeling

Het cyclisch proces:
•

Jaarlijkse bespreking Pedagogisch veiligheidsplan in het teamoverleg
(september ter informatie voor nieuwe leerkrachten – juli ter evaluatie
met het team) :

•

Jaarlijkse evaluatie van de verschillende protocollen met de betrokken
werkgroepen (bv. verkeersveiligheid) ( mei/juni)

•

Jaarlijkse bespreking Pedagogisch veiligheidsplan in de deel-MR
(september)

•

Om het jaar tevredenheidspeiling (november) ouders en leraren

•

Jaarlijkse afname en analyse van de leerlingenvragenlijst ZIEN! (groep
5 t/m 8) (november)

•

Jaarlijkse tellingen van de notities Gedrag in Parnassys (juni)

•

Jaarlijkse tellingen van de incidentenregistratie (juni)

•

Periodiek (eenmaal in de 4 jaar) RI & E vanuit de Stichting (2019-2020)
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Bijlagen

1. Omgangsprotocol
2. Vormen van ongewenst gedrag
3. Privacy
4. Social Media
5. Medicijn verstrekking en medisch handelen
6. Regeling vertrouwenspersoon/ contactpersoon
7. Protocol Schorsen en verwijderen
8. Bedrijfshulpverlening
9. Ontruimingplan en inruimingsplan
10. Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
11. Protocol Vervoer en veiligheid
12. Protocol Hoofdluis
13. Protocol Schoolzwemmen
14. Formulier incidenten registratie
15. Coronaprotocol
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Bijlage 1 Omgangsprotocol
Beperkte versie (zie voor volledige versie Handboek leerlingenzorg)

De

Montessori

Sterrenschool

Geerstraat

is

een

openbare

school

voor

basisonderwijs.
Juist in een samenleving met grote verschillen tussen mensen, religies en culturen,
is het belangrijk dat kinderen leren omgaan met deze verschillen. Want een kind
dat van jongs af aan leert dat ieders culturele of religieuze achtergrond respect
verdient, zal zich later overal kunnen handhaven. Niet omdat hij geleerd heeft dat
“alles kan en mag”, maar omdat hij geleerd heeft hoe vele gezindten met de juiste
basishouding samen één maatschappij kunnen vormen. Als onze samenleving
ergens behoefte aan heeft, dan is het aan mensen die hieraan kunnen bijdragen.
En dat maakt het openbaar onderwijs tot een goede leerschool voor later: jong
geleerd, oud gedaan.
In dit omgangsprotocol wordt beschreven hoe wij het omgaan met elkaar en met
de omgeving op een positieve wijze stimuleren, zodoende pestgedrag zo veel
mogelijk voorkomen en wanneer nodig pestgedrag aanpakken.
Op welke wijze wordt in onze school gewerkt aan een positief klimaat en aan het
voorkomen van pestgedrag?
Op onze school wordt gewerkt met de uitgangspunten van het programma
sociale vaardigheid en weerbaarheid KickFit!
In ons omgangsprotocol staat omschreven hoe we de sociaal-emotionele
ontwikkeling stimuleren.
Wanneer er sprake is van pesten, wordt actie ondernomen vanuit school. Hierbij
kan gebruik worden gemaakt van interventies vanuit KiVa en het pestprotocol,
dat onderdeel is van het omgangsprotocol. Door de kinderen te leren en te
stimuleren elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen, stellen we alle
kinderen in de gelegenheid om veilig en met veel plezier naar school te gaan.
Scholen worden bij wet verplicht om op effectieve wijze pesten tegen te gaan.
Gepeste kinderen en hun ouders die op school geen gehoor vinden, kunnen in
het uiterste geval terecht bij de Kinderombudsman,
www.dekinderombudsman.nl/22/kinderen.
Twee keer per jaar wordt door de leerkracht de sociaal-emotionele vragenlijst Zien
ingevuld voor alle leerlingen. De leerlingen van de bovenbouw vullen ook twee
keer per jaar een vragenlijst in. Aan de hand hiervan kan de leerkracht analyseren
welke aandachtspunten er zijn voor zijn/haar groep en/of individuele leerlingen. In
het overleg met de intern begeleider komen deze gegevens eveneens aan de
orde.
Pedagogisch Veiligheidsplan 2020-2021
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Onze visie op omgaan met pestgedrag.
Pesten is (psychisch, fysiek of seksueel) systematisch geweld van een leerling of
een groep leerlingen ten opzichte van één of meer klasgenoten, die niet (meer)
in staat is/ zijn zichzelf te verdedigen. (Van der Meer, 1997) (Voor klasgenoten kan
ook gelezen worden: kinderen.)
Kinderen weten vaak niet echt wat het is om buitengesloten, gediscrimineerd,
geïntimideerd of gepest te worden. Een effectieve activiteit om buitensluiten en
pesten te voorkomen is het voorlezen of zelf lezen van boeken over anders-zijn,
verhuizen, vrienden/vriendinnen maken en hierna een (kring)gesprek voeren. Het
voornaamste doel van het (voor)lezen van boeken over deze onderwerpen is: het
vergroten van het empathisch (invoelend) vermogen.
Sommige kinderen zijn agressief, maken ruzie of (blijven) pesten. Andere kinderen
worden steeds sociaal-angstiger. Het is belangrijk deze gedragingen te observeren
en actie te ondernemen.
Het pestprotocol is gebaseerd op een “vijfsporenaanpak”. Dit betekent dat in
geval van pesten de leerkracht betrokken is bij de aanpak, er is aandacht is voor
de pester(s) en de gepeste(n), de kinderen in de groep worden erbij betrokken en
de betreffende ouder(s)/verzorger(s).
Pestgedrag buiten school, zowel fysiek, psychisch als digitaal/via social media, kan
ook in de schoolsituatie gevolgen hebben. Wanneer een situatie met betrekking
tot pesten buiten de school het welbevinden/de prestaties van kinderen schaadt,
zal de school de situatie inschatten en in actie komen. Hierover worden de ouders
van de betreffende kinderen geïnformeerd.

Pestprotocol
Alle kinderen mogen zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich
optimaal kunnen ontwikkelen.
Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen,
als er zich ongewenste situaties voordoen, elkaar aanspreken op deze regels en
afspraken.
Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen stellen we alle kinderen in
de gelegenheid om met veel plezier naar school te gaan!
Leerkrachten en de medezeggenschapsraad onderschrijven gezamenlijk dit
pestprotocol.
Pesten komt helaas op iedere school voor. Het is een probleem dat wij onder ogen
zien en op onze school serieus aan willen pakken.
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Voorwaarden:
✓ Pesten moet als probleem worden gezien door alle direct betrokken
partijen: leerlingen (gepeste kinderen, pesters en de zwijgende groep),
leerkrachten en de ouders/verzorgers.
✓ De school moet proberen pestproblemen te voorkomen. Los van het feit of
pesten wel of niet aan de orde is, moet het onderwerp pesten met de
kinderen bespreekbaar worden gemaakt, en met hen regels worden
vastgesteld.
✓ Als pesten voorkomt, moeten leerkrachten (in samenwerking met de
ouders/verzorgers) dat kunnen signaleren en duidelijk stelling nemen.
✓ Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch weer de kop opsteekt,
moet de school beschikken over een directe aanpak.
✓ Wanneer het probleem niet op de juiste wijze wordt aangepakt of de
aanpak niet het gewenste resultaat oplevert dan is de inschakeling van
een vertrouwenspersoon nodig. De vertrouwenspersoon kan het probleem
onderzoeken,

deskundigen

raadplegen

en

het

bevoegd

gezag

informeren.
De vertrouwenspersoon is Jacodien Nieuwenhuis.
REGEL 1:
Een belangrijke stelregel is dat het inschakelen van de leerkracht niet wordt
opgevat als klikken. Vanaf de kleutergroep brengen we kinderen dit al bij: je mag
niet klikken, maar… als je wordt gepest of als je ruzie met een ander hebt en je
komt er zelf niet uit dan mag je hulp aan de leerkracht vragen. Dit wordt niet
gezien als klikken.
REGEL 2:
Een tweede stelregel is dat een medeleerling ook de verantwoordelijkheid heeft
om het pestprobleem bij de leerkracht aan te kaarten. Alle leerlingen zijn immers
verantwoordelijk voor een goede sfeer in de groep.
REGEL 3:
School en gezin halen voordeel uit een goede samenwerking en communicatie.
Dit neemt niet weg dat iedere partij moet waken over haar eigen grenzen. Het is
bijvoorbeeld niet de bedoeling dat ouders/verzorgers naar school komen
om eigenhandig een probleem voor hun kind op te komen lossen. Bij problemen
m.b.t. pesten zullen de directie en de leerkrachten hun verantwoordelijkheid
(moeten) nemen en indien nodig overleg voeren met de ouders. De inbreng van
de ouders blijft bij voorkeur beperkt tot het aanreiken van informatie, tot het geven
van suggesties en tot het ondersteunen van de aanpak van de school.
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Aanpak van de ruzies en pestgedrag in vier stappen:
Wanneer leerlingen ruzie met elkaar hebben en/of elkaar pesten proberen zij en
wij:
STAP 1:
Er eerst zelf (en samen) uit te komen.
STAP 2:
Op het moment dat één 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.
STAP 3:
De leerkracht brengt de partijen bij elkaar voor een verhelderingsgesprek en
probeert samen met hen de ruzie of pesterijen op te lossen en (nieuwe)
afspraken te maken.
Bij herhaling van pesterijen/ ruzies tussen dezelfde leerlingen volgen sancties.
STAP 4:
Bij herhaaldelijke ruzie/ pestgedrag neemt de leerkracht duidelijk stelling en
houdt een bestraffend gesprek met de leerling die pest/ruzie maakt. De fases
van bestraffen treden in werking (zie bij consequenties).
De ouders/verzorgers worden op de hoogte gebracht van het ruzie-/pestgedrag.
Leerkracht(en) en ouders/verzorgers proberen in goed overleg samen te werken
aan een bevredigende oplossing.
De leerkracht biedt altijd hulp aan de gepeste en begeleidt de pester, indien
nodig in overleg met de ouders/verzorgers en/of externe deskundigen.
Consequenties:
✓ De leerkracht heeft het idee dat er sprake is van onderhuids pesten: in
zo’n geval stelt de leerkracht een algemeen probleem aan de orde om
langs die weg bij het probleem in de klas te komen.
✓ De leerkracht ziet dat een leerling wordt gepest (of de gepeste of
medeleerlingen komen het bij hem melden) en vervolgens leveren stap 1
t/m 4 geen positief resultaat op voor de gepeste.
De leerkracht neemt duidelijk een stelling in. De straf is opgebouwd in 5 fases. Het
inzetten hiervan is afhankelijk van hoe lang de pester door blijft gaan met
zijn/haar pestgedrag en in hoeverre hij/zij verbeter toont in zijn/haar gedrag.
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FASE 1:
Voorbeelden:
•

Eén of meerdere pauzes binnen blijven.

•

Melding bij de ouders.

•

Een schriftelijke opdracht zoals een stelopdracht over de toedracht en zijn
of haar rol in het pestprobleem.

•

Door gesprek: bewustwording van wat hij/zij met het gepeste kind
uithaalt.

•

Afspraken maken met de pester over gedragsveranderingen en
controle/bespreken van de naleving van deze afspraken.

Actie: leerkracht.
FASE 2:
Een gesprek met de ouders/verzorgers, als voorgaande acties onvoldoende
resultaat hebben. De medewerking van de ouders/verzorgers wordt nadrukkelijk
gevraagd om een einde aan het probleem te maken.
Actie: leerkracht in overleg met intern begeleider en/of directie.
FASE 3:
Bij aanhoudend pestgedrag kan advies worden gevraagd bij het Kenniscentrum
van Proo, de schoolarts van de GGD of schoolmaatschappelijk werk.
Actie: leerkracht in overleg met intern begeleider en/of directie.
FASE 4:
Bij aanhoudend pestgedrag kan er voor gekozen worden om de pester tijdelijk in
een andere groep te plaatsen, binnen de school. Ook het (tijdelijk) plaatsen op
een andere school behoort tot de mogelijkheden.
Actie: leerkracht, intern begeleider en directie.
FASE 5:
In extreme gevallen kan een leerling geschorst en eventueel later verwijderd
worden.
Actie: directie in overleg met schoolbestuur.
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Bijlage 2 Vormen van ongewenst gedrag
Ongewenst gedrag is een zeer ruim begrip. Als we spreken over ongewenst
gedrag dan hebben we het over pesten, agressie, geweld, discriminatie,
seksuele intimidatie en seksueel misbruik. Of een gedrag gewenst of
ongewenst is wordt bepaald door het kind of zijn / haar ouders.
Pesten
(zie Bijlage 1 Omgangsprotocol)
Agressie en geweld
Tot agressie en geweld wordt gerekend:
•

Verbaal geweld en psychisch geweld: roddelen, rotopmerkingen
maken, vernederen, schelden, beledigen, bedreigen, intimideren,
openlijk terechtwijzen en gebaren maken;

•

Fysiek geweld, zoals vernielen van persoonlijke eigendommen, spugen,
fysiek hinderen, vastgrijpen, slaan, schoppen en overvallen.

