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1.

Uitgangspunten

Het College van Bestuur van de Stichting Lijn 83 primair onderwijs en de directie van de
aangesloten scholen zijn verantwoordelijk voor het schoolbeleid. Het Arbobeleid is een
onderdeel van dit schoolbeleid. Bij het voorbereiden en uitvoeren van het Arbobeleid hebben we
ons laten leiden door de volgende algemene uitgangspunten:
 de beleidsuitgangspunten en afspraken in andere beleidsdocumenten zoals het
personeelsbeleidsplan;
 het belang van een ongestoorde voortgang van het onderwijsproces;
 het voldoen aan kwaliteitseisen voor het onderwijs;
 de wettelijke vereisten zoals deze zijn opgenomen in Arbowet, Arbobesluit,
Arbocatalogus PO en andere relevante Arbo- en regelgeving;
 de zorg voor de veiligheid en gezondheid van het personeel;
 het voorkomen en beheersen van psychosociale arbeidsbelasting1 bij personeel.

2.

Hoofddoelstellingen

Het College van Bestuur van Lijn 83 streeft naar optimale arbeidsomstandigheden voor haar
personeel. Het Arbobeleid is gericht op waarborging van de veiligheid en gezondheid van
medewerkers en op het voorkomen en beheersen van psychosociale arbeidsbelasting.
Om dit te bereiken, organiseert het College van Bestuur de school op een zodanige wijze dat
onaanvaardbare risico’s in principe zijn uitgesloten. Vermijdbaar verzuim door ziekte en
arbeidsongeschiktheid wordt zo veel mogelijk tegengegaan. Per school worden hiervoor jaarlijks
realistische doelen en streefcijfers vastgesteld en geëvalueerd. Seksuele intimidatie, agressie,
geweld, pesten en discriminatie worden actief bestreden. Verder is het streven om
personeelsleden zo goed en breed mogelijk in te zetten. Speciale aandacht gaat uit naar de
inzet van nieuw personeel, ouderen, herintreders en arbeidsgehandicapten.
De doelstellingen van het Arbobeleid worden in samenhang met de schooldoelstellingen
geformuleerd. Dit gebeurt in nauw overleg met de medezeggenschapsraad (MR/GMR). De
vastgestelde doelstellingen zijn onderwerp van het reguliere schooloverleg en worden
opgenomen in het Arbobeleidsplan. De doelstellingen worden eveneens vermeld in het plan van
aanpak op basis van de RI&E (Risico-Inventarisatie en – Evaluatie).
Het beleid van het College van Bestuur en de scholen is er op gericht de hierboven genoemde
uitgangspunten en doelstellingen te realiseren. In het Arbobeleidsplan worden de
beleidselementen die worden gehanteerd ter realisatie van de hoofddoelstellingen beschreven
en worden in hoofdlijnen de Arbo-activiteiten voor een periode van vier jaar beschreven. Van elk
beleidselement wordt voor zover van toepassing aangegeven:
 wie verantwoordelijk is;
 welke procedures worden gevolgd;
 welke instrumenten worden gebruikt;
 welke vorm van interne of externe ondersteuning nodig is;
 hoe de kwaliteitsborging is geregeld.
1

Onder psychosociale arbeidsbelasting worden verstaan de factoren seksuele intimidatie, agressie en
geweld, pesten en werkdruk in de arbeidssituatie die stress teweeg brengen
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3.

Organisatie

Aan de hand van het onderstaande organogram wordt de plaats van de diverse Arbo-functies
binnen ons bestuur op een overzichtelijke wijze weergegeven.
Verdeling taken en verantwoordelijkheden
Bij Lijn 83 is het College van Bestuur als werkgever verantwoordelijk voor de uitvoering van het
algehele Arbobeleid. In de praktijk vervult de directie (zie het directiestatuut) deze rol waar het
gaat om een aantal belangrijke verplichtingen. Het College van Bestuur ziet erop toe dat de
verplichtingen worden uitgevoerd.
Om uitvoering te geven aan het Arbobeleid is het noodzakelijk om de taken en
verantwoordelijkheden te benoemen en te verdelen. De wijze waarop dit gebeurt hangt voor een
belangrijk deel samen met de aard en omvang van de onderwijsinstelling, een standaard is niet
voorhanden. De volgende lijst is dan ook als handvat bedoeld.
College van Bestuur
 vaststellen Arbobeleidsplan;
 vaststellen van een Arbobudget;
 delegeren taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, waaronder het aanstellen
van Arbocoördinator(en);
 toekennen middelen;
 overleg voeren met (G)MR c.q. personeelsvertegenwoordiging;
 contract sluiten met de Arbodienst of gecertificeerde Arbodeskundige(n);
 organiseren van scholing en training;
 informeren en adviseren over Arbozaken.
Schooldirecteur
 (laten) uitvoeren van de RI&E en vaststellen van het plan van aanpak;
 verdelen van Arbotaken;
 maken van taakomschrijving preventiemedewerker en bedrijfshulpverlener;
 aanstellen van preventiemedewerkers en bedrijfshulpverleners;
 maken taakomschrijving Arbowerkgroep en aanstellen Arbowerkgroep;
 overleg met team;
 contact onderhouden met Arbodienst of gecertificeerde Arbodeskundige(n);
 overleggen met en informatie verstrekken aan bestuur en vertrouwenspersoon;
 verzuimbegeleiding.
Personeelsgeleding (G)MR
 overleg en advies m.b.t. regels inzake arbeidsomstandigheden en arbeids- en rusttijden;
 instemmingsrecht t.a.v. voorgenomen besluiten inzake o.a.:
o contract Arbodienst of Arbodeskundige;
o Arbobeleid;
o plan van aanpak;
o organisatie van preventietaken.
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Voorzitter van de werkgroep Arbo
 leiden en stimuleren Arbowerkgroep;
 overleggen met en adviseren aan de directeur, MR en vertrouwenspersonen;
 signaleren risico's;
 toezien op het schrijven en uitvoeren van het plan van aanpak en het jaarverslag;
 begeleiden bij uitvoering RI&E;
 coördineren bedrijfshulpverlening.
 organiseren van scholing en training;
 informeren en adviseren over Arbozaken.
Arbocoördinator op schoolniveau
 verrichten en opstellen van RI&E;
 invullen van bedrijfshulpverlening;
 personeel van informatie voorzien;
 signaleren van risico’s en bespreken in Arbo-overleg;
 overleggen met en adviseren van de MR;
 uitvoeren van Arbomaatregelen: het schrijven en uitvoeren van het plan van aanpak en
het jaarverslag.
Team- en werkoverleg
 meningsvorming;
 bespreken van Arboknelpunten;
 creëren van draagvlak voor maatregelen.
Interne vertrouwenspersoon
 aanspreekpunt voor medewerkers dan wel leerlingen;
 informatievoorziening;
 begeleiding in klachtenprocedure.
Bij de uitvoering van het Arbobeleid zijn de volgende externe instanties betrokken:
Arbodienst : Arboned
 ziekteverzuim- en re-integratiebegeleiding;
 toetsen van RI&E;
 uitvoeren van periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek.
Arbeidsinspectie
 controle arbeidsomstandighedenbeleid en de uitvoering van dit beleid.

5
Arbobeleidsplan 2017-2021 versie 23 oktober 2018

3.1.

De Werkgroep Arbo

Lijn 83 heeft een werkgroep Arbo die bestaat uit Arbocoördinatoren die hun school
vertegenwoordigen en één directeur als voorzitter van de werkgroep. De Werkgroep Arbo kan
voorstellen doen om het Arbobeleidsplan aan te passen en gevraagd of ongevraagd adviseren
over Arbozaken. De scholen kunnen gevraagd worden om thema’s aan de orde te stellen dan
wel in het Arbobeleidsplan c.q. Veiligheidsplan op te nemen.
De leden van de Werkgroep Arbo worden per school afgevaardigd, taakuren worden in de
jaarlijkse taakverdeling opgenomen. Voor het einde van ieder schooljaar evalueert de
Arbocoördinator het gevoerde Arbobeleid op schoolniveau aan de hand van het plan van
aanpak en legt deze evaluatie vast in het jaarverslag.
3.2.

Arbocoördinator /preventiemedewerker

Op school is de directeur verantwoordelijk voor het Arbobeleid. De directeur draagt zorg voor het
uitvoeren van de Arbotaken door de Arbocoördinator.
Hij/zij ziet toe op het schrijven van het plan van aanpak en het jaarverslag door de
Arbocoördinator. De Arbocoördinator woont de bijeenkomsten op Stichtingsniveau bij.
Daarnaast is iedere school verplicht iedere 4 jaar de RI&E af te nemen.
Op iedere school moeten voldoende BHVers zijn (één per 50 leerlingen). Er moet ieder dagdeel
één BHV-er aanwezig zijn.
Taken van de Arbocoördinator volgens uitwerking taakbeleid.
1 Vakliteratuur bijhouden.
2 Informatieverstrekking naar alle geledingen
3 Deelnemen aan de Arboprojectgroep
6
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Overleg met en informatievoorziening naar directie, team en medezeggenschapsraad
Signaleren van risico’s
Opstellen, uitvoeren en bewaken van plan van aanpak
Evalueren plan van aanpak
Opstellen Arbojaarverslag
Inventariseren toxische stoffen
Toezien op naleving van onderhoudscontracten
Registreren van ongevallen en indien nodig arbeidsinspectie in kennis stellen.
Begeleiden van risico-inventarisatie
Evaluatie van algemene schoolverkenningslijst
Afstemming met bedrijfshulpverleners
Indien van toepassing, coördineren en stimuleren van de Arbowerkgroep
Ontwikkelen, implementeren en evalueren van het Arbobeleid.

Kennis en vaardigheden.
1 Kennis van de verschillende Arbo-onderdelen.
2 Het kunnen functioneren in een Arbo-werkgroep.
3 Het kunnen opstellen van een bedrijfshulpverleningsplan.
4 Het kunnen opstellen van een calamiteitenplan.
5 Vaardigheid hebben in het voeren van consultatiegesprekken.
6 Mede leiding kunnen geven aan visie ontwikkeling.
7 Mede leiding kunnen geven aan veranderingsprocessen.
8 Omgaan met de door de directie gedelegeerde taken.
9 Omgaan met externe instanties en hulpverleningsorganisaties.
10 Schriftelijke communicatieve vaardigheid.
Scholing Arbocoördinator.
1 Hoe om te gaan met de verschillende Arbo-onderdelen.
2 Het uitvoeren van een RisicoInventarisatie & Evaluatie (RI&E).
3 Het maken van een plan van aanpak n.a.v. de afgenomen RI&E.
4 Het maken van een calamiteitenplan.
5 Het opstellen van een bedrijfshulpverleningsplan.