Discriminatie
Discriminatie is te definiëren als ongerechtvaardigd onderscheid. Het betreft
onderscheid op grond van geslacht, ras, nationaliteit, godsdienst,
levensovertuiging, politieke gezindheid en hetero- of homoseksuele
gerichtheid.
Seksuele intimidatie
Seksuele intimidatie kan de volgende vormen aannemen:
•

Verbaal: seksueel getinte grapjes en opmerkingen, ongepaste
opmerkingen over kleding of het uiterlijk, voorstellen om naar bed te
gaan, erotische ervaringen, fantasieën of dromen vertellen;

•

Non-verbaal: staren en gluren, fysiek te dichtbij komen, blote
afbeeldingen aan de muren ophangen, seksueel getinte gebaren
maken, smakgeluiden, confronteren met pornografische mails of
screensavers;

•

Fysiek: op schoot trekken, aanraken op ongewone plaatsen, zoenen.

Als school zijnde gaan wij gaan wij hier als volgt mee om:
Schoolcultuur en pedagogisch klimaat
•

Het onderwijzend en niet-onderwijzend personeel onthoudt zich van
seksistisch taalgebruik en seksistische gedragingen, seksueel getinte
grappen, toespelingen en die wijze van aanspreken, die door het
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kinderen en/of andere bij de school betrokkenen al seksistisch kunnen
worden ervaren.
•

Het onderwijzend en niet-onderwijzend personeel ziet er tevens op toe,
dat het bovenstaande niet gebezigd wordt in de relatie kind-kind.

•

Het onderwijzend en niet-onderwijzend personeel draagt er zorg voor,
dat er binnen de school geen seksueel getinte affiches, tekeningen en
artikelen in bladen worden gebruikt of opgehangen, die als kwetsend
kunnen worden ervaren.

Een op een – contacten tussen groepsleerkrachten en kinderen
•

Kinderen worden buiten schooltijden niet langer dan een half uur
alleen op school gehouden. Ouders worden hiervan altijd op de
hoogte gebracht door de groepsleerkracht.

•

Zonder medeweten van ouders, worden kinderen niet bij
groepsleerkrachten thuis uitgenodigd. Indien dit wel het geval is,
worden redenen en tijdsduur aangegeven.

Troosten / belonen / feliciteren e.d. in de schoolsituaties
•

In principe worden kinderen niet getroost door middel van zoenen,
maar bijvoorbeeld door een aai over de bol, een arm om de schouder
of op schoot nemen.

•

Kinderen hebben het recht aan te geven wat zij prettig of niet prettig
vinden. Van de groepsleerkracht wordt verwacht, dat hij/zij hiervoor
ruimte geeft aan het kind en dit recht respecteert.

•

Spontane reacties bij troosten of belonen in de vorm van een zoen
blijven mogelijk, mits het hier genoemde recht van het kinderen wordt
gerespecteerd.

Hulp bij aan- en uit – en omkleden
•

Bij kleuters komt het regelmatig voor, dat geholpen moet worden bij
het aan- en uitkleden, bijvoorbeeld bij de gymles of het naar de wc
gaan. Ook in groep 3 en 4 kan dat nog voorkomen. Deze hulp behoort
tot de normale taken van de betrokken groepsleerkracht.

•

Vanaf groep 4 is hulp bij het aan- en uitkleden of omkleden nauwelijks
meer nodig. Toch kan het voorkomen, dat kinderen zich in bepaalde
situaties gedeeltelijk moeten uitkleden of omkleden. Denk bijvoorbeeld
aan het verzorgen van opgedane verwondingen of het omkleden
voor de viering of musical. De groepsleerkrachten houden hierbij
rekening met wensen en gevoelens van kinderen. Een open vraag als:
‘’wil je het zelf doen of heb je liever dat de juf/meester je helpt?’’,
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wordt door het kind als heel normaal ervaren en meestal ook eerlijk
beantwoord.
Buitenschoolse activiteiten
•

Tijdens het schoolkamp slapen jongens en meisjes gescheiden.

•

Tijdens schoolkamp worden slaap- en omkleedruimtes alleen betreden
door vooraf een duidelijk teken te geven door de leiding. Op deze
manier wordt rekening gehouden met het zich ontwikkelend
schaamtegevoel bij jongens en meisjes.

•

Indien er hulp geboden moet worden bij ongevallen, ziek worden of
anderszins, waarbij het schaamtegevoel van het kinderen een rol kan
spelen, wordt de uitdrukkelijke wens van het kind gerespecteerd,
rekening houdend met de aanwezige mogelijkheden.

•

Indien mogelijk maken jongens en meisjes gebruik van gescheiden
toiletten en douches.

•

Bij de activiteiten wordt rekening gehouden met de eigenheid van de
beide seksen.

•

De goede spontaniteit in de omgang van leiding en kinderen en
kinderen onderling dient gewaarborgd te blijven, dit ter beoordeling
van het gehele team.

•

Tijdens schoolreis en schoolkamp worden geen aanstootgevende
liederen gezongen.

Seksueel misbruik
Dit zijn duidelijk strafbare feiten die in het wetboek van strafrecht beschreven
staan, zoals aanranding en verkrachting.
Racisme en discriminatie
Ieder kind is uniek en kan verschillen in geloof, achtergrond, huidskleur of
taalgebruik. Dit vraagt extra inzet en aandacht voor een goed pedagogisch
klimaat. Daarom wordt van alle groepsleerkrachten het volgende verwacht:
•

De groepsleerkracht behandelt alle kinderen en hun ouders
gelijkwaardig.

•

Hij/zij bezigt geen racistische of discriminerende taal.

•

Hij/zij draagt er zorg voor, dat er in het lokaal geen racistische of
discriminerende teksten of afbeeldingen voorkomen op posters of te
gebruiken materialen en boeken.

•

De groepsleerkracht ziet er op toe, dat kinderen en ouders geen
racistische of discriminerende houding aannemen in taal en gedrag.
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•

Kinderen, die op school betrapt worden op racistische of
discriminerende taal, worden hierop aangesproken. De ouders van
deze kinderen worden hiervan op de hoogte gesteld.

•

De behandeling van racistische of discriminerend gedrag gebeurt
overeenkomstig de procedure, zoals deze is omschreven bij ‘pesten’.
Zowel preventief als curatief, als volgens de klachtenregeling.

•

De groepsleerkracht neemt duidelijk afstand van racistische en
discriminerend gedrag van collega’s ouders en andere volwassenen
binnen de school en maakt dit ook kenbaar aan de betreffende
persoon.

Lichamelijk geweld
Bij dit onderwerp hanteren we de volgende regels:
Binnen de schoolpoorten wordt iedere vorm van lichamelijk geweld, verbaal
geweld en bedreiging, zowel door volwassenen als door kinderen, zoveel
mogelijk voorkomen en niet getolereerd.
In de relatie groepsleerkracht-kind
•

De groepsleerkracht vermijdt lichamelijk geweld als straf.

•

Bij overtreding van bovenstaande regel door een emotionele reactie
deelt de groepsleerkracht dit mee aan de directie. De
groepsleerkracht neemt zo snel mogelijk contact op met de ouders
om het gebeurde te melden en uit te leggen.

•

Als de ouders een klacht indienen bij de directie, wordt een gesprek
gearrangeerd tussen de ouders en de directie (en eventueel de
groepsleerkracht, indien de ouders geen bezwaar hebben).

•

Indien er geen bevredigende oplossing wordt gevonden, leggen
betrokkenen de klacht neer bij de schoolcontactpersoon.

•

Deze schoolcontactpersoon bemiddelt tussen de betrokken partijen,
om tot een bevredigende oplossing te komen.

•

Lukt dit niet, dan wordt de klacht voorgelegd aan de
vertrouwenspersoon van Stichting Proo, om tot een bevredigende
oplossing te komen.

•

Lukt dit niet, dan wordt de klacht voorgelegd aan de
klachtencommissie.

•

Zie ook het hoofdstuk Klachtenregeling onze Schoolgids.

In de relatie volwassene- kind
•

Bij lichamelijk geweld door een volwassen persoon, niet zijnde een
groepsleerkracht, toegebracht aan een kind, wordt dit gemeld bij de
directie en de schoolcontactpersoon.
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•

De schoolcontactpersoon tracht te bemiddelen tussen de betrokken
partijen.

•

Indien de schoolcontactpersoon/vertrouwenspersoon (zowel van de
Montessori Sterrenschool Geerstraat als van Stichting Proo) niet kan
zorgen voor een bevredigende oplossing, wordt de klacht neergelegd
bij de klachtencommissie.

In relatie ouder – groepsleerkracht
Elke vorm van verbaal of lichamelijk geweld of een dreiging daarvan, wordt
niet getolereerd. Indien hiervan sprake is, wordt door de groepsleerkracht
melding gemaakt bij de directie en wordt tevens aangifte gedaan bij de
politie.
In de relatie kind-kind
Zie de preventieve en curatieve aanpak in het Omgangsprotocol.
Kindermishandeling en huiselijk geweld
Lichamelijke en gedragssignalen bij kinderen tot 12 jaar
•

Onverklaarbare blauwe plekken, schaafwonden, kneuzingen,
botbreuken;

•

Krab- , bijt- of brandwonden;

•

Littekens;

•

Slechte verzorging in kleding, hygiëne, voeding;

•

Onvoldoende geneeskundige of tandheelkundige zorg;

•

Achterstand in ontwikkeling (motoriek, spraak, taal, emotioneel,
cognitief);

•

Psychosomatische klachten (buikpijn, hoofdpijn, misselijk, etc.);

•

Vermoeidheid, lusteloosheid;

•

Genitale of anale verwondingen;

•

Jeuk of infectie bij vagina of anus;

•

Opvallend vermageren of dikker worden;

•

Recidiverende urineweginfecties of problemen bij het plassen;

•

Niet zindelijk (vanaf 4 jaar); let op: bij een verstandelijke beperking kan
de zindelijkheidsleeftijd afwijken;

•

Afwijkende groei- of gewichtscurve;

•

Kind gedijt niet goed;

•

Kind komt steeds bij andere artsen of ziekenhuizen;

•

Houterige manier van bewegen (benen, bekken ‘op slot’);

•

Pijn bij lopen of zitten;

•

Slaapproblemen;
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•

Voeding- of eetproblemen.

Emoties en gedrag bij kinderen tot 12 jaar
•

Extreem zenuwachtig, gespannen, angstig of boos;

•

Teruggetrokken gedrag;

•

in zichzelf gekeerd, depressief;

•

Passief, meegaand, apathisch, lusteloos;

•

Kind is bang voor de ouder;

•

Plotselinge verandering in gedrag;

•

veel aandacht vragen op een vreemde manier;

•

Niet bij de leeftijd passende kennis, gedrag of omgang met
seksualiteit;

•

Vastklampen of veel afstand houden;

•

Angst of schrikreacties bij onverwacht lichamelijk contact;

•

Zelf verwondend gedrag;

•

Overijverig;

•

Jong of ouwelijk gedrag;

•

Stelen, brandstichting, vandalisme;

•

Altijd waakzaam;

•

Extreem verantwoordelijkheidsgevoel;

•

Niet spelen met andere kinderen (vanaf 3 jaar);

•

Afwijkend spel (ongebruikelijke thema’s die kunnen wijzen op
kindermishandeling);

•

Snel straf verwachten;

•

Agressieve reacties naar andere kinderen;

•

Geen interesse in speelgoed of spel.

Signalen op school
•

Leerproblemen;

•

Taal- of spraakproblemen;

•

Plotselinge drastische terugval in schoolprestaties;

•

Faalangst;

•

Hoge frequentie schoolverzuim;

•

Altijd heel vroeg op school zijn en na schooltijd op school(plein) blijven;

•

Regelmatig te laat op school komen;

•

Geheugen- of concentratieproblemen;

•

Geen of weinig belangstelling van de ouders voor (de schoolprestaties
van) het kind;

•

Angstig bij het omkleden (bij gym of zwemmen);

•

Afwijkend gedrag wanneer de ouders het kind van school halen;

•

Kind wordt onverwacht uitgeschreven zonder afscheid;

•

Onverzorgd naar school;
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•

Zonder ontbijt en/of zonder lunchpakket naar school;

•

Ouders nemen schooladviezen niet over;

•

Te hoge druk op schoolprestatie.

Handelen door de groepsleerkracht:
•

Breng de signalen in kaart

•

Vraag advies aan de Intern Begeleider/ directie

•

Directie of Intern Begeleider praat met ouders en/of kind. In dit
gesprek wordt geprobeerd laagdrempelige zorg middels CJG
(Centrum Jeugd en Gezin)of schoolmaatschappelijk werk aan te
reiken.

•

Kind inbrengen in tijdens overleg (HGPD) met het Kenniscentrum
Onderwijs.

•

De directie of intern begeleider kan een melding maken in de
verwijsindex.

•

Melding AMK (Anoniem Meldpunt Kindermishandeling) door directie of
intern begeleider.
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Bijlage 3 Privacy
In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn wij
verplicht toestemming aan ouders te vragen voor het verwerken en
verstrekken van (leerling)gegevens.
Gegevens over de thuissituatie, medische informatie, gegevens van
hulpverlenende instanties worden als privacygevoelige gegevens
beschouwd. Alsmede uitslagen van testen, verslagen van observaties en
andere rapportage. Deze gegevens worden vastgelegd in het kinderdossier
(Parnassys), dat op school ter inzage aanwezig is voor ouders.
De gegevens in dit kinderdossier spelen een belangrijke rol bij de begeleiding
en de ontwikkeling van het kind. Alle groepsleerkrachten en directie kunnen
in Parnassys bij de kinddossiers van de kinderen van hun eigen groep. Wij
kennen de volgende afspraken:
Relatie groepsleerkracht –kind/ouder
•

Privacygevoelige gegevens, die van belang zijn voor de aanpak en
begeleiding van een kind en die vrijwillig door ouders bekend zijn
gemaakt aan groepsleerkracht of directie, worden alleen met
toestemming van ouders bewaard in het kinderdossier.