3.3.

Bedrijfshulpverlening

De directeur is verantwoordelijk voor de organisatie van de bedrijfshulpverlening (BHV). De
Arbocoördinator/preventiemedewerker regelt de uitvoering hiervan. De noodzakelijke opleiding
voor BHV’ers (die met scholingsgelden wordt bekostigd) wordt door van Doesburg BHV uit
Geldermalsen gegeven. Minstens eenmaal per jaar wordt, zo mogelijk met medewerking van de
brandweer, het ontruimingsplan geoefend.
Doel.
Doorlichten van de BHV-organisatie of inventariseren van het onderdeel BHV bij de RI&E.
Wanneer te gebruiken?
Bij het opzetten van de BHV-organisatie of als onderdeel van de RI&E.
Hoe te gebruiken?
Inventariseer de stand van de bedrijfshulpverlening binnen de school aan de hand van
7
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onderstaande controlelijst. Geef van elk controlepunt aan of het wel of niet in orde is. Een
controlepunt kan pas in orde worden beschouwd wanneer dit geldt voor alle ruimten, personen
en geledingen van de school. Bij twijfel over oordeelkundigheid of wijze van interpretatie,
informeer bij de Arbodienst.
Wie gebruikt het?
Arbocoördinator, bedrijfhulpverleners en de Arbowerkgroep.

Aandachtspunt
De school beschikt over een noodplan

In orde

Aandacht nodig
x

In het noodplan worden procedures bij ontruiming,
vluchtwegen, verzamelplaatsen, blusmiddelen e.d.
beschreven.
De school beschikt over het juiste aantal
gekwalificeerde bedrijfshulpverleners.

x

Per school dient minimaal één bedrijfshulpverlener
per 50 personen aanwezig te zijn.
Er vinden ontruimingsoefeningen plaats.

x

Minimaal jaarlijks.
Leerlingen, ouders en personeel van de school zijn
op de hoogte van de afspraken bij mogelijke
calamiteiten.

x

Ouders
informeren

Doe deze evaluatie vooral vlak na een
ontruimingsoefening.
Vluchtroutes en nooduitgangen binnen de school
zijn duidelijk aangegeven.

x

Er zijn voldoende blusmiddelen aanwezig.

x

De blusmiddelen zijn zichtbaar en bereikbaar voor
iedereen.

x

Vrij van obstakels.
Er zijn voldoende verbandtrommels aanwezig.

x

De verbandtrommels zijn zichtbaar en bereikbaar
voor iedereen.
De blusmiddelen en verbandtrommels worden
regelmatig gecontroleerd en onderhouden.

x
x
8
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Taken van de bedrijfshulpverlener.
1 Zij hebben de opleiding tot bedrijfshulpverlener gevolgd en nemen jaarlijks deel
aan de verplichte herhalingscursus.
2 Hun taken zijn o.a. alarmeren en leiding geven aan de evacuatie van leerlingen,
werknemers en andere aanwezigen in noodsituaties.
3 Samenwerken met brandweer of andere hulpverleningsinstanties.
4 Het voorkomen en beperken van ongelukken.
5 Het verlenen van eerste hulp bij ongelukken.
6 Het bestrijden van brand.
Kennis en vaardigheden.
Kennis van de verschillende Arbo-onderdelen.
Het kunnen functioneren in een Arbo-werkgroep.
Het mede kunnen opstellen van een bedrijfshulpverleningsplan.
Het mede kunnen opstellen van een calamiteitenplan.
Het uitoefenen van BHV-taken.
Omgaan met externe instanties en hulpverleningsorganisaties.
Schriftelijke communicatieve vaardigheid.
Scholing.
1
Bedrijfshulpverlening bij brand (ook praktisch blussen).
2
Organisatie van de bedrijfshulpverlening (communicatie, ontruiming en nazorg).
3
Levensreddend handelen.
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4.

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

De RI&E wordt door de Arbocoördinator van de betreffende school uitgevoerd. De directeur is
eindverantwoordelijk voor de RI&E. Resultaten worden aan de MR voorgelegd.
De Arbocoördinator bepaalt jaarlijks of gewijzigde omstandigheden een (gedeeltelijke) herhaling
van de RI&E vereisen. (zie plan van aanpak).

4.1.

Aanpak en voortgang

Conform de Arbowet stelt een school naar aanleiding van de RI&E een plan van aanpak op.
Hierin staat welke knelpunten en risico’s in welke volgorde aan bod moeten komen, welke
werkzaamheden hiermee gepaard gaan, wie daarvoor verantwoordelijk is en welk budget in
termen van tijd en geld daarmee gemoeid zijn. Ook is terug te lezen welke activiteiten al zijn
uitgevoerd. Het plan van aanpak wordt aan de MR voorgelegd.
Aan het eind van het schooljaar wordt het plan van aanpak geëvalueerd en aangepast voor het
volgende jaar. Dit gebeurt aan de hand van een door de Arbocoördinator opgesteld jaarverslag
(een overzicht van al dan niet gerealiseerde Arboactiviteiten). De bevindingen worden door de
directeur van de Arbowerkgroep voorgelegd aan het College van Bestuur.
4.2.

Voorlichting

Op grond van de uitkomsten van de RI&E, teamvergaderingen en individuele gesprekken met
teamleden wordt bepaald over welke risico’s het personeel voorlichting moet krijgen. De
vergadering van de Arbocoördinatoren kan ook aanleiding zijn om Arbozaken terug te koppelen
dan wel te bespreken.

5. Arbodienst
Lijn 83 laat zich bij zijn verplichtingen uit de Arbowet bijstaan door een gecertificeerde
Arbodienst, te weten ArboNed uit Venlo.
De Stichting heeft een contract met ArboNed. In overleg met het directeurenberaad en de
personeelsvertegenwoordiging (G)MR), is voor verzuimbegeleiding het ‘Basiscontract Integrale
Arbozorg’ gekozen. Er is een vast contactpersoon bij de Arbodienst.
Elk jaar evalueert het College van Bestuur in samenspraak met het directeurenoverleg het
contract met de Arbodienst. Zo nodig wordt het bijgesteld. Namens Lijn 83 is het College van
Bestuur het vaste aanspreekpunt voor de Arbodienst. Wat betreft de verzuimbegeleiding is de
schooldirecteur het aanspreekpunt voor de Arbodienst. De Arbodienst overlegt vervolgens zowel
met de contactpersoon van het College van Bestuur als met de directeur.
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6.

Ziekteverzuimbeleid

Lijn 83 heeft een gemeenschappelijk ziekteverzuimbeleid ontwikkeld, inclusief
verzuimprotocollen en ter instemming voorgelegd aan de personeelsvertegenwoordiging van de
GMR. Het verzuimbeleid wordt jaarlijks door het College van Bestuur geëvalueerd en bijgesteld.
De directeur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het verzuimbeleid en wordt hierin
ondersteund door de Arbodienst( ingeval de vangnetregeling van toepassing is) of
gecertificeerde bedrijfsarts(in geval de maatwerkregeling van toepassing is).
6.1.

Overleg

Zo nodig ( in samenhang met ingezet re-integratiebeleid) komt het sociaal-medisch team bij
elkaar voor overleg. Het team bestaat uit een vertegenwoordiger van het bevoegd gezag, de
bedrijfsarts en/of maatschappelijk werker en de schooldirecteur. Eventueel wordt het overleg
bijgewoond door de betrokken zieke werknemer. Op verzoek van het College van Bestuur of op
eigen verzoek kunnen directeuren van andere scholen binnen dezelfde onderwijsinstelling aan
het overleg deelnemen. De onderwerpen op de agenda kunnen immers voor hen ook van
belang zijn.
6.2.

Cijfers

De verzuimkengetallen die het College van Bestuur of het administratiekantoor verzamelt,
worden regelmatig aan de directeur bekend gemaakt. Hetzelfde geldt voor de
ziekteverzuimgegevens die externe partijen beschikbaar stellen. De directeur bespreekt de
verzuimkengetallen en wordt verzocht deze in het jaarverslag op te nemen. Indien nodig
worden deze gegevens in het SMT-overleg besproken.

7.

Speciale doelgroepen

Nieuwe medewerkers, senioren, allochtonen en arbeidsgehandicapten zijn onderwerp van
specifiek op deze groepen gericht beleid, zoals verwoord in het personeelsbeleidsplan van de
Stichting. (Lijn 83) De directeur is verantwoordelijk voor de implementatie. Aandacht voor
oudere (45+) medewerkers, nieuwe leerkrachten, stagiair(e)s en beginnende leerkrachten komt
in de begeleiding, functioneringsgesprekken en beoordelingen nadrukkelijk naar voren.

8.

Arbeidstijdenbeleid

De directeur voert een arbeidstijdenbeleid voor personeel in overeenstemming met de
Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit. Met de persoonlijke omstandigheden wordt – waar
redelijkerwijs mogelijk – rekening gehouden bij het vaststellen van de arbeids- en rusttijden.
Hiervan kan dan een registratie worden bijgehouden.
11
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De arbeidstijden zijn te allen tijde gekoppeld aan de werktijdfactor van het personeelslid.
Bij de jaarlijkse taakverdeling worden de niet-lesgebonden taken verdeeld. Midden in het jaar
wordt de taakverdeling geëvalueerd en zo nodig aangepast.
Deze gegevens worden op school opgeslagen en zijn beschikbaar voor de Arbeidsinspectie. De
directeur is verantwoordelijk voor het beheer van de gegevens.
Iedere school moet inzicht kunnen geven in de werktijden en pauzes van de medewerkers. Er
kan worden volstaan met een opgave van het lesrooster, de standaard extra
werkzaamheden(vergaderingen, ouderavonden e.d.) en het gemiddeld aantal niet lesgebonden
uren. De medewerkers hoeven dan alleen de afwijkingen bij te houden op het lesrooster.

9.

Preventief beleid

Het College van Bestuur wil risico’s voor veiligheid, gezondheid en psychosociale
arbeidsbelasting zo veel mogelijk in de kiem smoren. Het bestuur laat zich daartoe bij de zorg
voor de veiligheid, gezondheid en het beheersen en voorkomen van psychosociale
arbeidsbelasting van het personeel ondersteunen door deskundige medewerkers
Daarnaast worden er voor de preventie van Arborisico’s jaarlijks middelen beschikbaar gesteld.
Tevens wordt een adequaat aankoopbeleid gevoerd en worden deugdelijke
onderhoudscontracten afgesloten. Ook wordt er jaarlijks bezien op welke wijze aandacht wordt
besteed aan de preventie van psychosociale arbeidsbelasting.
Bij de bouw en inrichting van schoolgebouwen wordt aan de arbeidsomstandigheden extra
aandacht besteed. In de omschrijving van de opdracht voor bouw- en
inrichtingswerkzaamheden houdt het College van Bestuur uitdrukkelijk rekening met de
Arboregelgeving. Als de verantwoordelijkheid hiervoor bij de gemeente ligt, zal het College van
Bestuur deze belangen inbrengen in het overleg met de verantwoordelijke functionaris. De
directeur van de Arbowerkgroep zorgt voor relevante informatie zoals inkoopspecificaties en ziet
toe op de naleving van onderhoudscontracten.

10. Beleid t.a.v. agressie, geweld, seksuele intimidatie en discriminatie
Het College van Bestuur hanteert een beleid dat alle vormen van agressie, geweld, (seksuele)
intimidatie en discriminatie jegens personeel en leerlingen tegengaat en heeft hiervoor een
afzonderlijk beleidsplan opgesteld (zie gedragscode medewerkers). Een klachtenprocedure, een
gedragscode en de aanstelling van vertrouwenspersonen maken hiervan onderdeel uit.
Op iedere school zijn een of meerdere interne vertrouwenspersonen .
Elke school gebruikt de door het College van Bestuur vastgestelde gedragscode voor de
omgang met leerlingen in bijzondere situaties.
Aandachtspunt

In orde

Aandacht nodig

De school besteedt voldoende aandacht aan preventie en
bestrijding seksuele intimidatie.
In voorkomende gevallen dient adequaat gereageerd te
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worden.
De school besteedt voldoende aandacht aan het
probleem agressie en geweld.
Personeel en leerlingen weten welke klachten gemeld
dienen te worden en bij wie dat dient te gebeuren.
Klachten over seksuele intimidatie kunnen o.a. betrekking
hebben op:
dubbelzinnige, seksistische opmerkingen
handtastelijkheden
poging tot aanranding of verkrachting
Klachten over agressie en geweld kunnen o.a. betrekking
hebben op:
uitgescholden worden
bedreigd of vernederd worden
geslagen of geschopt worden
overvallen worden
Personeel en leerlingen kunnen klachten over seksuele
intimidatie, agressie en geweld drempelloos en in
vertrouwen melden.
Het aantal gemelde klachten over seksuele intimidatie,
agressie en geweld binnen de school, gedurende het
afgelopen jaar is bij de directeur bekend.
Bij opvallend verzuim wordt nagegaan of er een relatie
bestaat met seksuele intimidatie, agressie of geweld.
Klachten en voorvallen op het gebied van seksuele
intimidatie, agressie en geweld worden geregistreerd.
Vertrouwelijk behandelen in verband met
privacygevoelige gegevens.
De school heeft een plan van aanpak gericht op preventie
en bestrijding van seksuele intimidatie, agressie en
geweld.
Ouders, leerlingen en personeel zijn door de school
geïnformeerd over de onderwerpen seksuele intimidatie,
agressie en geweld en de maatregelen die de school
daartoe neemt.
Mogelijkheden daarvoor zijn:
informatie via mededelingenblad
speciale voorlichtingsbijeenkomsten
folders/brochures verspreiden
De school heeft één of meerdere interne
vertrouwenspersonen aangesteld, waar voorvallen van
seksuele intimidatie, agressie en geweld in vertrouwen
gemeld kunnen worden.
Zij hebben een speciale scholing gevolgd. Er is voor
gezorgd dat deze personen door personeel en leerlingen
in vertrouwen te spreken zijn.
De school heeft een commissie ingesteld, die klachten
over seksuele intimidatie, agressie en geweld behandelt.
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De regeling voor het indienen van een klacht en de
procedure die gevolgd wordt bij de klachtencommissie is
schriftelijk vastgelegd en bekend bij iedereen.
Er is een functionaris benoemd die het beleid gericht op
preventie en bestrijding van seksuele intimidatie, agressie
en geweld coördineert.
Bijvoorbeeld als onderdeel van een directietaak of de
Arbocoördinator.
De directeur, coördinatoren en personeel zijn voldoende
getraind in het signaleren en bespreekbaar maken van
seksuele intimidatie.
De directeur, coördinatoren, personeel en leerlingen zijn
voldoende getraind in het omgaan met agressief gedrag.
De school heeft sancties vastgesteld die bij seksuele
intimidatie, agressie en geweld kunnen worden opgelegd.
Bij activiteiten in de school is altijd voldoende sociale
controle.
Alleen werken op geïsoleerde plaatsen in het gebouw
wordt zoveel mogelijk vermeden.
Er zijn duidelijke afspraken over de directe opvang van
slachtoffers na incidenten.
Afspraken over:
wie biedt de eerste opvang/ hulp.
training van bepaalde medewerkers voor de
eerste opvang.
afspraken met Arbodienst over begeleiding
van slachtoffers die zich ziek hebben gemeld.
hoe het contact tussen slachtoffer en dader
hersteld of hervat wordt.
nazorg aan slachtoffers.

11. De interne vertrouwenspersoon
Taken van interne vertrouwenspersoon volgens uitwerking taakbeleid.
1
Vakliteratuur bijhouden.
2
Volgen van scholing.
3
Klachtenregeling actualiseren.
4
Klachten inventariseren.
5
Aanklager wegwijs maken.
6
Jaarverslag maken voor het College van Bestuur.
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Kennis en vaardigheden:
1
Een referentiekader met betrekking tot machtsmisbruik/seksuele intimidatie.
2
Een referentiekader met betrekking tot pesten, agressie en geweld.
3
Een referentiekader met betrekking tot gedragsregels en omgangsvormen voor een
veilig schoolklimaat.
4
Kennis hebben van de klachtenregeling met de daarbij behorende
verwijzingsprocedure.
5
Voeren van begeleidende gesprekken met leerling en ouders.
6
Preventieactiviteiten opzetten ten behoeve van team en leerlingen.
7
Mede leiding kunnen geven aan visie ontwikkeling.
8
Mede leiding kunnen geven aan veranderingsprocessen.
9
Omgaan met de door de directie gedelegeerde taken.
10
Schriftelijke communicatieve vaardigheden.
Scholing.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Referentiekader met betrekking tot machtsmisbruik/seksuele intimidatie.
Taken van de vertrouwenspersoon.
Klachtenprocedure / klachtencommissie.
Voeren van gesprekken met een leerling en ouders in het kader van een klacht.
Verwijzingsprocedure.
Preventieactiviteiten in het team.
Preventiemaatregelen rondom seksuele intimidatie, pesten, agressie en geweld.
Risico-inventarisatie, fysieke omgeving en weerbaarheid.
Gedragsregels en omgangsvormen voor een veilig schoolklimaat.

12. Financiering
Mede op basis van het plan van aanpak voorkomend uit de RI&E wordt er jaarlijks per school
tijdens de budgetteringsronde een afzonderlijk budget beschikbaar gesteld voor het aanpakken
en oplossen van knelpunten op het gebied van arbeidsomstandigheden bij betreffende school.
Om acute knelpunten op scholen op te kunnen lossen, kan het College van Bestuur een budget
beschikbaar stellen. Scholen die aanspraak wensen te maken op dit budget, kunnen hiertoe een
aanvraag bij het College van Bestuur indienen. Naast acute knelpunten kan ook in voorkomende
gevallen – bijvoorbeeld indien het afzonderlijk jaarlijkse budget van een school voor het
aanpakken van Arboknelpunten onvoldoende blijkt - aanspraak op dit budget op bestuursniveau
worden gedaan.
De scholing van de Arbocoördinatoren, BHV-ers en andere personeelsleden die belast zijn met
het uitvoeren van taken op het gebied van arbeidsomstandigheden wordt gefinancierd uit het
scholingsbudget.
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Klachtenprocedure
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Klachtenprocedure
Heeft u een klacht, een vraag of een opmerking, kom er dan meteen mee en blijf er niet mee
rondlopen. De klacht kan gaan over (seksuele) intimidatie, agressie, pesten, kwaliteit of beleid
van het onderwijs, of andere omstandigheden die bij u onvrede oproepen. In veel voorkomende
gevallen kan een gesprek uitkomst bieden. Mocht dat niet het gewenste resultaat opleveren,
dan zijn er een aantal stappen die genomen kunnen worden, waarbij de meeste problemen
kunnen worden opgelost.
Stichting Lijn 83 primair onderwijs heeft de klachtenregeling opgesteld zoals geadviseerd door
de Stichting Onderwijsgeschillen. U kunt de klachtenregeling vinden op de website van onze
school en op de website van Stichting Lijn 83 primair onderwijs (www.lijn83po.nl)
Tevens is Lijn 83 en daardoor ook onze school, aangesloten bij de klachtencommissie van deze
stichting.
Contactgegevens:
Landelijke Klachtencommissie Onderwijs LKC
Stichting Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
Telefoon:
030-2809590
Website:
https://onderwijsgeschillen.nl/
Email:
info@onderwijsgeschillen.nl
De volledige tekst van de Klachtenregeling vindt u zowel op de site van onze school als op de
site van Stichting Lijn 83 primair onderwijs http://www.lijn83po.nl/
Interne vertrouwenspersoon/-personen.
Elke school van onze stichting beschikt over minimaal één interne vertrouwenspersoon.
Aan onze school is als vertrouwenspersoon verbonden / zijn twee vertrouwenspersonen
verbonden:
- ………………………… (leerkracht) tel. …………………………….
- ………………………… ( ouder) tel. …………………………..
De interne vertrouwenspersonen hebben de taak om ouder(s) / verzorger(s), leerlingen en
leerkrachten wegwijs te maken wanneer zij een klacht hebben, maar bemiddelen zelf niet.
Jaarlijks maken de interne vertrouwenspersonen een verslag voor het bevoegd gezag, waarin
anoniem het aantal en de afhandeling van de klachten is beschreven.
Externe vertrouwenspersoon.
Bovendien heeft het bestuur van Stichting Lijn 83 primair onderwijs voor alle scholen die onder
deze stichting vallen, een overeenkomst afgesloten met de GGD Limburg Noord voor de functie
van externe vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersoon begeleidt en ondersteunt
ouders en leerlingen bij de behandeling van klachten en zijn onafhankelijk van Lijn 83 en de
scholen.
Contactgegevens:
Secretariaat Gezondheid GGD Noord Limburg
Drie decembersingel 50
5921 AC Venlo
Telefoon:
088-1191291
Website:
www.ggdlimburgnoord.nl/
Email:
secretariaatgezondheid@vrln.nl
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Procedure.
Wanneer er vragen, klachten of problemen zijn, dan is de procedure als volgt:
 U neemt eerst contact op met de betreffende leraar of leraren (of andere
medewerker) van de school.
 Vindt u geen gehoor of kunt u samen het probleem niet oplossen, dan gaat u met
de klacht of het probleem naar de directie.
 Blijft uw klacht of probleem bestaan, dan kunt u die voorleggen aan onze interne
vertrouwenspersoon/ één van de 2 interne vertrouwenspersonen van onze school.
Er zal op korte termijn een gesprek plaatsvinden.
 Indien u de externe vertrouwenspersoon wenst in te schakelen, kan dat door
contact op te nemen met het secretariaat van de GGD Noord Limburg. Deze zullen
dan de externe vertrouwenspersoon inlichten om zo spoedig mogelijk contact met
u op te nemen.
 U heeft de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij het bevoegd gezag (het
bestuur van Lijn 83) of bij de genoemde klachtencommissie Onderwijsgeschillen.
Een klacht wordt door de klager schriftelijk ingediend en ondertekend. De klacht
bevat tenminste:
- de naam en adres van de klager
- dagtekening
- een omschrijving van de klacht.
 Het bestuur van Lijn 83 kan de klacht zelf afhandelen, indien zij van mening is dat
de klacht op eenvoudige wijze kan worden afgehandeld. In andere gevallen
verwijst het bestuur van Lijn 83 de klager naar de vertrouwenspersoon of
klachtencommissie.
 De klachtencommissie doet een uitspraak over de gegrondheid van de klacht en
adviseert het bestuur van Lijn 83 over eventuele maatregelen.
Besluitvorming over de klacht.
Het bestuur van Lijn 83 deelt uiterlijk 4 weken na ontvangst van het advies van de
klachtencommissie aan de klager, de aangeklaagde, de directeur van de school en de
klachtencommissie mede of hij het oordeel over de gegrondheid van de klacht deelt en of hij
passende maatregelen treft.
Interne vertrouwenspersoon.
De interne vertrouwenspersonen hebben de taak om ouder(s) / verzorger(s), leerlingen en
leerkrachten wegwijs te maken wanneer zij een klacht hebben. De klacht kan gaan over de
kwaliteit van het onderwijs, het beleid dat op school gevoerd wordt of omstandigheden die bij de
klager onvrede oproepen.
Wanneer de klager zich tot de interne vertrouwenspersoon wendt, dient deze te handelen
volgens de procedure zoals hierboven beschreven.
Jaarlijks maakt de interne vertrouwenspersoon een verslag voor het bevoegd gezag, waarin
anoniem het aantal, de aard en de afhandeling van de klachten is beschreven. Dit verslag wordt
opgenomen in het Arbojaarverslag.
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Draaiboek bij algemene calamiteiten
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Draaiboek bij algemene calamiteiten
* Te denken valt hier aan ongevallen, brand, ernstige ziekte, besmettelijke ziekte enz.
a. De melding
Wat
Wie/hoe/wanneer
Bericht komt binnen. Ga er vanuit dat de melding
het begin kan zijn van ernstiger feiten of van meer
meldingen. Beter nu “overdreven” reageren dan
straks het verwijt krijgen te weinig hebben
gedaan.
Begin een logboek waarin nauwkeurig alle acties
worden bijgehouden, compleet met data, tijden,
feitelijkheden en afspraken, betrokkenen. Ook
inkomende en uitgaande telefoontjes horen erbij.