•

Privacygevoelige gegevens, die niet relevant zijn voor de aanpak en
begeleiding van een kind, maar desondanks toch spontaan door
ouders bekend zijn gemaakt, worden niet opgenomen in het
kinderdossier.

•

Uitslagen van testen, onderzoeken van o.a. het Kenniscentrum
Onderwijs worden alleen met toestemming van ouders (en eventuele
betrokken instanties) doorgegeven aan derden en uitsluitend dan, als
het voor de verdere begeleiding van het kind van belang is.

•

Gegevens, die bij de regelgeving door instanties kunnen worden
opgevraagd zonder medeweten van ouders, vallen onder het begrip
privacy en worden met de grootse terughoudendheid versterkt.

•

Ouders geven, middels een formulier aan voor welke doeleinden ze
toestemming geven om beeldmateriaal te gebruiken.

•

Ieder groepsleerkracht respecteert het recht van ouders privacygegevens niet beschikbaar te stellen aan school of hulpverlenende
instanties.

Relatie directie – groepsleerkracht
•

Gegevens, die door ouders of instanties bekend worden gemaakt aan
de directie en een strikt vertrouwelijk karakter hebben, worden zonder
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toestemming van de ouders of betreffende instanties niet
doorgegeven aan overige groepsleerkrachten.
•

Gegevens, die door een kind in strikt vertrouwen aan de directie
worden bekend gemaakt, worden niet doorgegeven aan anderen,
tenzij dit de begeleiding en ontwikkeling van het kind ernstig
belemmeren. Relevante gegevens worden enkel doorgegeven aan
de huisarts of AMK als de ontwikkeling van het kind in welke vorm dan
ook in gevaar is.

Relatie groepsleerkracht - groepsleerkracht
•

In formele en informele sfeer wordt de privacy van ouders en kinderen
gerespecteerd. Privacygevoelige gegevens worden alleen besproken
voor zover ze relevant zijn bij de uitoefening van het werk.

•

Kind gegevens worden niet besproken in het bijzin van derden
(bijvoorbeeld andere ouders).

•

Zie verder: Relatie directie - groepsleerkracht.

Relatie ouders/kinderen – schoolcontactpersoon
Gegevens, die door de ouders en/of kinderen worden bekend gemaakt aan
de schoolcontactpersoon, worden behandeld conform de klachtenregeling.
Bijzondere afspraken rondom privacy bij gescheiden ouders
•

In situaties waarbij de ouders gescheiden zijn, wordt op verzoek van de
niet met de ouderlijk gezag belaste ouder, door de groepsleerkracht
die informatie verstrekt, die de verzorging en opvoeding van het kind
betreffen, bijvoorbeeld ontwikkeling en leerprestaties van het kind.

•

Voor het geven van bovenstaande informatie, is het mogelijk de niet
met de ouderlijk gezag belaste ouder te ontvangen op een
ouderavond.

•

Informatie aan de niet met de ouderlijk gezag belaste ouder wordt
niet verstrekt als de groepsleerkracht de informatie ook niet zou geven
aan de wel met ouderlijk gezag belaste ouder.

•

Informatie aan de niet met de ouderlijk gezag belaste ouder wordt
eveneens niet verstrekt, als er zwaarwegende belangen van het kind
zijn, die zich daar tegen verzetten. Dit moet blijken uit aangevoerde
feiten en omstandigheden.
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Bijzondere afspraken rondom privacy bij aanwezigheid van met HIV besmette
groepsleerkrachten en kinderen.
Algemeen
Ieder kind met HIV infectie kan in principe normaal naar een kinderenverblijf,
crèche, basisschool, club, enz. Dit zelfde geldt voor groepsleerkrachten en
andere begeleiders.
Indien op school de normale hygiënische regels in acht genomen worden,
bestaat er geen infectiegevaar voor kinderen en groepsleerkrachten. Naast
goede voorlichting is het belangrijk regels af te spreken, die bescherming
bieden aan seropositieve kinderen en groepsleerkrachten. Deze staan
hieronder vermeld. Daarnaast bevindt zich voorlichtingsmateriaal in de
toegevoegde GGD- WIJZER. Het is van belang, dat elke groepsleerkracht
deze informatie doorneemt.
Relatie seropositieve groepsleerkracht/ouders van een seropositief kindschool
•

Een seropositieve groepsleerkracht of ouder van een seropositief kind
is niet wettelijk verplicht de school in te lichten over hun besmetting.
Men dient dit dus te respecteren.

•

Op het moment dat de vertrouwelijke informatie wordt verstrekt,
overlegt de in vertrouwen genomen persoon met de directie, bij wie
hij/zij hulp kan vragen als de geheimhouding te zwaar gaat wegen.

•

Indien ouders van andere kinderen vragen of er op school
groepsleerkrachten of kinderen aanwezig zijn, die besmet zijn met HIV,
worden deze ouders doorverwezen naar de directie.

Relatie groepsleerkracht – seropositieve kind
De groepsleerkracht, die op de hoogte is van de aanwezigheid van een met
HIV besmette kind, laat het betreffende kind onbevangen aan alle
schoolactiviteiten meedoen.
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Bijlage 4 Social Media
Wij willen dat onze kinderen leren in schriftelijke en digitale bronnen informatie
te zoeken, te ordenen en te beoordelen op waarde voor hem/haarzelf en
anderen. Het gebruik van het internet, e-mail en mobiele telefoons als
informatie- en communicatiemiddel is een faciliteit die kinderen onder de
knie moeten krijgen. Deze middelen zijn een afspiegeling van de
maatschappij: net als in de maatschappij moeten kinderen leren wat goed is
en wat niet goed is, wat kan en wat niet kan. Kinderen worden daarom
gewezen op omgangsvormen en het gebruik van deze informatie- en
communicatiemiddelen.
Wij zullen onverantwoord gedrag en/of gebruik zoveel mogelijk voorkomen
zonder kinderen alle verantwoordelijkheid uit handen te nemen. De school
zal personeel en kinderen aanspreken op ongewenst gedrag en ongewenst
gebruik van elektronische informatie- en communicatiemiddelen zoals
internet, e-mail en mobiele telefoons.
Onverantwoord gedrag en/of gebruik is gedrag en/of gebruik tegenstrijdig
aan de doelstelling en identiteit van de school. Hierbij wordt in het bijzonder
gedacht aan illegale toepassingen van bestanden, godslasterlijke,
beledigende, aanstootgevende, gewelddadige, racistische, discriminerende,
intimiderende, pornografische toepassingen, zinloos tijdverdrijf en /of andere
toepassingen die strijdig zijn met de wet of als onethisch te karakteriseren zijn.
Zowel het personeel als de kinderen (en ouders) dienen zich te houden aan
afspraken hierover zoals verwoord in dit document.
Uitgangspunten
•

De school bevordert het verantwoordelijkheidsgevoel bij kinderen door
de toegang tot informatie en communicatiemiddelen als internet en
e-mail te begeleiden.

•

De school probeert binnen haar mogelijkheden te voorkomen dat
ongewenste uitingen op school voor komen.

•

Kinderen hebben een eigen verantwoordelijkheid binnen de door de
school gestelde kaders. De school ziet erop toe dat kinderen
verantwoord gebruik maken van informatie en
communicatiemiddelen. Kinderen worden na uitleg over verantwoord
gebruik hierover geacht deze afspraken te respecteren en zich
hieraan te conformeren. Ongewenst en/of onverantwoord gebruik
wordt bestraft.
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Afspraken Internet
•

Het is niet toegestaan tijd op de computer te besteden aan zaken die
geen verband houden of niet te maken hebben met het onderwijs of
de school. Buiten schooltijd zijn de computers slechts toegankelijk met
toestemming van personeel.

•

Bij surfen op internet wordt niet bewust gezocht op zoekwoorden die
te maken hebben met grof taalgebruik, agressie, seks, discriminatie.

•

Kinderen worden geacht van tevoren met de groepsleerkracht af te
spreken wat ze op internet willen gaan doen.

•

Kinderen mogen slechts printen wat echt noodzakelijk is en slechts met
toestemming van de groepsleerkracht.

•

Kinderen hebben geen bevoegdheid tot downloaden.

•

Kinderen bezoeken geen websites waarvoor ingelogd moet worden
tenzij met toestemming van de groepsleerkracht.

•

Voor iedereen geldt dat het niet is toegestaan om persoonlijke
informatie zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres,
wachtwoorden en pincodes te geven via internet en/of e-mail.

•

Kinderen worden geacht meteen een groepsleerkracht in te lichten als
ze informatie tegenkomen waardoor ze zich niet prettig voelen of
waarvan ze weten dat dat niet hoort. Kinderen worden ook geacht de
groepsleerkracht in te lichten als er minder leuke dingen gebeuren op
internet, bijvoorbeeld als iemand wordt gepest.

Schoolwebsite/ Facebook
•

Op de schoolwebsite wordt mogelijk informatie over/van kinderen
geplaatst. Er zal geen publicatie van gegevens op de schoolwebsite
plaatsvinden van tot individuele kinderen herleidbare informatie
zonder toestemming van de betrokken ouders/verzorgers en/of
kinderen. Dit geldt ook voor Facebook.

•

De ouders/verzorgers en/of kinderen moeten in de gelegenheid
worden gesteld toestemming te verlenen voor publicatie van deze
gegevens op de schoolwebsite. De school verzamelt de namen van
personen die geen toestemming verlenen zodat voorkomen kan
worden dat eventuele gegevens op de website van de school
terechtkomen.

E-mail
•

Groepsleerkrachten hebben een e-mailadres van de school.

•

Het is voor kinderen niet toegestaan e-mailberichten te sturen of uit te
lokken die geen verband houden met het onderwijs of de school.
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•

Iedereen wordt geacht nooit e-mail op te stellen, te verzenden of te
beantwoorden waarbij men zich niet prettig voelt of waar dingen in
staan waarvan men weet dat dat niet hoort.

Parro
De school gebruikt Parro als communicatiemiddel naar de ouders. Ouders en
leerkrachten kunnen berichtjes sturen via deze app.
Mobiele telefoons en mp3-spelers
•

Persoonlijke elektronica zoals mobiele telefoon en/of mp3-speler staat
tijdens de les uit en is opgeborgen. Het maken van opnamen (geluid,
video, foto’s en dergelijke) mag alleen als hiervoor toestemming van
de leerkracht is verleend.

•

Mobiele telefoons en mp3-spelers die kinderen van huis mee naar
school nemen, kunnen met toestemming van de groepsleerkracht
worden ingezet om het onderwijs te ondersteunen (te denken valt aan
een school gerelateerde app).
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Bijlage 5 Medicijn verstrekking en medisch handelen
(dit hoofdstuk is overgenomen van de GGD; is leidend conform afspraak
Stichting Proo en zal wellicht afwijken van qua taalgebruik/ formulering t.o.v.
de overige hoofdstukken).
A - Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen
Leraren op school worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die
klagen over pijn die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is zoals
hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn ten gevolge van een insectenbeet. Ook
krijgt de schoolleiding steeds vaker het verzoek van ouders(s)/verzorger(s) om
hun kinderen de door een arts voorgeschreven medicijnen toe te dienen.
Voor de leesbaarheid van het stuk zullen we hierna spreken over ouders
wanneer wij ouder(s)/verzorger(s) bedoelen.
Een enkele keer wordt werkelijk medisch handelen van leraren gevraagd
zoals het geven van sondevoeding, het toedienen van een zetpil of het
geven van een injectie. De schoolleiding aanvaardt met het verrichten van
dergelijke handelingen een aantal verantwoordelijkheden. Leraren begeven
zich dan op een terrein waarvoor zij niet gekwalificeerd zijn. Met het oog op
de gezondheid van kinderen is het van groot belang dat zij in dergelijke
situaties zorgvuldig handelen. Zij moeten daarbij over de vereiste
bekwaamheid beschikken. Leraren en schoolleiding moeten zich realiseren
dat wanneer zij fouten maken of zich vergissen zij voor deze handelingen
aansprakelijk gesteld kunnen worden. Daarom wil de GGD Gelre-IJssel
middels dit protocol scholen een handreiking geven over hoe in deze
situaties te handelen.
De drie te onderscheiden situaties zijn:
•

Het kind wordt ziek op school

•

Het verstrekken van medicijnen op verzoek

•

Medische handelingen
De eerste situatie laat de school en leraar geen keus. De leerling wordt
ziek of krijgt een ongeluk en de leraar moet direct bepalen hoe hij
moet handelen. Bij de tweede en de derde situatie kan de
schoolleiding kiezen of zij wel of geen medewerking verleent aan het
geven van medicijnen of het uitvoeren van een medische handeling.
Voor de individuele leraar geldt dat hij mag weigeren handelingen uit
te voeren waarvoor hij zich niet bekwaam acht.
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Hieronder wordt elk onderdeel beschreven. In de bijlagen is het
toestemmingsformulier en/of bekwaamheidsverklaring te vinden. Zijn
er naar aanleiding van dit protocol nog vragen dan kunt u zich
wenden tot de jeugdarts van de GGD van uw school.
B - Het kind wordt ziek op school
Regelmatig komt een kind ’s morgens gezond op school en krijgt het tijdens
de schooluren last van hoofd- buik- of oorpijn. Ook kan het bijvoorbeeld door
een insect geprikt worden. Een leraar verstrekt dan vaak - zonder
toestemming of medeweten van ouders - een 'paracetamolletje' of wrijft
Azaron op de plaats van een insectenbeet.
In zijn algemeenheid is een leraar niet deskundig om een juiste diagnose te
stellen. De grootst mogelijke terughoudendheid is hier dan ook geboden.
Uitgangspunt moet zijn dat een kind dat ziek is, naar huis moet. De
schoolleiding zal, in geval van ziekte, altijd contact op moeten nemen met
de ouders om te overleggen wat er moet gebeuren (is er iemand thuis om
het kind op te vangen, wordt het kind gehaald of moet het gebracht
worden, moet het naar de huisarts, etc.?). Ook wanneer een leraar inschat
dat het kind bij een eenvoudig middel gebaat is, dan is het gewenst om altijd
eerst contact te zoeken met de ouders. Wij adviseren u het kind met de
ouders te laten bellen. Vraag daarna om toestemming aan de ouders om
een bepaald middel te verstrekken.
Problematisch is het wanneer de ouders en andere, door de ouders
aangewezen vertegenwoordigers, niet te bereiken zijn. Het kind kan niet naar
huis gestuurd worden zonder dat daar toezicht is. Ook kunnen de medicijnen
niet met toestemming van de ouders verstrekt worden. De leraar kan dan
besluiten, eventueel na overleg met een collega, om zelf een eenvoudig
middel te geven. Daarnaast moet hij/zij inschatten of niet alsnog een
(huis)arts geraadpleegd moet worden. Raadpleeg bij twijfel altijd een arts. Zo
kan bijvoorbeeld een ogenschijnlijk eenvoudige hoofdpijn een uiting zijn van
een veel ernstiger ziektebeeld. Het blijft zaak het kind voortdurend te
observeren.
Iedere situatie is anders zodat we niet uitputtend alle signalen kunnen
benoemen die zich kunnen voordoen.
Enkele zaken waar u op kunt letten zijn:
•

Toename van pijn

•

Misselijkheid/braken

•

Verandering van houding (bijvoorbeeld inkrimpen)

•

Verandering van de huid (bijvoorbeeld erg bleke of hoogrode kleur)
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•

Verandering van gedrag (bijvoorbeeld onrust, afnemen van alertheid)

Realiseert u dat u geen arts bent en raadpleeg, bij twijfel, altijd een (huis)arts.
Dit geldt uiteraard ook wanneer de pijn blijft of de situatie verergert. De
zorgvuldigheid die u hierbij in acht moet nemen is dat u handelt alsof het uw
eigen kind is.
Toestemmingsformulier voor 'het kind wordt ziek op school' Richtlijnen 'hoe te
handelen bij een calamiteit'
C - Het verstrekken van medicijnen op verzoek
Kinderen krijgen soms medicijnen of andere middelen voorgeschreven die zij
een aantal keer per dag moeten gebruiken, dus ook tijdens schooluren. Te
denken valt bijvoorbeeld aan pufjes voor astma, antibiotica of zetpillen bij
toevallen. Ouders vragen dan aan de schoolleiding of een leraar deze
middelen wil verstrekken. In deze situatie is de toestemming van de ouders
gegeven. Het is in dit geval van belang deze toestemming schriftelijk vast te
leggen
Meestal gaat het niet alleen om eenvoudige middelen, maar ook om
middelen die bij onjuist gebruik tot schade van de gezondheid van het kind
kunnen leiden. Leg daarom schriftelijk vast om welke medicijnen het gaat,
hoe vaak en in welke hoeveelheden ze moeten worden toegediend en op
welke wijze dat dient te geschieden. Hiervoor is een medicijninstructie
toegevoegd.
Leg verder de periode vast waarin de medicijnen moeten worden verstrekt,
de wijze van bewaren, opbergen en de wijze van controle op vervaldatum.
Ouders geven hierdoor duidelijk aan wat zij van de schoolleiding en de
leraren verwachten en die weten op hun beurt weer precies wat ze moeten
doen en waar ze verantwoordelijk voor zijn.
Wanneer het gaat om het verstrekken van medicijnen gedurende een lange
periode moet regelmatig met ouders overlegd worden over de ziekte en het
daarbij behorende medicijngebruik op school. Een goed moment om te
overleggen is wanneer ouders een nieuwe voorraad medicijnen komen
brengen.
Enkele praktische adviezen:
•

Mocht de situatie zich voordoen dat een kind niet goed op een
medicijn reageert of dat er onverhoopt toch een fout gemaakt wordt
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bij de toediening van een medicijn, bel dan direct met de huisarts of
specialist in het ziekenhuis.
•

Bel bij een ernstige situatie direct het landelijke alarmnummer 112.

•

Zorg in alle gevallen dat u duidelijk alle relevante gegevens bij de
hand hebt, zoals: naam, geboortedatum, adres, huisarts en /of
specialist van het kind, het medicijn dat is toegediend, welke reacties
het kind vertoont (eventueel welke fout is gemaakt

•

Toestemmingsformulier voor 'verstrekken van medicijnen op verzoek'

•

Richtlijnen 'hoe te handelen bij een calamiteit'

Het is van groot belang dat een langdurig ziek kind of een kind met een
bepaalde handicap zoveel mogelijk gewoon naar school gaat. Het kind
heeft contact met leeftijdsgenootjes, neemt deel aan het normale leven van
een schoolkind en wordt daardoor niet de hele dag herinnerd aan zijn
handicap of ziek zijn. Gelukkig zien steeds meer scholen in hoe belangrijk het
is voor het psychosociaal welbevinden van het langdurig zieke kind om
indien mogelijk, naar school te gaan.
Medische handelingen
In hoog uitzonderlijke gevallen zullen ouders aan schoolleiding en leraren
vragen handelingen te verrichten die vallen onder medisch handelen. Te
denken valt daarbij aan het geven van sondevoeding, het meten van de
bloedsuikerspiegel bij suikerpatiënten door middel van een vingerprikje. In zijn
algemeenheid worden deze handelingen door medewerkers van de
thuiszorg of de ouders zelf op school verricht. In zeer uitzonderlijke situaties,
vooral als er sprake is van een situatie die al langer bestaat, wordt door de
ouders wel eens een beroep op de schoolleiding en de leraren gedaan. Bij
voorkeur zouden scholen een vaste ruimte moeten hebben waar leerlingen
zelf kunnen prikken (vb. diabetes) (met name VO).
Schoolbesturen moeten zich, wanneer wordt overgaan tot het uitvoeren van
een medische handeling door een leraar, wel realiseren dat zij daarmee
bepaalde verantwoordelijkheden op zich nemen. Dit hoeft niet
onoverkomelijk te zijn, maar het is goed zich te realiseren wat hiervan de
consequenties kunnen zijn. Het zal duidelijk zijn dat de ouders voor dergelijke
ingrijpende handelingen hun toestemming moeten geven. Zonder
toestemming van de ouders kan een schoolleiding of leraar al helemaal niets
doen.
Wettelijke regels
Voor de hierboven genoemde medische handelingen heeft de wetgever
een aparte regeling gemaakt. De wet beroepen in de Individuele
Pedagogisch Veiligheidsplan 2020-2021

Montessori Sterrenschool Geerstraat 39

Gezondheidszorg (wet BIG) regelt wie wat mag doen in de gezondheidszorg.
De wet BIG is bedoeld voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en
geldt als zodanig niet voor onderwijzend personeel. Dat neemt niet weg dat
in deze wet een aantal waarborgen worden gegeven voor een goede
uitoefening van de beroepspraktijk aan de hand waarvan ook een aantal
regels te geven zijn voor schoolbesturen en leraren als het gaat om in de wet
BIG genoemde medische handelingen. Bepaalde handelingen – de
zogenaamde voorgehouden handelingen – mogen alleen verricht worden
door artsen. Anderen dan artsen mogen medische handelingen alleen
verrichten in opdracht van een arts. De betreffende arts moet zich er dan
van vergewissen dat degene die niet bevoegd is, wel de bekwaamheid bezit
om die handelingen te verrichten.
Aansprakelijkheid
Bovenstaande is ook van toepassing wanneer een leraar bij een leerling een
medische handeling verricht. Technisch gezien vallen leraren niet onder de
wet BIG. Deze geldt alleen voor medische - en paramedische beroepen.
Soms worden leraren betrokken bij de zorg rond een ziek kind en worden
daarmee partners in zorg. In zo’n geval kan het voorkomen dat leraren
gevraagd wordt om een medische handeling bij een kind uit te voeren.
Deze, niet alledaagse, positie van de leraar moet hierbij serieus genomen
worden. Daarom moet een leraar een gedegen instructie krijgen hoe hij de
handeling moet uitvoeren. Het naar tevredenheid uitvoeren van deze
handeling wordt schriftelijk vastgelegd in een bekwaamheidsverklaring.
Zodoende wordt een optimaal mogelijke zekerheid aan kind, ouders, leraar
en schoolleiding gewaarborgd. Ook voor de verzekeraar van de school zal
duidelijk zijn dat er zo zorgvuldig mogelijk is gehandeld. Dit betekent dat een
leraar in opdracht van een arts moet handelen die hem bekwaam heeft
verklaard voor het uitvoeren van die medische handeling.
Binnen organisaties in de gezondheidszorg is het gebruikelijk dat een arts, of
een door hem aangewezen en geïnstrueerde vertegenwoordiger, een
bekwaamheidsverklaring afgeeft met het oog op eventuele
aansprakelijkheden. Heeft een leraar geen bekwaamheidsverklaring dan kan
hij bij onoordeelkundig handelen aangesproken worden voor de aangerichte
schade. Het schoolbestuur is echter weer verantwoordelijk voor datgene wat
de leraar doet. Kan een schoolbestuur een bekwaamheidsverklaring van een
arts overleggen, dan kan niet bij voorbaat worden aangenomen dat de
schoolleiding onzorgvuldig heeft gehandeld.
Een schoolbestuur dat niet kan bewijzen dat een leraar voor een bepaalde
handeling bekwaam is, raden wij aan de medische handelingen niet te laten
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uitvoeren. Een leraar die wel een bekwaamheidsverklaring heeft, maar zich
niet bekwaam acht - bijvoorbeeld omdat hij deze handeling al een hele tijd
niet heeft verricht zou de medische handeling eveneens niet mogen
uitvoeren . Een leraar die onbekwaam en/of zonder opdracht van een arts
deze handeling verricht is niet alleen civielrechtelijk aansprakelijk (betalen
van schadevergoeding), maar ook strafrechtelijk (mishandeling).
Het schoolbestuur kan op zijn beurt als werkgever eveneens civiel- en
strafrechtelijk aansprakelijk gesteld worden. Om zeker te zijn dat de
civielrechtelijke aansprakelijkheid gedekt is, is het raadzaam om, voordat er
wordt overgegaan tot medisch handelen, contact op te nemen met de
verzekeraar van de school. Het kan zijn dat bij de beroepsaansprakelijkheid
de risico’s die zijn verbonden aan deze medische handelingen niet zijn
meeverzekerd. Dat hoeft op zich geen probleem te zijn, omdat wanneer de
verzekeraar van een en ander op de hoogte wordt gesteld hij deze risico’s
kan meeverzekeren, eventueel tegen een hogere premie en onder
bepaalde voorwaarden (bijvoorbeeld een bekwaamheidsverklaring).
Mocht zich onverhoopt ten gevolge van een medische handeling een
calamiteit voordoen stel u dan direct in verbinding met de huisarts en/of
specialist van het kind. Bel bij een ernstige situatie direct het landelijke
alarmnummer 112. Zorg ervoor dat u alle relevante gegevens van het kind.
Geef verder door naar aanleiding van welke handeling de calamiteit zich
heeft voorgedaan en welke verschijnselen bij het kind waarneembaar zijn.
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Bijlage 6 Regeling vertrouwenspersoon / contactpersoon
Overal waar gewerkt wordt ontstaan wel eens misverstanden en worden er
fouten gemaakt. Dat kan bij ons op school ook gebeuren. Mocht u het op
bepaalde punten niet eens zijn met ons of klachten hebben over de gang
van zaken op school, kunt u de volgende stappen doorlopen.
1. Meldt u bij de groepsleerkracht van uw zoon of dochter. Wij nemen u en
uw kind serieus en proberen om met elkaar de beste oplossing te vinden.
2. Mocht dit niet lukken of heeft u het idee dat u uw klacht niet met de
groepsleerkracht kunt bespreken, dan kunt u de zaak bespreken met de
intern begeleider of directeur.
3. Het kan voorkomen dat u er in voorgaande stappen (groepsleerkracht,
internbegeleider en directeur) niet uit bent gekomen. U kunt dan de
schoolcontactpersoon raadplegen; deze is door het bestuur van de school
aangesteld om er zorg voor te dragen dat klachten van leerlingen of ouders
altijd serieus worden genomen en op een passende manier worden
afgehandeld.
De schoolcontactpersoon van onze school is: Jacodien Nieuwenhuis
(leerkracht onderbouw). Elke ouder of elke leerling kan een beroep op haar
doen. Zij is er voor problemen van welke aard dan ook. Problemen waar u of
uw kind niet met iedereen of met de groepsleerkracht over durven of willen
praten. Het gesprek wordt vertrouwelijk behandeld en er worden geen
stappen gezet zonder uw toestemming of die van uw kind.
In overleg met de schoolcontactpersoon wordt bekeken wat er gedaan kan
worden of wie kan worden ingeschakeld om tot de best mogelijke oplossing
te komen.
4. Als het nodig mocht zijn, wordt een klacht doorverwezen naar de externe
vertrouwenspersoon.
5. Ook is het mogelijk dat u of uw kind zich rechtstreeks wenden tot de
externe vertrouwenspersoon. Ons bestuur heeft Yvonne Kamstra, van
de schoolbegeleidingsdienst IJsselgroep, aangesteld als externe
vertrouwenspersoon, tel. 06 14001672 , e-mail: yvonne. kamstra@ijsselgroep.nl
Geef, als u haar belt of mailt, aan dat u een beroep op haar doet in haar rol
als vertrouwenspersoon voor de Stichting Proo Noord-Veluwe. De
klachtenregeling van ons bestuur en het reglement van de landelijke
klachtencommissie zijn te verkrijgen bij de directie, de schoolcontactpersoon
en het bestuurskantoor: mail@stichtingproo.nl.
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6. Tenslotte is het mogelijk dat u of uw kind rechtstreeks een klacht indient bij
de landelijke klachtencommissie. Informatie vindt u op
www.onderwijsgeschillen.nl. Telefoonnummer: 030-2809590.
Taakomschrijving schoolcontactpersoon klachtenregeling
1. Taakbenaming.
schoolcontactpersoon Klachtenregeling
2a. Doel / plaats van de taak
De schoolcontactpersoon heeft tot taak naar de klacht van de kind of diens
ouders/verzorgers te luisteren. De schoolcontactpersoon mag vragen of de
klacht met de direct betrokkene is besproken. Is dit traject reeds gegaan of
wil de klager dit niet, dan wijst de schoolcontactpersoon de klager in eerste
instantie de weg naar de vertrouwenspersoon. De klager mag zich in ernstige
gevallen ook direct tot de klachtencommissie wenden.
2b. Interne en externe contacten.
De schoolcontactpersoon is intermediair tussen ouders(kind), externe
vertrouwenspersoon en klachtencommissie.
3a. Taak – inhoud (verantwoordelijkheden / bevoegdheden).
De schoolcontactpersoon is voor de uitvoering van de taak uitsluitend
functionele verantwoording schuldig aan het bestuur. De directeur draagt
zorg voor een laagdrempelige bereikbaarheid van de
schoolcontactpersoon. Het bestuur zorgt voor faciliteiten voor de
schoolcontactpersoon om zich eventueel te professionaliseren voor de taak.
De schoolcontactpersoon is verplicht tot geheimhouding van hetgeen
hem/haar in verband met zijn/haar werkzaamheden als
schoolcontactpersoon ter kennis komt. Deze plicht geldt niet ten opzichte
van het bestuur, van de klagende ouder(kind), de externe
vertrouwenspersoon, de klachtencommissie, gerechtelijke autoriteiten en
artsen. De geheimhoudingsplicht vervalt niet na beëindiging van de taak als
schoolcontactpersoon. De schoolcontactpersoon kan uit hoofde van de
uitoefening van deze taak niet worden ontslagen, disciplinair gestraft of in
zijn/haar eigenlijke functie anderszins benadeeld worden. De
schoolcontactpersoon kan van de taak als contactpersoon ontheven
worden als er sprake is van grove nalatigheid of fouten in zijn/haar
functioneren als schoolcontactpersoon. De schoolcontactpersoon die
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zijn/haar taak wil beëindigen, doet dat door een schriftelijke mededeling aan
het bestuur en zorgt voor overdracht aan zijn/haar opvolger.
3b. Nadere uitwerking van 3a.
Verder heeft de schoolcontactpersoon tot taak:
•