Door de directeur

Houd in uw agenda rekening met de noodzaak
van snelle actie, korte termijn beschikbaar zijn
voor overleg en dergelijke.

Directeur wijst persoon aan die alle afspraken
afzegt.

Zorg voor permanente (telefonische)
bereikbaarheid.

Geef voor contacten het nummer van een mobiele
telefoon.

Zorg voor opvang van mensen die op school
willen binnenlopen.

Stel lokaal of andere ruimte beschikbaar en zorg
voor koffie en thee.

Vorm zo snel mogelijk een crisisteam, dat binnen
24 uur bij elkaar komt.

De directeur met het managementteam.

b. het crisisteam
Wat
wie/hoe/wanneer
Spreek af wie de coördinatie op zich neemt de
De directeur en leden van het managementteam.
directeur of een lid van het managementteam. De
coördinator is met name diegene die de contacten
naar buiten onderhoudt, de woordvoerder namens
de school.
Wissel telefoonnummers uit (privé en zakelijk) uit,
Spreek af hoe iedereen op korte termijn
bereikbaar is. Maak schema’s van de
bereikbaarheid van het crisisteam en zorg dat er
geen grote gaten vallen.

Mobiele nummers uitwisselen

Maak een lijst met de namen, adressen,
telefoonnummers van belangrijke instanties en
mensen die je binnenkort nodig denkt te hebben.

Op iedere school is een zogenaamde ‘sociale
kaart’ aanwezig

Spreek af wie het logboek/agenda bijhoudt,
compleet met data, tijden, feitelijke afspraken,
betrokkenen. Ook telefoontjes horen erbij.

De directeur
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Melding aan ouders van hetgeen wat er gebeurd
is.
Stem af wie het contact met de ouders blijft
onderhouden om ze te informeren. Spreek af op
welke wijze dit zal gebeuren. (brief / telefoon e.d.)

De directeur

Spreek af wie naast de contacten met de ouders,
ook het contact met de verantwoordelijke bij de
calamiteit onderhoudt. Eventueel toevoer van
nieuwe informatie.

De directeur

De directeur of lid van het managementteam

Moeten er voor de huidige gang van zaken of
De directeur of een lid van het managementteam.
eventuele aanwezig groepen nog stappen worden
ondernomen m.b.t. hun veiligheid.
Mogelijkheden doornemen van lange termijn
afspraken.

De directeur met een lid van het
managementteam.

Inlichten van eventuele externe instanties
De directeur.
vb. inspectie, huisarts, GGD, veiligheids-inspectie.
Het geven van duidelijke taken aan teamleden,
bestuursleden en eventuele andere personen die
bij de “zaak” betrokken zijn.

De directeur

Eventueel contact met de media onderhouden of
slechts te woord staan.

De directeur

c. Op de werkvloer
wat
Afspreken wie bij de telefoon blijft.

wie/hoe wanneer
Directeur wijst lid van het managementteam aan.

Afspreken waar ouders opgevangen worden.

Lid van het managementteam

Afspreken wie de ouders opvangt en informatie
geeft.

De directeur geeft informatie

Koffie en thee zetten.

Conciërge, ondersteunend personeel of teamlid.

Informatiebrieven typen en kopiëren.

Directeur maakt brieven. Onderwijsondersteunend
personeel of aangewezen teamlid kopieert.

d. Opheffen crisissituatie en nazorg.
Wat
Sluit de crisissituatie officieel af.

Wie/hoe/wanneer
De directeur

Maak afspraken hoe nog lopende zaken worden
afgewikkeld en door wie.

De directeur

Evalueer de afgelopen periode aan de hand van

De directeur met het team.
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het gemaakte logboek en bekijk het functioneren
van de personen de geholpen hebben.
Bespreek voor alle leden, zowel crisisteam als
ander personeel, welke vorm van nazorg er
eventueel gewenst is.

De directeur

Noteer leerpunten en verbeter deze in het
draaiboek.

De directeur

Leg indien nodig verantwoording af aan het
De directeur
bevoegd gezag van de school, onderwijsinspectie,
MR of schoolraad. Gebruik hierbij het logboek.
Wellicht is er behoefte aan een informele
afsluiting door de betreffende leden die misschien
een zware periode hebben doorgemaakt.

De directeur

Zorg dat het onderwerp bespreekbaar blijft, zeker
voor diegene die daar behoefte aan hebben.

De directeur en de interne vertrouwenspersoon

Organiseer eventueel een ouderavond waarin het
een en ander nog kan worden uitgelegd.

De directeur en het managementteam.

Sluit ook het contact met de eventuele pers op
een juiste manier af.

De directeur

NB er is een stappenplan opgesteld, dat ingezet kan worden indien zich een calamiteit voordoet.
Het stappenplan zit samen met het stappenplan “brand” en het calamiteitenplan achter iedere
vluchtroute.
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Stappenplan algemene calamiteiten
stap 1:

In geval van nood; direct 112 bellen!

stap 2:

Waarschuw de directeur/MT-lid/teamlid

stap 3:

Vorm indien nodig een crisisteam; directeur, MTleden evt. aangevuld met een met leerkracht (als het
om een leerling gaat) of CvB (als het om personeel
gaat).

stap 4:

Verdeel de taken:
- Coördinator en tevens woordvoerder
- Opstellen en onderhouden van een
logboek/agenda
- Opstellen van een lijst met belangrijke
telefoonnummers en bereikbaarheid van leden
van het crisisteam.
- Berichtgeving aan ouders (korte en lange termijn)
Acties bepalen:
Korte termijn;
- Indien nodig mensen/groepen in veiligheid stellen
en / of opvangen
- Zorgen dat de school bereikbaar blijft
Lange termijn;
- inlichten van externe instanties, teamleden,
bestuursleden en evt. andere betrokkenen
- omgang met de media
Maak afspraken hoe de calamiteit wordt afgewikkeld
en door wie.

stap 5:

stap 6:
stap 7:

Maak afspraken over de nazorg en de
verantwoording naar derden.
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Draaiboek bij crisissituaties seksuele intimidatie
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Draaiboek bij crisissituaties seksuele intimidatie
a. De melding
Wat

Wie/hoe/wanneer

Ga er vanuit dat de melding het begin kan zijn van ernstiger feiten
of van meer meldingen. Beter nu “overdreven” reageren dan straks
het verwijt krijgen te weinig te hebben gedaan.
Begin een logboek waarin nauwkeurig alle acties worden
bijgehouden, compleet met data, tijden, feitelijkheden, afspraken,
betrokkenen. Ook inkomende en uitgaande telefoontjes horen erbij.

Door de directeur

Houd in uw agenda rekening met de noodzaak van snelle actie,
korte termijn beschikbaar zijn voor overleg en dergelijke.

Directeur wijst persoon aan, die alle
afspraken afzegt.

Zorg voor permanente (telefonische) bereikbaarheid.

Geef voor contacten het nummer
van een mobiele telefoon.

Zorg voor opvang van mensen die op school willen binnenlopen.