Indien een kind zelf bij de schoolcontactpersoon aanklopt betreffende
seksuele intimidatie, stelt hij/zij de ouders van de klagende kind op de
hoogte, tenzij zwaarwegende belangen zich daartegen verzetten; het
informeren van de ouders gebeurt liefst met instemming van de
klagende kind; naarmate de kind ouder is, is de instemming
zwaarwegender;

•

In principe zo snel mogelijk doorverwijzen naar de externe
vertrouwenspersoon, uiteraard alleen met instemming van de
klagende kind (of diens ouders);

•

Bij verwijzing naar de externe vertrouwenspersoon desgewenst het
eerste contact te leggen;

•

De kind of diens ouders indien gewenst te begeleiden bij het melden
van een klacht bij de vertrouwenspersoon of het indienen van een
klacht bij de klachtencommissie;

•

Op verzoek van de externe vertrouwenspersoon kan de
contactpersoon gevraagd worden of hij/zij wil observeren of het
indienen van een negatieve klacht consequenties heeft voor de
klager of andere betrokkenen.

4. Algemeen.
Om de eerste opvang goed te kunnen uitvoeren zal de schoolcontactpersoon moeten beschikken over een aantal eigenschappen en kwaliteiten:
•

het vertrouwen van de kinderen genieten;

•

letterlijk en figuurlijk gemakkelijk te benaderen;

•

met kinderen kunnen communiceren;

•

een invoelend vermogen, in staat elke klacht serieus te nemen,
signalen van kinderen kunnen verstaan;

•

met vertrouwelijke informatie kunnen omgaan;

•

deskundig zijn op het terrein van opvang en verwijzing.
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5. Stappenplan klachtenprocedure Klager < > Aangeklaagde
Schoolcontactpersoon
De schoolcontactpersoon hoort de klager en inventariseert bij wie de klager
al geweest is om zijn klacht te bespreken. De schoolcontactpersoon wijst de
klager op de mogelijkheden binnen de school/bestuur * om de
klacht/onvrede te bespreken. Als de klager daar al geweest is of aangeeft
daar geen behoefte aan te hebben, verwijst de contactpersoon de klager
naar de vertrouwenspersoon.
Vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon kan klacht via bemiddeling oplossen. Als de klager
dat niet wil, dan vervult de vertrouwenspersoon de rol van
procedurebewaker/gids in het traject naar de Landelijke Klachtencommissie.
Landelijke Klachtencommissie
De klachtencommissie stelt, nadat zij besloten heeft de klacht in behandeling
te nemen de volgende partijen op de hoogte van het feit dat er een klacht is
ingediend;
a. klager,
b. aangeklaagde,
c. bestuur.
Binnen zes weken na dit besluit volgt een hoorzitting.
Binnen vier weken na de hoorzitting volgt een advies aan het bestuur.
Bestuur Stichting Proo
Het bestuur neemt vier weken na ontvangst van het advies (inclusief
reactiemogelijkheid aangeklaagde) een besluit en deelt dit mee aan:
a. klager;
b. aangeklaagde;
c. klachtencommissie;
d. directie school.
Indien er een rechtspositionele maatregel volgt, dan gelden de bepalingen
zoals vastgelegd in het Rechtspositiebesluit WPO/WEC en de Algemene Wet
Bestuursrecht.
* Het bestuur kan besluiten de klacht zelf af te handelen.
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Tot slot: bij de Inspectie van het Onderwijs zijn vertrouwensinspecteurs
aanwezig. Ouders, kinderen, docenten, directies en besturen kunnen ook bij
de vertrouwensinspecteur om advies vragen als zich in of rond de school
problemen voordoen op het gebied van seksuele intimidatie en seksueel
misbruik, lichamelijk geweld, grove pesterijen of extremisme en radicalisering.
De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren bereikbaar op 0900 –
1113111.
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Bijlage 7 Protocol schorsen en verwijderen
Binnen onze school hanteren wij het Protocol schorsen en verwijderen van
Stichting Proo. Deze is te vinden op de website van onze stichting
(www.stichtingproo.nl)
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Bijlage 8 Bedrijfshulpverlening (BHV) / EHBO
Om de gevolgen van brand en ongevallen te beperken, is ieder bedrijf
verplicht bedrijfshulpverlening (BHV) te regelen.
Bedrijfshulpverleners zorgen dat er snel en effectief hulp wordt geboden bij
incidenten, zo nodig totdat brandweer, ambulance en politie zijn
gearriveerd.
Iedere werkgever moet zorgen dat de deskundige bijstand op het gebied
van BHV is geregeld.
De Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RIE) is het uitgangspunt om te bepalen
welke deskundige bijstand op het gebied van BHV nodig is. Afhankelijk van
de aard, grootte, ligging van het bedrijf en de restrisico’s in het bedrijf,
moeten één of meerdere werknemers zijn opgeleid als bedrijfshulpverlener.
Iedere BHV-er moet voor één of meer van de hulpverleningstaken zijn
opgeleid. De BHV-organisatie als totaal moet in staat zijn alle
hulpverleningstaken uit te voeren.
Elke werkgever moet schriftelijk vastleggen hoe de BHV is georganiseerd in
zijn bedrijf en welke maatregelen in dit verband zijn genomen. Dit staat in het
ontruimingsplan.
Al onze personeelsleden die bedrijfshulpverlener zijn, worden jaarlijks op
herhalingscursus bijgeschoold over de nieuwste ontwikkelingen en herhaling
van basale vaardigheden, houding en kennis. De organisatie wordt boven
schools uitgevoerd. Op de Montessori Sterrenschool Geerstraat zijn vijf
personeelsleden geschoold als bedrijfshulpverlener.
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Bijlage 9 Ontruimingsplan en inruimingsplan
Bij calamiteiten moet vaak ontruimd worden. Een ingrijpende gebeurtenis,
waarbij iedere aanwezige snel moet handelen. In het ontruimingsplan
worden gegevens van de organisatie opgenomen die van belang zijn voor
de (externe) hulpverlening. Hierin worden onder andere
alarmeringsprocedures beschreven en de taken van de BHV vastgelegd.
Aan het ontruimingsplan moet ook ontruimingsplattegronden toegevoegd
worden. Het ontruimingsplan zit in elke klassenmap die bij elke
groepsleerkracht op het bureau ligt. In iedere ruimte in het gebouw is een
ontruimingsplan aanwezig. Dit ontruimingsplan wordt twee keer per
schooljaar geoefend: één keer aangekondigd en één keer onaangekondigd
voor kinderen en groepsleerkrachten.
Het inruimingsplan wordt gebruikt wanneer er buiten gevaar dreigt en
iedereen (kinderen, groepsleerkrachten en eventuele andere aanwezigen)
zo snel mogelijk naar binnen moet komen. Het inruimingsplan bevat
aanwijzingen over alarmsignalen, toegangsdeuren, looproutes, het sluiten
van ramen en deuren, het gebruik van media (regionale nieuwszenders etc.)
en het informeren van veiligheidsdiensten en ouders. In de klassenmap van
iedere groepsleerkracht wordt de instructie voor groepsleerkracht en
kinderen opgenomen (in ontwikkeling).
Het ontruimingsplan is opgenomen in het ‘ontruimingsmapje’ in de lokalen,
samen met een leerlingenlijst.
ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN:
• Gebruik geen ondeugdelijke elektrische apparatuur of armaturen, zoals
driewegstekkers en dergelijke.
• Meld defecten of beschadigingen aan elektrische toestellen zo spoedig
mogelijk aan de directie.
• Vermijd het geheel of gedeeltelijk blokkeren van vluchtwegen en
(nood)uitgangen door obstakels. Vermijd het plaatsen van schooltassen
midden in de gangen.
• Zorg dat alle personeelsleden bekend zijn met de vluchtwegen,
nooduitgangen, blusmiddelen.
• Voorkom het geheel of gedeeltelijk aan het gezicht onttrekken van
blusmiddelen.
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• Schakel elektrische apparatuur uit bij het beëindigen van de werktijd en bij
een eventuele ontruiming.
• Plaats geen brandbare materialen bij radiatoren.
• Hang geen brandgevaarlijke versiering op.
• Waarschuw leerlingen voor brandgevaarlijke handelingen en maak ze
attent op gevaarlijke situaties.
SPECIFIEKE VOORZORGSMAATREGELEN
Externe alarmering
Bij het uitbreken van brand moet ongeacht de grootte van de brand en
ongeacht het resultaat van de eigen bluspoging altijd onmiddellijk de
brandweer worden gewaarschuwd. Hiervoor moeten in de school
aanwezige telefoontoestellen worden gebruikt. Alarmnummer 112
Interne alarmering
De school is voorzien van een brandalarm, deze is in alle lokalen te horen
door middel van een geluidssignaal. Er hangen verspreid door de school (zie
plattegrond) 3 handbrandmelders.
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Blusmiddelen
Het gebouw is voorzien van een brandslanghaspel en 4 sproeischuimblussers
en een blusdeken. Ook is er een automatische externe defibrillator (AED) Ze
worden één maal per jaar op hun deugdelijkheid gecontroleerd door
deskundigen. Alle personeelsleden moeten de bedieningsvoorschriften van
deze blusmiddelen kennen.
Vluchtwegen
Een vluchtweg is een weg bestemd om de in een ruimte in een gebouw
aanwezige personen, in geval van brand, gelegenheid te geven vanuit die
ruimte op een veilige wijze een veilige plaats te bereiken.
De vluchtwegen zijn op bijgevoegde plattegrond door middel van groene
richtingspijlen aangegeven. In alle schoollokalen is een dergelijke plattegrond
op een duidelijk zichtbare plaats aan de muur bevestigd. Daarnaast hangt
het mapje met instructies en de leerlingenlijst van desbetreffende groep.
Deze wordt na de evacuatie van de leerlingen ter controle gebruikt.
Instructies
Alle personeelsleden zijn verplicht kennis te nemen van de
brandveiligheidsinstructies en van het brandbestrijdings-, ontruimings-, en
inruimingsplan (in ieder lokaal aanwezig). Deze instructies zullen jaarlijks
worden doorgenomen door directie en personeelsleden en aan de praktijk
worden getoetst door twee ontruimingsoefeningen / inruimingsoefeningen
met een evaluatie.
In alle schoollokalen hangen:
a. een algemene brandinstructie (ontruimingsplan).
b. leerlingenlijst
INSTRUCTIES BIJ BRAND
•

directie (directeur) is Algehele Leidinggevende (ALG)

•

leerkracht van de bovenbouw is vervanger als de directeur niet
aanwezig is.

Instructie en alarmering door ALG:
•

waarschuwt of laat brandweer/politie/ambulance waarschuwen.
waarschuwt leerkrachten en leerlingen door middel van brandalarm
(geluidsignaal door hele school)

•

daarna treedt ontruimingsplan in werking.
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•

geeft het personeel instructie over de te nemen stappen en ziet hier
vervolgens op toe (brand blussen en andere hulpverlening)

•

wint informatie in over de aard en de omvang van de
brand/calamiteit.

•

overtuigt zich ervan dat ter plaatse de juiste maatregelen getroffen zijn
(worden)

•

laat de brandweer/andere hulporganisaties opvangen en houdt zich
ter beschikking van de brandweer en andere hulpverleners wijst indien
nodig een BHV-er aan en bepaalt waar eventuele gewonden
verzameld en behandeld worden in afwachting van de hulpdiensten.

•

bij aankomst van de brandweer neemt de plaatselijke commandant
de leiding over.

•

ruimt obstakels bij vluchtwegen op.

•

sluit gaskraan en elektra af

•

controleert alle ruimtes (inclusief alle toiletten) op aanwezigheid van
personen.

•

sluit alle ramen en deuren.

Taken directeur of vervangende BHV-er (Laura Ruinemans)
•

vangt de brandweer/andere hulporganisaties op en vormt samen met
de AGL het aanspreekpunt

•

coördineert de opvang van de leerlingen op de verzamelplaats

•

controleert a.d.h. van de groene en rode kaarten of alle kinderen
aanwezig zijn.

Taken voor het personeel:
•

verlaat na het brandalarm met de leerlingen op een rustige wijze het
lokaal via de ontruimingsroute (incl. de leerlingenlijst).

•

laat alle jassen, tassen en andere spullen achter.

•

volgt met de leerlingen de vluchtroute.

•

gaat naar de afgesproken verzamelplaats

•

registreert of alle leerlingen aanwezig zijn door middel van de
leerlingenlijst.

•

steekt groene kaart omhoog als alle leerlingen aanwezig zijn.

•

indien niet alle leerlingen aanwezig zijn, steekt hij/zij de rode kaart
omhoog, wordt de groep overgedragen aan een collega en wordt
actie ondernomen om de leerling(en) te vinden.

•

groepsleerkrachten die op het moment van de alarmering geen
groep hebben melden zich bij de eerste BHV-er (Laura).
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Taken voor de BHV-er bij gewonden:
Door de directie wordt een BHV-er aangewezen om de gewonden te
verzorgen. De directie bepaalt op welke plaats men de gewonden zal
verzorgen.
•

Zorgt voor de gewonden en verleent eerste hulp

•

Zorgt dat, indien nodig, een ambulance wordt gewaarschuwd

•

Registreert iedereen die binnenkomt en behandeld moet worden

•

Brengt rapport uit aan de directie op de commandoplaats

Taken voor niet onderwijzend personeel:
•

melden zich bij het coördinatieteam

•

of verlaten de school via de juiste vluchtroute.

HET ONTRUIMINGSPLAN
De Algehele

De ALG is de directeur. Zij heeft de supervisie.

leidinggevende (ALG):

Indien afwezig neemt Laura Ruinemans haar

Hanneke van Hal (directeur) taak over.
Het coördinatiepunt op het
veld:

De brandweer en de directie plegen hier
overleg met elkaar.
D.m.v. het geluidssignaal van het brandalarm.
Dit signaal wordt een aantal malen herhaald.
Na het ontruimingssignaal moet het gebouw
direct, doch kalm en zonder paniek te
veroorzaken, verlaten worden.

Het ontruimingssignaal: Start
ontruiming:

De ontruiming moet groepsgewijs plaatsvinden
onder leiding van een groepsleerkracht.
Groepsleerkracht neemt leerlingenlijst mee.
De leerkracht loopt achter de leerlingen aan
langs de buitenkant van de heg langs het hek
naar het grasveld.
Bij ontruiming gaan alle personen via de

Verzamelpunten:

beschreven route naar de aangegeven plaats
op het veld.
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De onderbouw in de verste hoek. De
middenbouw en tussenbouw in het midden bij
het goal en de bovenbouw in de hoek bij de
parkeerplaats.
Taken op de
verzamelpunten:

Controle leerlingenlijsten.
Toezicht houden en zorgen voor de leerlingen
Alle bezittingen, alsmede jassen en schooltassen
moeten worden achtergelaten.

Bezittingen:
Niemand mag terug in het gebouw om
eventuele bezittingen op te gaan halen.
Personen die gewond zijn geraakt worden door
Gewonden:

de aangewezen BHV-er verzameld en
behandeld in afwachting van eventueel
vervoer naar het ziekenhuis of arts

Informatie naar ouders

Indien mogelijk houdt ALG de ouders op de
hoogte via email of telefoon.

HET INRUIMINGSPLAN
Het inruimingsplan wordt gebruikt wanneer er buiten gevaar dreigt en
iedereen (kinderen, groepsleerkrachten en eventuele andere aanwezigen)
zo snel mogelijk naar binnen moet komen.
Om in geval van een ramp (natuurramp, neergestort vliegtuig , gifwolk e.d. )
adequaat te kunnen reageren staat hieronder puntsgewijs wat er gedaan
moet worden.
De ALG is de directeur. Zij heeft de supervisie.
De Algehele leidinggevende

Indien afwezig neemt Laura Ruinemans waar.

(ALG): Hanneke van Hal
(directeur)

De ALG controleert de ramen buiten de
lokalen.
De directiekamer

De commandopost

De BHV-map met het inruimingsplan is hier
aanwezig.
De sirene van het landelijk waarschuwings- en

Het inruimingsignaal:

alarmeringsstelsel.
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Aanwijzingen van de autoriteiten.
ALG geeft mondeling sein tot inruiming.
De groepsleerkrachten (=incl. BHV-ers)
vormen de inruimingsploeg en hebben de
volgende taken:
De inruimingsploeg:

Zorgen dat alle kinderen in het lokaal zijn.
Het sluiten van ramen en deuren in de
lokalen.
Het uitschakelen van apparatuur.

Verzamelpunten:

In de lokalen.
Controle leerlingenlijsten.
Toezicht houden en zorgen voor de
leerlingen.

Taken op de verzamelpunten: Bewaren van rust en kalmte.
Kinderen worden nimmer aan ouders
meegegeven!
Wachten op instructies van ALG.
De ALG zorgt dat sociale media aanstaat om
Informatie van buiten:

Informatie naar buiten:

Social media

nadere info te ontvangen.
Indien mogelijk houdt ALG ouders op de
hoogte via email of telefoon.
Groepsleerkrachten beschikken over een
mobiele telefoon voorzien van internet.
Het bericht om tot evacuatie/ ontruiming over
te gaan moet van de autoriteiten komen via

Evacuatie/ ontruiming:

tv of geluidswagen.
Bij evacuatie/ ontruiming treedt het
ontruimingsplan in werking.
Na mededeling van de autoriteiten.

Opheffing alarm/ Einde
inruiming :

Dit wordt mondeling door de ALG
doorgegeven.
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Wanneer je niet in de directe omgeving van school bent (bv. zwembad) zo
snel mogelijk aldaar naar binnen gaan en daar blijven. Probeer middels
mobiele telefoon contact te maken met school voor verdere instructies.
Indien dit niet mogelijk is proberen informatie in te winnen bij beheerders e.d.
In het kantoortje van de directeur ligt het ontruimingsplan.
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Bijlage 10 Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)
Sinds 1 januari 1994 is de RI&E verplicht voor alle werkgevers. Het plan van
aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E. Elk bedrijf met personeel in
Nederland moet (laten) onderzoeken door een gecertificeerde arbodienst
en/of deskundige of het werk gevaar kan opleveren of schade kan
veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. Dit onderzoek heet
een RI&E en moet schriftelijk worden vastgelegd. Een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is een inventarisatie van de gevaren binnen een bedrijf met
betrekking tot de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de
werknemers. In de evaluatie wordt van deze gevaren een risico-inschatting
gemaakt, waarbij gekeken wordt naar de kans dat een gevaar zich
voordoet, het effect dat het teweegbrengt en de frequentie waarmee
werknemers aan het gevaar worden blootgesteld. In de RI&E moet een Plan
van Aanpak (PVA) worden opgenomen waarin is aangegeven welke
maatregelen de werkgever gaat nemen in verband met de geconstateerde
risico’s, en binnen welke termijn deze worden genomen, dit is wettelijk
verplicht. Verder moeten in een RI&E de arbeidsongevallen uit het verleden
worden opgenomen.
In het PVA (Plan Van Aanpak) moet staan aangegeven binnen welke termijn
concrete maatregelen genomen worden tegen de geïnventariseerde risico's,
en wat deze maatregelen opleveren.
Nadat het PVA van de RI&E in werking is gezet, en uitgevoerd, wordt de
voortgang jaarlijks besproken. En als de arbeidsomstandigheden binnen de
organisatie veranderen, moet ook de RI&E aangepast worden.
Binnen Stichting Proo wordt gewerkt met een Arbo coördinator. Op dit
moment is dat Fred van Bergen(beleidsmedewerker stichting Proo). In het
schooljaar 2019-2020 wordt er een RI&E gestart voor alle locaties van Proo.
Deze RI&E wordt digitaal uitgezet. Naar aanleiding van het rapport voor de
Montessori Sterrenschool Geerstraat stelt de schooldirectie dan , met
instemming van de MR een plan van aanpak vast.
Het plan van aanpak ligt ter inzage bij de directie.
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Bijlage 11 Protocol Vervoer en veiligheid
Wanneer we een beroep doen op ouders om te rijden tijdens excursies en
uitstapjes is het de taak van de school erop toe te zien dat de veiligheid van
de kinderen zo goed mogelijk gewaarborgd wordt. In principe is de
organiserende groepsleerkracht verantwoordelijk, echter de directeur is
eindverantwoordelijk. Het bestuur van onze school, Stichting Proo heeft m.b.t.
vervoer en veiligheid een verzekering.
Wij hanteren de volgende regels:
•

De groepsleerkracht vraagt toestemming aan de directie voor het
organiseren van een excursie per auto.

•

De groepsleerkracht zorgt voor voldoende begeleiding.

•

De groepsleerkracht houdt rekening met de volgende voorschriften:
- kinderen worden bij voorkeur op de achterbank vervoerd, echter
kinderen met een lengte van 135 cm of meer mogen voorin zitten,
- er mogen niet meer kinderen op de achterbank, als er
veiligheidsgordels zijn,
- kinderen met een lengte van minder dan 135 cm worden in een
kinderzitje vervoerd.

•

De groepsleerkracht kiest een zo veilig mogelijke route naar de plaats
van bestemming.

•

De chauffeur wordt verzocht zich aan de verkeersregels te houden,
daarbij gelden ook de maximumsnelheden.

•

De chauffeur maakt, indien aanwezig, gebruik van kindersloten.

•

De chauffeur let erop, dat de kinderen veilig in- en uitstappen.

•

De chauffeur kan aantonen dat hij/zij beschikt over een
inzittendenverzekering.

Door het toegenomen aantal leerlingen is de verkeersveiligheid rondom de
school een bijzonder punt van zorg. Er zijn in overleg met de Ouderraad en
de verkeersouders regels opgesteld om het verloop op de parkeerplaats en
de Oude Sluisweg goed te laten verlopen. Deze regels zijn via de nieuwsbrief
met de ouders gecommuniceerd en zijn opgenomen in het ‘informatie abc’,
dat de ouders jaarlijks ontvangen en aan nieuwe ouders wordt uitgedeeld.
•

Fietsers en voetgangers hebben voorrang op de parkeerplaats en de
Oude Sluisweg.

•

Fietsers mogen alleen oversteken als er klaar-overs zijn.
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•

Fietsers volgen de instructies van de klaar-overs.

•

Op de parkeerplaats mag alleen in de parkeervakken geparkeerd
worden.

•

Als de parkeervakken bezet zijn, mag er in de berm van de Oude
Sluisweg geparkeerd worden, of aan de overkant van de provinciale
weg langs de Geerstraat.

•

Op de Oude Sluisweg mag alleen stapvoets gereden worden.

•

Om gevaarlijke situaties te voorkomen moeten de kind(eren) achter
het hek wachten op degene die ze ophaalt en mogen ze dus niet
even snel in de auto glippen.

Indien nodig worden ouders door leerkrachten en de verkeersouders
aangesproken op hun gedrag.
De verkeersregels rondom de school worden jaarlijks geëvalueerd met de
verkeersouders.
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Bijlage 12 Protocol Hoofdluis
Hoofdluis is vaak een hardnekkig probleem. Het knelpunt in de aanpak van
hoofdluis op school is herbesmetting. Er zijn verschillende redenen waarom
herbesmetting kan plaatsvinden:
•

Niet alle ouders behandelen hun kind tegelijkertijd. Een reeds
behandeld kind komt opnieuw in aanraking met hoofdluis waardoor
het kind ondanks juist handelen van ouders opnieuw besmet
wordt. Ouders controleren of behandelen hun kind niet of
onvoldoende. Dit heeft niet altijd te maken met interesse van ouders.
Niet alle ouders weten hoe hoofdluis te herkennen en te behandelen.