Stel lokaal of andere ruimte
beschikbaar en zorg voor koffie en
thee.
De directeur.

Vorm zo snel mogelijk een crisisteam, dat binnen 24 uur bij elkaar
komt.

b.

b. Het crisisteam
Wat

Wie/hoe/wanneer

Spreek af wie de coördinatie op zich neemt, de directeur of het
College van Bestuur. De coördinator is met name degene die de
contacten naar buiten onderhoudt, de woordvoerder namens de
school.

De directeur.

Wissel telefoonnummers (privé en zakelijk) uit, noteer eventuele
faxnummers. Spreek af hoe iedereen op korte termijn bereikbaar is.
Maak schema’s van de bereikbaarheid van het crisisteam en zorg
dat er geen grote gaten vallen.

Mobiele nummers en faxnummers
uitwisselen.

Maak een lijst met de namen, adressen, telefoon- en faxnummers
van belangrijke instanties en mensen die u binnenkort nodig denkt
te hebben.

Op iedere school is een
zogenaamde ‘sociale kaart’
aanwezig.

Spreek af wie het logboek bijhoudt met daarin nauwkeurig alle
acties, compleet met data, tijden, feitelijkheden afspraken,
betrokkenen. Ook telefoontjes horen erbij.

De directeur.

Stem af met degene die de eerste melding binnenkreeg of het
bevoegd gezag òf de directie de ouders informeert. (Als de melding
door een kind of door een andere betrokkene (bijvoorbeeld

De directeur, het College van
Bestuur.
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leerkracht, hulpouder, OBD) is geuit, verzeker u er dan van dat de
ouders geïnformeerd zijn over de melding).
Spreek af wie de contacten met de ouders en het slachtoffer
onderhoudt. De interne vertrouwenspersoon is daarvoor de
aangewezen figuur. De keuze is aan de ouders, ook als zij niet de
interne vertrouwenspersoon kiezen. Het kan wenselijk zijn dat ook
de directie en het bestuur in eigen persoon hun betrokkenheid aan
de ouders laten merken. Bedenk wel dat er kosten verbonden zijn
aan de externe vertrouwenspersoon die ouder(s) / verzorgers zelf
moeten betalen.

In eerste instantie de externe
vertrouwenspersoon. Als ouders dit
niet willen dan de interne
vertrouwenspersoon. Is het voor
deze persoon te belastend, dan de
directeur of een andere persoon
waar de ouders vertrouwen in
hebben.

Ga na hoe de veiligheid van het betreffende kind en andere kinderen
kan worden gegarandeerd. Wat willen de ouders wat betreft de
schoolgang van hun kind? Uitgangspunt dient te zijn dat het kind
naar school kan en dat er dus een veilige situatie voor het kind wordt
gecreëerd. Desnoods moet de mogelijke dader van school worden
verwijderd.

De vermoedelijke dader wordt met
onmiddellijke ingang geschorst, de
inspectie wordt hiervan op de
hoogte gesteld.
Neem voorzorgsmaatregelen.

Bespreek welke veiligheidsmaatregelen op korte en lange termijn
geboden kunnen worden om het kind veiligheid te bieden binnen de
school. Bijvoorbeeld het kind in de klas halen en brengen,
nadrukkelijke bescherming door de vertrouwenspersoon.

Het crisisteam bespreekt dit met
het voltallige team. Het moet
duidelijk zichtbaar zijn voor de
ouders.

Bespreek welke maatregelen u op dit moment tegen de
aangeklaagde wilt treffen, in het belang van de kinderen (en
hemzelf). Mogelijkheden zijn ziekmelding of schorsing gedurende
het verloop van het onderzoek.

Directeur meldt dit aan betrokken
ouders, aan de inspectie en het
bevoegd gezag.

Kunnen er meer kinderen betrokken zijn bij de seksuele intimidatie
en zo ja, hoe komen we daar dan achter? Bijvoorbeeld door het
schoolteam te informeren over signalen (zie bijlage 3), de ouders
over de melding, de kinderen over seksueel misbruik en dat je
daarover mag praten. Weeg af welke stappen nodig en zinvol zijn.

Samenwerking tussen leerkrachten
en externe deskundige.
(Hier wordt in de meeste gevallen
een uurprijs voor berekend).

Zorg dat de ouders door de interne vertrouwenspersoon worden
geïnformeerd over de volgende stappen die zij kunnen zetten,
richting justitie en/of klachtencommissie (zie bijlage 1 en 2). Geef
de ouders de klachtenprocedure van de school.

De interne vertrouwenspersoon.

Wie op school is op de hoogte van de gebeurtenissen? De
leerkracht van het kind? Anderen kinderen? Andere ouders?

Alle leerkrachten, het
onderwijsondersteunend personeel
en de betrokken ouders.

Wie op de school moet op de hoogte worden gebracht van de
gebeurtenis(sen)? Denk bijvoorbeeld ook aan (vaste) invallers en
vakleerkrachten. Maak afspraken over de manier waarop
teamleden worden ingelicht (zie ook stap D). Spreek af wie er op
korte termijn persoonlijk geïnformeerd dienen te worden. Met name
als er een publicatie in de pers is te verwachten, is het noodzakelijk
om vooraf een aantal direct betrokkenen persoonlijk te informeren.
Verdeel de taken.
Spreek af wie het bevoegd gezag regelmatig informeert over de
stand van zaken. Voor de hand ligt dat de voorzitter van het bestuur

Persoonlijke informatie door de
directeur of het College van
Bestuur aan alle op dat moment
aangestelde personeelsleden.

Het College van Bestuur heeft
zitting in het crisisteam.
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dat doet.
Overweeg of de directies van andere scholen in de gemeente of die
onder hetzelfde bevoegd gezag vallen zakelijk op de hoogte
moeten worden gebracht van de melding van seksuele intimidatie.

College van Bestuur

c. Consultatie van deskundigen
Wat

Wie/hoe/wanneer

Bespreek eerst wat u precies aan deskundigheid nodig hebt.

Directeur met de externe
vertrouwenspersoon.

Weeg zorgvuldig af of de deskundige (tijdelijk) aan het crisisteam
moet worden toegevoegd.

Afhankelijk van de deskundigheid.
Veelal wordt hier een uurprijs in
rekening gebracht.

Weeg zorgvuldig af op welke momenten in het vervolgtraject u de
deskundige(n) nodig hebt.

Eventueel bij gesprekken met
kinderen in de klas en op een
informatieavond voor ouders.

Zoek de deskundigheid zo dicht mogelijk bij de school.
Zoek bij voorkeur deskundigen die ook in het vervolgtraject een rol
kunnen spelen.

Naast de externe
vertrouwenspersoon kan hier ook
worden gedacht aan de schoolarts,
maatschappelijk werk, bureau
jeugdzorg,
onderwijsbegeleidingsdienst.

Formuleer een duidelijke consultatievraag. Denk erover na wat u
verwacht van de ander, zodat u dat expliciet kunt aangeven.

Hulpvraag wordt gevormd door het
crisisteam.

Wissel met de deskundige(n) telefoonnummers en faxnummers uit.
Bespreek welke bereikbaarheid gerealiseerd kan worden.

De directeur geeft mobiele
nummers en faxnummers van het
crisisteam door.

Organiseer als dat nodig is op school een “helpdesk” voor de
ouders.

Interne contactperso(nen).

Organiseer als dat nodig is op school trauma-opvang voor de
kinderen.
Informeer de onderwijsinspectie over de melding.

Inschakelen van externe instantie.
De directeur.

d. Het schoolteam informeren
Wat

Wie/hoe/wanneer

Zorg ervoor dat het hele crisisteam aanwezig is.

Directeur, College van Bestuur.

Zorg ervoor dat alle teamleden aanwezig kunnen zijn. Wanneer het
een personeelslid betreft, is de aangeklaagde niet aanwezig bij de

De directeur
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teamvergadering. Het verdient aanbeveling hem (achteraf) wel
schriftelijk te informeren over de globale inhoud ervan.
Overweeg zorgvuldig welke andere personeelsleden ook moeten
worden uitgenodigd, zoals personeelsleden van de dependances,
vakleerkrachten, vaste invalkrachten, de conciërge.

Het crisisteam.

Informeer afwezigen en zieken persoonlijk over hetgeen besproken
is in de teamvergadering.

De directeur.

Nodig teamleden liefst mondeling uit, met korte vermelding van de
urgentie en de reden van de teamvergadering.

De directeur

Geef tijdens de teamvergadering feitelijke informatie over de
melding en de stappen tot nu toe. Licht toe welke stappen u nog
denkt te nemen. Geef aan wat u verwacht van de teamleden.

De directeur

Bied ruimte voor emoties, vragen, uitwisseling; kortom, geef de
kans om stoom af te blazen.
Maak afspraken over de omgang met de “buitenwereld”:
- bij vragen van derden doorverwijzen naar
het crisiscentrum;
- geen uitspraken naar de pers;
- geen contact met de aangeklaagde.
Schakel op een geschikt moment, als de emoties wat geluwd zijn,
over naar de toekomstige actiepunten:
- informeren van de ouders tijdens een
ouderavond (zie hierna);
- signalen van seksueel misbruik van
kinderen: waar kunnen leerkrachten op
letten (zie bijlage 3);
- de rol van de leerkracht bij de opvang
van slachtoffertjes (zie stap f).
Organiseer opvang voor leerkrachten die daaraan behoefte hebben
bij hulpverlening in de regio of bij gespecialiseerde opvang (zie
bijlage 10). Geef gerichte informatie: namen, telefoonnummers,
bereikbaarheid. Zorg eventueel dat de betreffende personen
aanwezig zijn bij (een gedeelte van) de teamvergadering.

e: De andere ouders informeren
Wat
Overweeg op welke manier u de ouders wilt informeren: schriftelijk
of mondeling. Het laatste heeft de voorkeur voor alle rechtstreeks
betrokken ouders. Schriftelijke informatie roept waarschijnlijk een
stortvloed aan vragen op, die meer tijd kosten om te beantwoorden
dan een gezamenlijke ouderavond.
Niet-rechtstreeks betrokken ouders worden schriftelijk worden
geïnformeerd, nadat de rechtstreeks betrokken ouders zijn
ingelicht.