•

Ouders melden niet dat hun kind hoofdluis heeft omdat ze zich
schamen. Ondanks alle voorlichting wordt hoofdluis nog vaak
geassocieerd met onvoldoende hygiëne.

•

In de schoolomgeving zijn onvoldoende preventieve
voorzorgsmaatregelen getroffen.

Wij hanteren de adviezen van de GGD-wijzer Hoofdluis (oktober 2015)
Preventieve voorzorgsmaatregelen op school.
Ouders en school dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid in het
bestrijden van hoofdluis. Het is daarom van belang dat zij samen optrekken.
Van ouders mag verwacht worden dat zij hun kinderen controleren en zo
nodig behandelen. Het is de taak van de school een aantal
voorzorgsmaatregelen te nemen die de verspreiding van hoofdluis beperken.
Deze voorzorgsmaatregelen bestaan uit:
•

Het informeren van ouders en kinderen

•

Het beperken van de besmettingsrisico’s in de schoolomgeving

•

Het faciliteren van een ouderwerkgroep.

•

Het consulteren van de jeugdverpleegkundige bij hardnekkige
hoofdluis

Het informeren van ouders en kinderen
Het is belangrijk dat op school een ‘klimaat’ heerst dat luizen uit de
taboesfeer haalt. Hoofdluis krijgen kan iedereen overkomen, ook kinderen
met fris gewassen haren. Open met kinderen en ouders over hoofdluis praten,
voorkomt dat ouders uit schaamte school en bevriende gezinnen niet
inlichten. Het is daarnaast van belang dat ouders voldoende kennis hebben
over het controleren, herkennen en behandelen van hoofdluis. Als iedereen
tijdig hoofdluis onderkent, elkaar inlicht bij besmetting en tegelijkertijd
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behandelt, kan de besmetting niet verder om zich heen grijpen. Het
informeren van ouders vindt plaats via brieven, folders en
schoolkrantartikelen (zie hiervoor de bijlagen). In het kader van het
schoolgezondheidsbeleid kan de school in lessen aandacht besteden aan
hoofdluis.
Het beperken van besmettingsrisico’s in de schoolomgeving
Luizen zijn overlopers, zij verspreiden in principe alleen via de hoofden.
Het is niet gerechtvaardigd om kinderen van school te weren. De
aandoening is niet ernstig en daarbij hebben veel kinderen hoofdluis zonder
dat dit te merken is. In uitzonderlijke gevallen kan men ouders/ verzorgers
dringend verzoeken het kind van school op te halen en te behandelen. Dit is
zinvol wanneer er nog geen gelegenheid is geweest voor verspreiding,
bijvoorbeeld de eerste dag na de vakantie. De school kan dit echter niet
afdwingen.
Het faciliteren van een ouderwerkgroep hoofdluisscreening
In de afgelopen jaren hebben we gekozen voor een ouderwerkgroep, die de
kinderen regelmatig controleert op hoofdluis. Op school komen door deze
aanpak minder vaak grote ‘luizenexplosies’ voor. De ouderwerkgroep
screent alle kinderen 5 à 6 keer per jaar op school. Dit vindt plaats na de
schoolvakanties en bij tussentijdse meldingen.
De ouderwerkgroep voert de screening uit aan de hand van instructies van
de GGD.
Het consulteren van de jeugdverpleegkundige bij hardnekkige hoofdluis
De jeugdverpleegkundige van de GGD geeft de school bij problemen of
vragen deskundig advies. School kan de jeugdverpleegkundige consulteren
bij hardnekkige problemen of voor het opzetten van een ouderwerkgroep. Zo
nodig neemt de verpleegkundige contact op met ouders, die er niet in
slagen om de hoofdluis onder controle te krijgen.
Stappenplan hoofdluisbeleid
Voor de aanpak van hoofdluis binnen de school heeft GGD Noord- en OostGelderland als hulpmiddel een stappenplan ontwikkeld, dat de Montessori
Sterrenschool hanteert.
Stap 1
Zodra een ouder aan school meldt dat er hoofdluis in het gezin heerst
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worden alle ouders/verzorgers via de mail en/of een brief en een folder
geïnformeerd dat er hoofdluis heerst en wat ze kunnen doen. Het is van
belang dat de ouders de aanwijzingen in de folder nauwkeurig opvolgen. De
directeur neemt contact op met de werkgroepcoördinator hoofdluis en
spreek een screening af. Ook de leerkrachten worden gecontroleerd.
Daarnaast kan er een schoolkrantartikel geplaatst worden over dit
onderwerp.
Stap 2
Als er tijdens een screening hoofdluis ontdekt wordt bij een leerling, wordt de
leerling zelf niet ingelicht, maar worden de ouders gebeld door de directeur
of de coördinator van de luizencommissie. Die vraagt ook of de ouders
materialen hebben om de luizen te lijf te gaan. De leerling krijgt dan
eventueel een tasje met benodigdheden mee naar huis om het probleem
gelijk aan te pakken. De ouders lichten hun kind in.
Stap 3
De luizenproblematiek wordt ook onder de aandacht van de leerlingen
gebracht door de coördinator van de luizencommissie of de leerkracht. Het is
belangrijk voor de kinderen om te weten dat hoofdluis bij iedereen kan
voorkomen. Ook kan er voorlichting aan kinderen gegeven worden over het
risico op besmetting door het delen van kammen en borstels. Verder kan de
leskist hoofdluis gebruikt worden, te leen bij het documentatiecentrum van
de GGD Noord- en Oost-Gelderland.
Stap 4
Na 14 dagen volgt een hercontrole. Wanneer na de basisaanpak wederom
melding van hoofdluis is worden de volgende acties ondernomen:
Stap 5
De meldingsbrief hoofdluis wordt voor de tweede keer aan de leerlingen
uitgedeeld (of er gaat een tweede mail uit). Ouders van het kind/de
kinderen bij wie hoofdluis is geconstateerd worden op de hoogte gesteld.
Hierna herhalen stap 4 en 5 zich tot de hoofdluis weg is.
Voor de leerlingen die hardnekkig last blijven houden van hoofdluis, kan hulp
worden gevraagd aan de jeugdverpleegkundige van de GGD. De
jeugdverpleegkundige kan in overleg met de ouders en coördinator van
school zoeken naar de oorzaak van het niet slagen van de behandeling(en)
en meedenken over mogelijke oplossingen.
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Op grond van de wet is het niet mogelijk een kind met hoofdluis van school
te weren. Op grond van de wet is het tevens niet mogelijk dat ouders hun
kinderen thuis houden vanwege hardnekkige hoofdluis op school. Bij vragen
of problemen hieromtrent dient contact te worden opgenomen met de
GGD.
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Bijlage 13 Zwemprotocol
Het huidige zwemprotocol is een los document dat op te vragen is bij de
directie. Het zwemprotocol is opgemaakt door medewerkers van het
zwembad en er is op ingestemd door de MR van de school.
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Bijlage 14 Formulier Ongevallen/ Incidenten registratie

Uit de beschrijving van de ongevalstoedracht dient te kunnen afgeleid:
•

- hoe het ongeval heeft plaatsgevonden,

•

- wat de aanleiding tot het ongeval was,

•

- de oorzaak van het letsel,

•

- onder welke (bijzondere) omstandigheden het ongeval heeft
plaatsgevonden.

Bij genomen maatregelen kunnen zowel naar aanleiding van het ongeval
genomen beheersmaatregelen als genomen technische maatregelen
worden genoteerd.
Datum:…………………………………………….
Melding gegeven door (naam) .........................................................................
Melding aan (naam) ............................................................................................
(Vermoedelijk) letsel
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Schade
....................................................................................................................................................
Naam slachtoffer: ..........................................................................................
Leeftijd slachtoffer: .........................................
Geslacht:

M/V

(Vermoedelijke) Oorzaak: …………………………………………………………………………
Genomen maatregelen
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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Datum: ..........................

Indien het ongeval leidt tot letsel en/of verzuim dient het formulier verzonden
te worden aan w.duifhuis@stichtingproo.nl.
Voorts dient een ongeval gemeld te worden door op de site van de
arbeidsinspectie; www.inspectieswz.nl het daarvoor bestemde formulier in te
vullen.
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Bijlage 15: Coronaprotocol
Dit is een verkorte versie van het Coronaprotocol. Het volledige protocol is op
de website te vinden. Dit protocol sluit aan op het protocol dat gebruikt is
voor de volledige openstelling van de scholen van Stichting Proo van 3 juni
2020, waarbij de volgende kaders zijn aangegeven
1. Alle leerlingen gaan volledig naar school.
2. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
3. Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard
worden.
4. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.
5. Na school gaan de leerlingen direct naar huis of de BSO.
Stichting Proo focust zich hierbij op:
•
•
•
•

Veiligheid voor kinderen en personeel.
Het geven van goed onderwijs aan alle kinderen.
Goede afstemming met externe organisaties.
Het vermijden van drukke situaties dan wel situaties waar drukte kan
optreden.

Regels
Vanwege het kabinetsbesluit zijn de RIVM-richtlijnen op een aantal punten
uitgewerkt tot specifieke regels. In dit protocol komt dit aan de orde. De
belangrijkste regels noemen we alvast:
•
•
•
•
•
•
•

Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand
bewaard worden.
Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard
worden, tenzij nabij contact voor de werkzaamheden noodzakelijk is.
Ouder(s)/verzorger(s) komen niet op het schoolplein of in de school.
De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.
Rondom de school is genoeg ruimte om op een veilige manier samen
buiten te kunnen spelen.
Na school gaan de leerlingen direct naar huis of de BSO.

Algemeen
Algemene RIVM richtlijn Veiligheidsrisico’s
Onze scholen hanteren de RIVM-richtlijn: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19
Scholen melden zich bij de GGD (0800 – 1202) wanneer sprake is van drie of
meer leerlingen met ziekteverschijnselen per groep.
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Fysiek contact
• Iedereen wast goed de handen en meerdere keren per dag voor
tenminste 20 seconden.
• Er worden geen handen geschud.
• Hoesten/niezen in de elleboog.
• Niet aan je gezicht zitten.
Hygiënemaatregelen
Onze scholen dragen er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften
van het RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd:
https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/basisscholen.
Denk hierbij aan:
• Handen wassen met water en zeep: begin schooluren, voor/na de pauze,
na toiletgang.
Waar de ruimte of tijd daartoe tekort schiet, wordt gekozen voor het
gebruik van handgel. In alle ruimtes van de scholen is dit ruimschoots
aanwezig.
• Oppervlakten regelmatig tijdens de dag reinigen met water en
schoonmaakmiddel of met behulp van de, in alle ruimtes aanwezige
alcoholspray en weggooidoekjes.
• Gebruik van papieren handdoekjes.
De personeelsleden zijn verantwoordelijk voor voldoende uitvoering van deze
maatregelen. Er wordt extra schoongemaakt in de scholen door het
schoonmaakpersoneel.
De personeelsleden dragen géén persoonlijke beschermingsmiddelen. Vanuit
veiligheidsoverwegingen is het niet nodig. Indien een individueel
personeelslid hieraan toch behoefte heeft, is overleg met de directeur
mogelijk.
Hygiëneregeling leermiddelen
Leermiddelen, speelgoed, speelmaterialen, devices en werkplek dienen bij
gebruik door meerdere leerlingen met regelmaat schoon gemaakt te
worden met water en zeep of desinfectiemiddel. Ook materialen die met
regelmaat door meerdere leerkrachten worden gebruikt worden geregeld
schoongemaakt of gedesinfecteerd.
Schoonmaak
Dagelijks intensieve schoonmaak door schoonmaakprofessionals. Stichting
Proo heeft afspraken gemaakt met de externe schoonmaakbedrijven ter
ondersteuning bij zowel de normale als de extra schoonmaakactiviteiten
(met bijzondere aandacht voor de toiletten).
Luizencontrole
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Na elke reguliere vakantie worden de leerlingen gecontroleerd op hoofdluis.
Dit gebeurt buiten op het plein. De luizenmoeders dragen hierbij mondkapjes
en handschoenen.
Ventileren tijdens de schooldag:
Het volgende protocol dient gevolgd te worden:
• Waar mogelijk wordt de hele schooldag gewerkt met ramen en deuren van
klaslokalen en andere ruimten waar gewerkt wordt open;
• In ieder geval moeten de ramen en deuren van klaslokalen open op de
volgende momenten:
o Vanaf 15 minuten voor aanvang van de ochtendlessen tot aanvang
van de ochtendlessen;
o Tijdens het ‘speelkwartier’ en bij kleutergroepen gedurende de tijd dat
de kleuters buiten spelen;
o Tijdens de lunchpauze als er niemand in de ruimte is;
o Na afloop van het middagprogramma minstens 15 minuten.
o Maak voor ventilatie in je school in geen geval gebruik van losse (tafel)
ventilatoren. Deze zorgen voor een ongewenste recirculatie van de
aanwezige lucht en dragen daarmee bij aan verspreiding van deeltjes
in de lucht.
Aanwezigheid op school, lesaanbod en lesactiviteiten
Aanwezigheid van leerlingen op school
Alle leerlingen gaan volledig naar school tenzij er sprake is van
klachten/ziekte.
Aanwezigheid van volwassenen in de school
Met het strikt toepassen van triage is aanwezigheid in de school van
ouder(s)/verzorger(s), vrijwilligers, stagiaires en (externe) professionals
toegestaan. Volwassenen houden te allen tijde 1,5 m afstand tot elkaar en
passen strikt de hygiënevoorschriften toe.
De strikte triage wordt door de school als volgt ingevuld:
• De volwassenen in de school komen daar alleen op afspraak.
• Bij binnenkomst worden de vragen gesteld van het daar hangende
triageformulier.
• De volwassenen reinigen hun handen met de reinigingsgel.
• Er wordt 1,5 meter afstand bewaard tot elkaar.
• Ouder(s)/verzorger(s) komen niet op het schoolplein of in de school (tenzij
op afspraak).
• De ouders brengen en halen de kinderen via het kiss and go principe.
• De kinderen worden tussen 8.15 uur en 8.30 uur gebracht en opgewacht
door een leerkracht bij het hek.
• De kinderen van de onder- en middenbouw worden om 14.15 uur
opgehaald; de kinderen van de tussen- en bovenbouw om 14.30 uur.
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•
•

Ouders blijven bij het halen en brengen in de auto. Fietsers houden gepaste
afstand tot elkaar.
Vanaf 14.30 uur zijn er klaar-overs. De attributen liggen in de blokhut en
worden door de klaar-overs na gebruik ontsmet.