Wie/hoe/wanneer
Ouders worden schriftelijk
uitgenodigd door de directie voor
een informatieavond.
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Overweeg zorgvuldig welke ouders moeten worden uitgenodigd
voor een ouderavond:
- de rechtstreeks betrokken ouders van
kinderen die nu bij de aangeklaagde collega in de klas zitten;
- de ouders van kinderen die voorgaande
jaren in zijn klas zaten;
- de ouders van kinderen die bij het (de)
slachtoffer(s) in de klas zitten;
- de ouders van alle kinderen (bijvoorbeeld
als de melding gaat over iemand die met
alle kinderen van de school te maken heeft,
zoals de vakleerkracht gymnastiekleraar, de
conciërge, de directeur, iemand van buiten
de school).

Overweging wordt gemaakt door
het crisisteam en is afhankelijk van
de vermoedelijke dader.

Overweeg hoe groot de groep ouders kan zijn die u op één
bijeenkomst wilt informeren. Splits de groep eventueel, maar zorg
wel dat de informatieavonden elkaar snel opvolgen, binnen één
week.

Maak de groep niet groter dan 40
personen. Plan de tijdstippen
achter elkaar in verschillende
ruimtes. Zorg dat voldoende
teamleden aanwezig zijn die ouders
kunnen opvangen en geef hen de
ruimte voor emoties. Het crisisteam
kan dan in andere ruimte de andere
ouders informeren.

Zorg dat de ouders van bekende slachtoffertjes mondeling worden
geïnformeerd over de op handen zijnde uitnodiging. Bespreek met
hen welke informatie op de bijeenkomst wordt gegeven, met
inachtneming van hun wensen aangaande de anonimiteit van het
kind.

De directeur nodigt deze ouders uit
en geeft met het crisisteam
informatie aan betrokken ouders.
Informeer ook ouders die recent verhuisd zijn en wiens kinderen
ook kans liepen om slachtoffer te zijn. U kunt ze uitnodigen, u kunt
ze telefonisch of schriftelijk informeren.

Indien de afstand het mogelijk
maakt, uitnodigen voor gesprek,
anders telefonisch contact
opnemen.

Zorg dat het hele crisisteam aanwezig is, het hele schoolteam en
het College van Bestuur.
Nodig deskundigen uit die een bijdrage kunnen leveren aan het
beantwoorden van de vragen van ouders, bijvoorbeeld de politie
over de justitiële consequenties, een RIAGG-medewerker over
signalen en de opvang van kinderen en ouders.

Directeur nodigt personeelsleden
uit, College van Bestuur

Nodig de ouders schriftelijk uit (zie bijlage 4 voor een
voorbeeldbrief). Te overwegen valt om de brief persoonlijk te
overhandigen aan de ouders, schakel hier personeelsleden voor in.
Geef de brief niet aan de kinderen mee naar huis, ook niet in een
gesloten envelop.

Wordt door het crisisteam bepaald.
Zij zorgen ook voor de uitnodiging.

Nodig allochtone ouders schriftelijk uit in de taal die ze thuis
spreken.

Indien mogelijk brief laten vertalen.

Houd de bijeenkomst bij voorkeur in de vertrouwde
schoolomgeving. Liefst ’s avonds, zodat ook werkende vaders en
moeders aanwezig kunnen zijn.
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Zorg voor koffie en thee bij binnenkomst.

Personeelsleden.

Reken erop dat alle ouders gehoor zullen geven aan de uitnodiging.
De voorzitter van de bijeenkomst is bij voorkeur het bestuurslid die
zitting heeft in het crisisteam. De andere leden van het crisisteam
en de uitgenodigde deskundigen zitten naast hem/haar voorin de
zaal. De bestuursleden en teamleden nemen in de zaal plaats,
tussen de ouders.
De voorzitter opent de vergadering en geeft aan hoe de avond
wordt ingedeeld:
- feitelijke informatie;
- vragen van de ouders;
- informele sluiting.
Feitelijke informatie wordt gegeven met in- achtneming van de
privacy van alle betrokkenen. Uiteraard zal de naam van de
aangeklaagde genoemd moeten worden. De namen van de
slachtoffertjes worden alleen met toestemming van de ouders
bekend gemaakt.
Over de aard van de melding wordt slechts summier informatie
gegeven, bijvoorbeeld “een ernstige melding” of
“grensoverschrijdend gedrag”.
Schets datgene wat er is gebeurd sinds de melding binnenkwam,
welke maatregelen genomen zijn en nog genomen zullen worden.
Zet eventueel het tijdsverloop op een bord of flap, zodat die voor
iedereen zichtbaar blijft, ook tijdens de vragenronde. Gebruik uw
logboek om de benodigde informatie en de chronologie van
gebeurtenissen te reproduceren.
Geef eventueel aan waar fouten zijn gemaakt of waar het anders
had gekund.
Geef aan waar ouders terecht kunnen die vermoeden dat hun kind
ook slachtoffer is en wat die instantie c.q. personen te bieden
hebben:
- justitie c.q. politie;
- interne vertrouwenspersoon;
- externe vertrouwenspersoon;
- klachtencommissie;
- hulpverlening.
Geef aan wat school wel en niet te bieden heeft.
Wel: een luisterend oor, de eerste opvang.
Niet: hulpverlening voor kinderen en ouders.
Geef aan waar ouders terecht kunnen voor
hulpverlening.
Geef aan welke activiteiten de school van plan is uit te voeren met
de kinderen (zie stap f).
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Geef aan wat ouders voor hun kinderen kunnen doen. Wijs ook op
de veerkracht van de meeste kinderen bij het verwerken van
traumatische gebeurtenissen, zonder overigens de gevolgen te
bagatelliseren.
Beperk het informatieve gedeelte tot hoogstens drie kwartier. Vraag
de ouders hun vragen te bewaren voor de vragenronde.
Tijdens de vragenronde zullen veel emoties los komen. Geef daar
ruimte voor.
Wees erop voorbereid dat de boosheid van de ouders zich voor
een deel tegen de school zal richten.
Ga niet in de verdediging. De boosheid van ouders zal soms niet
terecht zijn, maar op dit moment is het niet opbouwend om u
uitvoerig te rechtvaardigen tegenover de ouders.
Het is goed om met het crisisteam af te spreken dat iemand de
voorzitter door een signaal attendeert op de valkuil van de
verdedigende houding.
Als er sprake is van pertinente onjuistheden, die op dit moment wel
weerlegd moeten worden, is het verstandig om dit te laten doen
door een ander dan de voorzitter.
Wat je als school ook doet, het is altijd fout”, ga daar maar vanuit in
deze situatie. Verwacht zeker geen waardering voor wat u gedaan
hebt. Daar zijn de ouders (nog) niet aan toe.

De directeur.

Vragen en opmerkingen die te verwachten zijn:
- Welke zekerheid is er dat de seksuele intimidatie wel of niet
gebeurd is;
- waaraan kan ik merken of het ook ons kind is overkomen;
- wat heeft de school gedaan om dit te stoppen;
- wat heeft de school gedaan om dit te voorkomen;
- waar kunnen we terecht als we vermoeden dat ook ons kind
slachtoffer is;
- wat heeft de politie ons te bieden;
- wat betekent aangifte bij de politie voor ons kind;
- wat heeft de hulpverlening ons te bieden;
- overkomt het meisjes én jongentjes;
- kunnen we ons kind nog wel laten spelen met de slachtoffertjes;
- hoe praten we hierover met ons kind;
- waarom vertellen kinderen thuis niet dat ze slachtoffer zijn;
- hoe praten we hierover met onze andere kinderen;
- wat gebeurt er met de aangeklaagde.

De directeur of College van
Bestuur.

Speel vragen zoveel mogelijk door naar andere aanwezigen in het
forum. Voorkom dat alle emoties zich op de persoon van de
voorzitter richten.
In de loop van de vragenronde zal er een kentering optreden. Soms
is dat na drie kwartier, soms pas na anderhalf uur. Na de emoties
en de verwijten zal er iemand een opmerking maken die de zaak
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enigszins relativeert of samenvat. Gebruik zo’n opmerking om de
vragenronde op een natuurlijke manier af te sluiten. Komt zo’n
opmerking niet spontaan uit de zaal, rond dan zelf af door een
samenvatting.
Bedank de ouders voor hun aanwezigheid, hun opmerkingen, hun
betrokkenheid en nodig hen uit voor een informeel samenzijn met
een frisdrankje. Schenk géén alcohol!
Bied de ouders de gelegenheid om tijdens het informele samenzijn
de leden van crisisteam, schoolteam, bestuur of de deskundigen
persoonlijk aan te spreken.

f. Activiteiten met kinderen
Wat
Informeer bij de geëigende instanties (OBD, GGD, RIAGGpreventie) naar de bruikbaarheid van de
weerbaarheidsprogramma’s voor uw specifieke situatie.

Wie/hoe/wanneer
Interne vertrouwenspersoon

Informeer bij de geëigende instanties naar mogelijke regionaal
ontwikkelde weerbaarheidsprogramma’s voor kinderen.

Interne vertrouwenspersoon

Organiseer scholing en training voor de leerkrachten, voorafgaande
aan de uitvoering. Besteed daarbij uitgebreid aandacht aan de
opvang van kinderen die zich naar aanleiding van een les melden.

De directeur.

Respecteer de wensen van leerkrachten die zich er niet toe in staat
achten om zo’n programma in de klas uit te voeren. Zoek naar
oplossingen binnen of buiten de school om de uitvoering toch te
realiseren.
Informeer van te voren de ouders over de activiteiten die u met de
kinderen gaat uitvoeren.

De directeur.

De directeur.

Betrek de ouders bij de activiteiten, bijvoorbeeld door
huiswerkopdrachten. Sommige programma’s hebben dat expliciet
opgenomen.

De directeur.

Zorg voor mogelijkheden voor de leerkrachten om ervaringen met
het programma uit te wisselen, knelpunten te bespreken en nieuwe
lessen weer met vertrouwen tegemoet te zien.

De directeur.
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g. Omgaan met de pers
Wie/hoe/wanneer
Wat
Denk na over een actieve opstelling. Door zelf de pers te
informeren houdt u de regie min of meer in handen en voorkomt u
wellicht erger.

Het crisisteam.

Wijs één vaste, liefst geoefende, persoon aan die de contacten
met de pers onderhoudt.

De directeur.

Denk goed na over de boodschap: wat willen we wel/niet vertellen
en hoe formuleren we dat kort en concreet? (Zie bijlage 5 voor
een voorbeeld-persbericht).
Selecteer: wie staan we wel te woord en wie niet?

Het crisisteam.

Noteer voorwaarden: bijvoorbeeld vragen vooraf op papier,
afspraken over inzien tekst voor publicatie.

Het crisisteam.

Wanneer wordt de pers ingelicht? In ieder geval niet voordat
personeel, ouders en leerlingen goed zijn ingelicht.

Na informatieavond voor
betrokkenen.

Wat is ons belang om in te gaan op vragen van de pers? Wat is
wenselijk, wat is nodig?

Alleen korte informatie.

Betracht openheid binnen grenzen: vertel de waarheid, tot de
feitelijke kern beperkt. Noem geen namen, bewandel geen
zijpaden.
Zorg voor een adempauze: niet direct in de uitzending, vragen
vooraf inzien, terug (laten) bellen, afspraak later op de dag.
Doe de contacten met de pers nooit alleen: de boodschap samen
met anderen voorbereiden, iemand meenemen of mee laten
luisteren, samen evalueren.

Altijd op afspraak.

Het crisisteam.

h. Nieuwe melding
Wat

Wie/hoe/wanneer

Informeer de ouders over stappen die zij kunnen zetten, richting
justitie en/of klachtencommissie. Geef ze de klachtenprocedure
van de school.

Interne vertrouwenspersoon.

Informeer het schoolteam over de nieuwe meldingen.

De directeur.

Informeer de externe deskundigen over de nieuwe meldingen,
voor zover het belangrijk is dat zij het weten.

De directeur.

Mogelijk moet u de ouders na verloop van tijd (schriftelijk)
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infomeren over de voortgang van de zaak.
Blijf alert op mogelijke andere slachtoffertjes.

Het crisisteam
Alle personeelsleden

i. Nazorg
Wat

Wie/hoe/wanneer

j. Opheffen crisissituatie
Wat

Wie/hoe/wanneer

Sluit de crisissituatie officieel af.

Het crisisteam.

Maak afspraken hoe nog lopende zaken worden afgewikkeld en
wie daarvoor verantwoordelijk is.

Het crisisteam.

Evalueer de afgelopen periode, bijvoorbeeld aan de hand van het
logboek. Wees niet bang om daarbij ook ieders persoonlijk
functioneren te betrekken.

Het crisisteam.

Ook de leden van het crisisteam kunnen behoefte hebben aan
begeleiding en supervisie. Bespreek dit met elkaar en zorg voor
goede opvang.

Eventueel extern
vertrouwenspersoon.

Noteer belangrijke leerpunten, dingen die u de volgende keer
anders zou willen aanpakken.

De directeur in logboek.

Leg met het crisisteam verantwoording af, op basis van het
logboek en de evaluatie, aan het bevoegd gezag van de school
en aan de onderwijsinspectie.

Het crisisteam.

Wellicht wilt u de crisissituatie ook op een meer informele manier
afsluiten, door nog een keer samen te gaat eten of een glaasje te
drinken. De leden van het crisisteam hebben zich de afgelopen
periode intensief ingezet en verdienen dus wel een blijk van
waardering.
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Bijlage 1
Het traject van politie en justitie

Als een school wordt geconfronteerd met seksuele intimidatie, zal er binnen de school een
traject gevolgd worden zoals hierboven beschreven in het draaiboek.
Naast dit traject, waarvoor de school (bevoegd gezag en directie) verantwoordelijk is, kan een
ander traject in gang worden gezet: het justitieel traject.
Seksuele intimidatie in de schoolsituatie valt onder ontucht met minderjarigen en is dus strafjaar.
De onderstaande wetsartikelen uit het Wetboek van Strafrecht zijn van toepassing:
1 artikel 239 betreft schennis van de eerbaarheid;
2 artikel 240 betreft verspreiding van pornografische afbeeldingen, geschriften, enzovoorts;
3 artikel 240a betreft confrontatie van personen beneden 16 jaar met schadelijke afbeeldingen
of voorwerpen;
4 artikel 240b betreft vervaardiging en verspreiding van kinderpornografie;
5 artikel 242 betreft het ondergaan van handelingen die bestaan of mede bestaan uit het
seksueel binnendringen van het lichaam;
6 artikel 243 betreft het seksueel binnendringen bij personen die geestelijk of lichamelijk
wilsonbekwaam zijn (bijvoorbeeld geestelijk gehandicapt, bewusteloos);
7 artikel 244 betreft seksueel binnendringen bij personen beneden twaalf jaar;
8 artikel 245 betreft seksueel binnendringen bij personen tussen twaalf en zestien
jaar, het artikel bepaalt dat kinderen tussen twaalf en zestien of diens wettelijke
vertegenwoordigers of de Raad voor de Kinderbescherming een klacht moet
indienen voor er sprake kan zijn van vervolging;
9 artikel 246 betreft ontuchtige handeling, feitelijke aanranding van de eerbaarheid;
10 artikel 247 betreft ontuchtige handelingen bij personen die geestelijk of lichamelijk
wilsonbekwaam zijn;
11 artikel 248 betreft verkrachting en aanranding in combinatie met zwaar lichamelijk letsel of
de dood van het slachtoffer;
12 artikel 248ter betreft het door middel van beloften, machtsmisbruik of misleiding verleiden
van een minderjarige tot ontucht;
13 artikel 249 betreft het plegen van ontucht met minderjarigen door iemand aan wiens zorg het
kind is toevertrouwd.
Een slachtoffer of de ouders van een slachtoffer kunnen aangifte doen bij de politie. Na de
aangifte zal de politie overgaan tot het doen van onderzoek. Voor slachtoffers tot veertien jaar
beschikt de politie over een interviewstudio in de regio. In deze studio werken politiemensen die
speciaal zijn getraind in gespreksvoering met kinderen over seksueel misbruik. Het interview
wordt opgenomen op video, zodat het kind maar één keer het verhaal hoeft te doen. De
videoband kan eventueel gebruikt worden in de rechtszaak. Kindervriendelijke interviewstudio’s
zijn te vinden bij de politie in Almelo, Amsterdam, Delft, Ede, Eindhoven, Groningen,
Leeuwarden, Leiderdorp, Nijmegen, Rotterdam en Utrecht.
Op de aangifte volgt vaak aanhouding van de verdachte voor verhoor. Ook wordt ervoor
gezorgd dat de verdachte het onderzoek van de politie niet kan belemmeren, bijvoorbeeld door
intimidatie van slachtoffers of getuigen.
Als de Officier van Justitie denkt over voldoende bewijsmateriaal te beschikken, zal er worden
overgegaan tot rechtsvervolging. Is dat niet het geval, dan wordt de aanklacht geseponeerd.
Hiertegen kan in beroep worden gegaan bij het Gerechtshof.
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Bijlage 2
Het traject van de klachtencommissie

Nogmaals: ook al loopt er een justitieel traject, dan nog heeft het bevoegd gezag de verplichting
tot het nemen van maatregelen die de veiligheid van de kinderen waarborgen. Een goede
klachtenprocedure, met als sluitstuk de klachtencommissie, is zo’n maatregel.
Behalve een aangifte bij de politie kinnen de ouders (ook) een klacht indienen bij de externe
vertrouwenspersoon of bij de klachtencommissie. In de klachtenprocedure van de stichting staat
beschreven wat het traject precies is en welke bevoegdheden de vertrouwenspersoon en de
klachtencommissie precies hebben. Het gaat dan om bevoegdheden als klachtonderzoek, hoor
en wederhoor, bemiddeling. Meestal zal de externe vertrouwenspersoon behulpzaam zijn bij het
formuleren van de klacht. Daarmee wordt verzekerd dat de klachtencommissie de klacht
ontvankelijk zal verklaren, dat wil zeggen dat zij er zich over zal buigen. De klachtencommissie
bestaat meestal uit drie onafhankelijke deskundigen op het terrein van seksuele
intimidatie/seksueel geweld, arbeidsrecht en onderwijs. Mogelijk wordt het werk van de
klachtencommissie gecoördineerd door een ambtelijk secretaris. Onze stichting is aangesloten
bij de Landelijke Klachtencommissie LKC. De klachtencommissie roept de klagers (of diens
ouders), de aangeklaagde en mogelijke getuigen op voor hoor en wederhoor. Tijdens het
getuigenverhoor zijn de klagers en de aangeklaagde in principe aanwezig. In het belang van het
slachtoffer kan worden afgeweken van de aanwezigheid van de aangeklaagde bij het horen van
een kind. In de klachtenprocedure dient dit dan te zijn opgenomen. De klachtencommissie dient
meestal binnen gestelde termijnen uitspraak te doen over de ingediende klacht. Over het
algemeen loopt dit traject veel sneller dan het justitiële traject. De mogelijkheden die de
klachtencommissie heeft ter advisering zijn terug te vinden in het Rechtspositie Besluit
Onderwijs. De klachtencommissie adviseert het bevoegd gezag, in geval van een personeelslid,
om zo’n disciplinaire maatregel ten uitvoer te brengen. De strafmogelijkheden zijn:
a.
schriftelijke berisping;
b.
verplaatsing naar een andere instelling met al of niet gevolgen voor de bezoldiging;
c.
inhouding van de bezoldiging tot een bedrag van ten hoogste de bezoldiging over een
halve maand;
d.
schorsing voor maximaal zes maanden;
e.
ontslag.
Bovengenoemde straffen kunnen ook voorwaardelijk worden opgelegd. Naast de
rechtspositionele adviezen kan de klachtencommissie ook preventieve adviezen geven zoals
begeleiding van de aangeklaagde, bespreken van gedragsregels in het team,
veiligheidsmaatregelen in de school (bijvoorbeeld verlichting in het fietsenhok).
Uitgebreide informatie over klachtenprocedures en klachtencommissies kunt u terugvinden in
twee publicaties van het Project Preventie Seksuele Intimidatie in het Onderwijs:
 “Seksuele intimidatie aangepakt”;
 “Klachtencommissie ingesteld”.
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Bijlage 3
Signalen van kinderen
We willen hier enkele signalen noemen die kunnen (met de nadruk op kunnen) wijzen op
seksuele intimidatie:
 plotselinge, onverklaarbare gedragsveranderingen;
 zich in zichzelf terugtrekken, onbereikbaar zijn;
 snel geïrriteerd raken, veel ruzie maken;
 angst voor lichamelijk contact, schrikreacties;
 wondjes in de schaamstreek;
 vage lichamelijke klachten (hoofdpijn, buikpijn);
 broekpoepen, bedplassen;
 nachtmerries, slaapgebrek;
 angst voor bepaalde volwassenen, mannen, kinderen;
 angst voor bepaalde plaatsen, de school.
Bovenstaande signalen kunnen echter ook wijzen op andere vervelende ervaringen die een kind
kunnen overkomen: kindermishandeling in de thuissituatie, een dreigende echtscheiding, het
overlijden van een dierbaar huisdier, pesterijen door andere kinderen, enzovoorts. Daarom
dienen signalen met de nodige voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd. Overleg bij voorkeur
met deskundigen: de externe vertrouwenspersoon, een medewerk(st)er van de
Onderwijsbegeleidingsdienst of Jeugdgezondheidszorg.
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Bijlage 4
Voorbeeldbrief uitnodiging ouders