Lesaanbod – lesactiviteiten
• De invulling van het lesaanbod en de lesactiviteiten is vanzelfsprekend aan
de school.
• De scholen kunnen hun lesaanbod verrijken met buitenlessen. Denk hierbij
aan een activiteit op een plek op (hooguit) loopafstand van de school,
waar geen contact plaatsvindt met andere volwassenen. Dergelijke
activiteiten vinden bij voorkeur plaats in de eigen groepssamenstelling.
• Voor groepsactiviteiten zoals schoolreisjes, schoolkampen, vieringen,
musicals en excursies gelden de algemene richtlijnen vanuit de overheid
en de kaders van Stichting Proo m.b.t. bijeenkomsten buiten het reguliere
lesaanbod.
• De gymzaal wordt beperkt gebruikt. Het streven is om de kinderen
voldoende te laten bewegen. Voor zover het weer meewerkt, verzorgt de
leerkracht minimaal tweemaal per week een intensieve buitenactiviteit
voor de eigen groep.
• Het schoolzwemmen gaat vanaf augustus weer door. De tribune van het
zwembad is gesloten. Voor het busvervoer geldt: De kinderen stappen
achterin de bus in, de begeleidende leerkracht draagt een mondkapje en
de tassen worden opgeborgen in het bagageluik.
• Als je jarig bent besteden we daar vanzelfsprekend aandacht aan, maar
trakteren wordt niet gedaan.
• Voor muziekonderwijs geldt specifiek: zang en gebruik van
blaasinstrumenten door leerlingen zijn toegestaan.
Contacten tussen school en ouders
De school heeft, binnen de richtlijnen van het RIVM, met de ouders de
volgende afspraken gemaakt over de contacten tussen school en ouders:
• Ouders die het dringende advies hebben gekregen om tien dagen in
thuisquarantaine te gaan als gevolg van een verblijf in het buitenland
mogen niet op school of het schoolplein komen.

In en rondom schoolgebouw
Halen/brengen
Om voldoende afstand te kunnen garanderen neemt de school de
volgende maatregelen:
•
•

Alle groepen starten om 8.35 uur. De kinderen komen tussen 8.15 uur en 8.35
uur op school, volgens het ‘kiss and go’ model.
Ouders blijven in de auto.

Pedagogisch Veiligheidsplan 2020-2021

Montessori Sterrenschool Geerstraat 70

•

•

•
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•

De kinderen worden opgevangen bij het hek door een leerkracht. Bij de
deur wacht een tweede leerkracht ze op en helpt ze de handen te
ontsmetten. De leerlingen lopen zelf naar hun groep en worden daar
opgevangen door de andere leerkrachten.
De leerlingen van de onder- en middenbouw gaan om 14.15 uur naar huis.
Daarna gaan de kinderen van de tussen- en bovenbouw om 14.30 uur naar
huis. De jongere kinderen wachten op het plein op hun oudere broer of zus.
De fietsers, die moeten oversteken, wachten tot 14.30 uur.
Ouders blijven in de auto wachten op hun kind(eren), sluiten aan in de rij
en parkeren dus niet in de vakken.
We stimuleren de oudere kinderen zoveel mogelijk op de fiets naar school
te komen.
De klaar-overattributen hangen we in de blokhut op het plein. De klaarovers kunnen deze pakken zonder de school te betreden. Eén van de
leerkrachten zet de schakelaar voor het knipperlicht aan. De klaar-overs
zijn er vanaf 14.30 uur. Kinderen van de midden- en onderbouw, die op de
fiets zijn wachten tot dan of steken met hun ouders over.
Personeel is buiten om halen/brengen te organiseren.
Na school gaan de leerlingen direct naar huis of de BSO.

Schoolplein
• Geen ouders/verzorgers op het plein.
In de school
• Voor onze school is het niet mogelijk om looproutes te hanteren. We
proberen het verkeer in de gangen te beperken.
• De kinderen hangen hun jas en tas op de kapstok.
• De kinderen doen de schoenen uit en dragen sloffen in de school.
• De beschikbare ruimte(s) in school wordt optimaal gebruikt.
Gezondheid
Medische handelingen door personeel t.b.v. leerling
Dit betreft uitzonderlijke situaties. Zie landelijk protocol wanneer hiervan
sprake is. Indien hiervan sprake is dan gelden de volgende richtlijnen:
Medische handelingen kunnen zonder extra persoonlijke
beschermingsmiddelen worden uitgevoerd. Indien een individueel
personeelslid toch behoefte heeft aan persoonlijke beschermingsmiddelen,
kan daarover overlegd worden. Vanuit veiligheidsoverwegingen is het niet
nodig. Wanneer intensieve medische of verpleegkundige zorg in het regulier
én speciaal basisonderwijs moeten worden uitgevoerd waarbij normaal
gesproken handschoenen worden gedragen, wordt geadviseerd deze nu
ook te dragen. Extra middelen, zoals mondkapjes, zijn niet nodig.
Het luizenpluizen gebeurt op het plein of in de gymzaal met in acht neming
van een ruime afstand. Bij het luizenpluizen dragen de luizenmoeders
mondkapjes en handschoenen.
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Thuisquarantaine
Ouders en leerlingen kunnen net als iedereen in Nederland na een verblijf in
het buitenland het dringende advies krijgen tien dagen in thuisquarantaine.
Geldt het dringende advies voor thuisquarantaine na een vakantie in het
buitenland? Dan mogen ouders niet op school of op het schoolplein komen.
Zie hiervoor ook hoofdstuk 5 . Op basis van haar zorgplicht voor de veiligheid
op school mag een school personen wegsturen die dit advies niet in acht
nemen.
Kinderen van 4 tot en met 12 jaar mogen wel naar school, de kinderopvang,
buitenschoolse opvang en meedoen met sportactiviteiten. Zij blijven thuis bij
gezondheidsklachten.
Wegstuurbeleid
Specifiek is de volgende maatregel van kracht:
• Als een leerling ziek wordt, wordt het direct door een ouder/verzorger
opgehaald.
(School belt ouders om hun kind en evt. broers/zussen direct op te halen.)
Thuisblijf regels – gezondheid leerlingen
De school past de RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs
toe. Zie hiervoor: lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Ziekte-Besmettelijkheid.
•

•

Voor leerlingen in groep 1 of 2 van de basisschool geldt dat zij bij een
neusverkoudheid gewoon naar school mogen, behalve:
o als het kind ook koorts heeft
o kinderen contact hebben met iemand met een bevestigde COVID19 infectie en daarover zijn geïnformeerd door de GGD.
o er een volwassene in het gezin van het kind klachten heeft die
kunnen wijzen op het nieuwe coronavirus (zie rivm.nl/coronaviruscovid-19). Dan moet het kind thuisblijven en is het belangrijk om het
kind te testen.
Voor leerlingen vanaf groep 3 geldt dat zij thuisblijven:
o bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID19 (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest,
verhoging of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak);
o het kind een volwassen gezinslid heeft met passend bij COVID-19
(koorts en/of benauwdheidsklachten).

Voor meer informatie zie: lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden- kinderen.
•

Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7
dagen thuisblijven en uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en
de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft.
Zie voor meer informatie over thuisblijven: lci. rivm.nl/leefregels.
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•
•
•

•

Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °C en/ of
benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis.
Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de
leerling weer naar school en de opvang.
Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en
een positieve uitslag heeft, moet de leerling wachten tot die persoon 24 uur
klachtenvrij is en dan 14 dagen ná het laatste contact met die persoon,
thuisblijven.
Zie voor meer informatie: lci. rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis.
Bij een ongewoon aantal leerlingen met klachten (vanaf drie leerlingen per
groep) neemt de school contact op met de GGD.

Om de GGD te bereiken zijn twee nummers beschikbaar:
• Het telefoonnummer om aan te melden voor een test – 0800 – 1202
• Het telefoonnummer om informatie in te winnen c.q. te overleggen – 088 4433355
Thuisblijf regels – gezondheid personeel
De school past RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs
toe. Zie hiervoor: lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_ Ziekte-Besmettelijkheid.
•

•

•
•
•

•

Vanaf 1 juni moet iedereen in Nederland met de volgende klachten thuis
blijven:
o Verkoudheidsklachten:
Neusverkoudheid,
loopneus,
niezen,
keelpijn.
o Hoesten.
o Verhoging of koorts > 38°C.
o Moeilijk ademen/benauwdheid.
o Plotseling verlies van reuk of smaak (zonder neusverstopping).
Wanneer een personeelslid positief getest is op corona, moet hij/ zij ten
minste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. Het personeelslid mag pas weer
naar school als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft.
Zie voor informatie: lci.rivm.nl/ leefregels
Als iemand in het huishouden van het personeelslid koorts boven 38°C
en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft het personeelslid ook thuis.
Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag het
personeelslid weer naar school.
Als iemand in het huishouden van het personeelslid getest is voor COVID19 en een positieve uitslag heeft, moet het personeelslid wachten tot die
persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 dagen ná het laatste contact met
die
persoon,
thuisblijven.
Zie
voor
informatie:
lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis
Personeelsleden met klachten nemen contact op met de arbo-/
bedrijfsarts.

Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:
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•
•

•

•

•
•

Iedereen met één of meer van bovengenoemde klachten kan zich laten
testen.
Zie
m.b.t.
de
instructies
ook
www.rijksoverheid.nl/
onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen
Het personeelslid blijft thuis tot de uitslag bekend is (overleg met werkgever
over welke werkzaamheden personeelslid eventueel vanuit huis kan doen).
Personeelsleden die in een risicogroep vallen, kunnen worden vrijgesteld
van werk op school. Dit gaat in onderlinge afstemming tussen personeelslid
en (regio)directeur.
Personeelsleden met gezinsleden die in een risicogroep vallen, kunnen
worden vrijgesteld van werk op school. Dit gaat in onderlinge afstemming
tussen personeelslid en (regio)directeur.
Een personeelslid dat niet tot de risicogroep behoort maar zich wel ernstig
zorgen maakt, gaat hierover in gesprek gaan met zijn/haar directeur om te
bezien wat mogelijk/helpend is.
Medische informatie van het personeelslid wordt niet gedeeld met de
werkgever of collega’s.
De bedrijfsarts kan hierbij betrokken worden.

Thuisquarantaine
Personeel kan net als iedereen in Nederland na een verblijf in het buitenland
het dringende advies krijgen tien dagen in thuisquarantaine.
Geldt het dringende advies voor thuisquarantaine voor u na een vakantie in
het buitenland? Dan mag het personeelslid niet op school of op het
schoolplein komen. Op basis van haar zorgplicht voor de veiligheid op school
mag een school het personeelslid wegsturen die dit advies niet in acht
neemt.
Capaciteit
Beschikbaarheid personeel
Bij afwezigheid van personeel wordt vervangen indien er vervanging mogelijk is.
Bij het zoeken naar mogelijke oplossingen blijven alle maatregelen/richtlijnen
gelden! Ingeval er geen vervanging/oplossing mogelijk is voor die groep(en) in
de fysieke setting, streeft de school naar het organiseren van online-onderwijs
voor die dag(en). Is te voorzien dat deze situatie langer duurt, dan worden de
gevolgen ‘verdeeld’ over alle klassen (wisselende thuis-lesdagen).

Overige afspraken
Continurooster
De leerlingen lunchen op school. Tijdens de lunch geldt:
• Er worden geen tosti’s gemaakt.
• De kinderen zitten bij hun eigen tafel.
• Na het eten maken de kinderen hun eigen tafel schoon.
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Buitenschoolse Opvang (BSO)
Stichting KOM haalt de kinderen tussen om 14.30 uur op. De leerkracht begeleidt
de kinderen naar het busje en draagt ze over aan de medewerker van KOM
(met in achtneming van de 1,5 meter afstand).
Looptijd
Dit protocol gaat in per 31 augustus 2020 of zo snel mogelijk daarna indien
besluitvorming met (G)MR hierom vraagt. Op dit moment is niet duidelijk of en
wanneer er nieuwe maatregelen komen die wijzigingen van dit protocol
noodzakelijk maken. Indien dit aan de orde is, zullen betrokkenen hierover zo
spoedig mogelijk worden geïnformeerd. Indien er wijzigingen in de
zomervakantie aangekondigd worden, zullen deze in ieder geval in week 42
(laatste week voor de herfstvakantie) gecommuniceerd worden.
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