Speciale ouderavond op (dag)avond datum om (tijd) in (plaats)
(een kwartier van tevoren is er koffie en thee)

Aan de ouders/verzorgers van de kinderen uit de groep van (naam/namen leerkracht),

Beste ouders/verzorgers,
Wij nodigen u uit voor een speciale ouderavond om u informatie te geven over een vermoeden
van ontuchtige handelingen/seksuele intimidatie.
Het lijkt/blijkt dat in de groep van uw kind sprake is geweest van een vermoeden van ontucht
met één of meerdere kinderen. Dit heeft waarschijnlijk plaats gevonden in de perioden……
Wij willen u op de ouderavond informeren over de maatregelen die de school tot nu toe getroffen
heeft:
 de mogelijke ontucht onmiddellijk stoppen;
 de aangeklaagde van school verwijderen;
 hulp voor de betreffende slachtoffertjes en ouders regelen;
 aangifte doen bij de politie;
 de veiligheid van alle kinderen garanderen;
 een crisisteam instellen, bestaande uit (namen en functies);
 deskundigen inschakelen (namen en functies);
 de teamleden informeren en de opvang van de kinderen in de klas organiseren.
Deze ouderavond is een volgende stap in ons plan van activiteiten.
Wij willen u op deze avond zoveel mogelijk duidelijkheid geven en u informeren hoe u zelf uw
kind kunt begeleiden.
Na onze informatie is er volop gelegenheid tot het stellen van vragen. Na afloop kunt u ook
persoonlijk de aanwezige vertegenwoordigers van school, bestuur en instanties aanspreken.
Wij rekenen op een grote opkomst op (datum).
Met vriendelijke groet,

(naam bevoegd gezag)

(naam directeur)
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Bijlage 5
voorbeeld persbericht

Aan de pers
Betreft: ontucht op (school) te (plaats)

Het lijkt/blijkt dat er een vermoeden van ontucht met één of meerdere kinderen heeft
plaatsgevonden in de groep(en)…….van de (school). Dit heeft waarschijnlijk plaats gevonden in
de periode….
Zodra dit vermoeden/feit bij het bevoegd gezag bekend was, zijn de volgende maatregelen
getroffen:
 de mogelijke ontucht onmiddellijk stoppen;
 de aangeklaagde van school verwijderen;
 hulp voor de betreffende slachtoffertjes en ouders regelen;
 aangifte doen bij de politie;
 de veiligheid van alle kinderen garanderen;
 een crisisteam instellen, bestaande uit (namen en functies);
 deskundigen inschakelen (namen en functies);
 de teamleden informeren en de opvang van de kinderen in de klas organiseren.
 De ouders van (mogelijke) slachtoffers informeren.
Wij vertrouwen erop dat u met de nodige zorgvuldigheid en terughoudendheid met deze
informatie zult omgaan, in het belang van de kinderen.
Voor nadere informatie kunt u zich desgewenst wenden tot (naam woordvoerder namens het
crisisteam), bereikbaar (telefoonnummer).
Wij verzoeken u zich alleen tot hem/haar te wenden.

Met vriendelijke groet,

Naam bevoegd gezag

Naam directeur
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Protocol “Ongewenst bezoek in en rond de school”
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Protocol Ongewenst bezoek in en rond de school
Algemene definitie
Bij ongewenst bezoek kan bijvoorbeeld gedacht worden aan personen in of rond de school:
 met criminele activiteiten (dealen, heling);
 leerlingen van andere scholen die problemen veroorzaken of die komen om iemand te
intimideren/mishandelen;
 agressieve personen.
Juridische definitie
Zich bevinden op verboden grond (artikel 461 WvS)
Hij die, zonder daartoe gerechtigd te zijn, zich op eens anders grond waarvan de toegang op
een voor hem blijkbare wijze door de rechthebbende is verboden, bevindt of daar vee laat
lopen, wordt gestraft met een geldboete van de eerste categorie.
Lokaalvredebreuk (artikel 139 WvS)
Hij die in een voor de openbare dienst bestemd lokaal wederrechtelijk binnendringt, of,
wederrechtelijk aldaar vertoevende, zich niet op de vordering van de bevoegde ambtenaar
aanstonds verwijdert, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of
een geldboete van de tweede categorie.
Hij die zich de toegang heeft verschaft door middel van braak of inklimming, van valse
sleutels, van een valse order of een vals kostuum, of die zonder voorkennis van de
bevoegde ambtenaar en anders dan ten gevolge van vergissing binnengekomen, aldaar
wordt aangetroffen in de voor de nachtrust bestemde tijd, wordt geacht te zijn
binnengedrongen.
Indien hij bedreigingen uit of zich bedient van middelen geschikt om vrees aan te jagen,
wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of een geldboete van de
derde categorie.
De in het eerste en derde lid bepaalde gevangenisstraffen kunnen met een derde worden
verhoogd, indien twee of meer verenigde personen het misdrijf plegen.
Toelichting
Bovenstaande wordt als bedreigend of erg onprettig ervaren. Zeker als daadwerkelijk sprake
is van bedreigingen of als er fysiek of verbaal geweld wordt gebruikt, heeft dit een negatief
effect op het veiligheidsgevoel in en rond de school.
Wanneer de persoon in kwestie ondanks deze waarschuwing toch terugkomt, dan heeft elke
burger in Nederland het recht om een verdachte op heterdaad aan te houden. De directie
kan dit recht dus gebruiken om jongeren, ouders of andere lieden aan te spreken als zij
ondanks waarschuwingen toch zonder toestemming de school of het schoolplein betreden.
Hetzelfde geldt in geval van lokaalvredebreuk.
Procedure
Inschatten van de situatie en daarmee keuze bepalen wel of niet de politie in te schakelen.
Primair
Indien er sprake is van een situatie die de school zelf afhandelt:
 Personeel van de school kan mensen die rond de school lopen en daar niets te zoeken
hebben wegsturen en een waarschuwing geven.
 Personeel van de school kan ouders/verzorgers van verdachte jongeren informeren en
verzoeken om het ongewenste gedrag te doen stoppen.
 Er wordt contact gelegd met het College van Bestuur en politie c.q. de wijkagent om een
schriftelijk toegangsverbod te verkrijgen.
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Secundair
Indien er sprake is van betreding gebouw of terrein ondanks toegangsverbod:
 De school kan betreffende persoon staande houden (zorg voor getuigen) en de politie
bellen
(Let op: staande houden is niet hetzelfde als vasthouden of opsluiting; betreffende persoon
zou dat namelijk: kunnen aanmerken als ‘gijzeling’ of wederrechtelijke vrijheidsberoving.).
 Bij herhaling of toename (kwalitatief en/of kwantitatief) van de problematiek kan de school de
politie bellen.
Aanvullende informatie toegangsverbod (intern)
Artikel 139
Waar men in de bewijsvoering voor 139 , met het uitreiken van een toegangsverbod,
rekening moet houden, is dat in een strafzaak bewezen moet worden dat de verdachte het
verbod gehad heeft. Dus in een ideale omstandigheid wordt het verbod uitgereikt en
ondertekend door diegene aan wie het uitgereikt is. Als hier zijn handtekening opstaat en we
hebben twee verklaringen van getuigen die bij de uitreiking aanwezig waren, dan heb je een
bewijsbare zaak, ook bij een verdachte die aangeeft niet op de hoogte te zijn van het verbod.
Dus zorg voor een getuige bij uitreiking en/of verstuur het verbod aangetekend.
Als er een vordering gedaan wordt, dan moet die twee maal gedaan worden door een
bevoegd ambtenaar. De jurisprudentie gaat hier heel ver is en een conciërge of
beveiligingsmedewerker kan als deze ambtenaar aangemerkt worden.
Artikel 461
Zich bevinden op verboden grond. Voorwaarde is een verbodsbordje plaatsen op het
schoolterrein.
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Toegangsverbod

Plaats,

Datum,

In het kader van het Schoolveiligheidsplan van ………………………….……… wordt aan

<naam / geboortedatum / adres / woonplaats>

een toegangsverbod opgelegd voor onderstaand schoolterrein en schoolgebouw van Lijn 83
(gemeente Gennep, Mook, Bergen):
















De Grote Lier in Molenhoek
De Staaij in Middelaar
Adalbert in Mook
De Drie Vijvers in Milsbeek
De Brink in Ottersum
De Vonder In Venzelderheide
Maria Goretti in Gennep
De Ratel in Gennep
De Piramide in Gennep
De Heggerank in Heyen
De Catharinaschool in Wellerlooi
’t Diekske in Afferden
De Fontein in Nieuw Bergen
’t Kendelke in Siebengewald
De Vitusschool in Well

voor de duur van ……………………………………………………………………………………..
Dit toegangsverbod wordt opgelegd, omdat <incident(en) en afspraken die hieruit
voortvloeiden benoemen met verwijzing naar betreffende artikelen uit het
Schoolveiligheidsplan>
Dit betekent concreet dat het u verboden is om gedurende bovengenoemde tijd op het / de
hierboven aangevinkte schoolterrein / schoolterreinen of schoolgebouw / schoolgebouwen
van Lijn 83 te verblijven of aanwezig te zijn.
Mocht u desondanks deze schriftelijke ontzegging de hierboven aangevinkte schoolterrein /
schoolterreinen of schoolgebouw / schoolgebouwen van Lijn 83 toch betreden, kunt u
worden aangehouden ter zake overtreding van artikel 139 van het Wetboek van Strafrecht
(lokaalvredebreuk) en/of artikel 461 van het Wetboek van Strafrecht (Zich bevinden op
verboden grond).
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Protocol “Opvang bij ernstige incidenten”
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Protocol Opvang bij ernstige incidenten
Eenieder, die werkt of leert binnen een locatie van Lijn 83 kan geconfronteerd worden met
een ernstig incident: verbale en fysieke (soms levensgevaarlijke) agressie van een leerling of
diens ouders, het plotselinge overlijden van een leerling of collega, ongewenste aanrakingen,
bedreigingen enz. Dit zijn gebeurtenissen waar je als mens behoorlijk last van kan hebben
en waardoor je uit je gewone doen kunt raken.
In het kader van sociaal beleid verdient een ernstig incident aandacht en tijd. Dit houdt in dat
van het management (en collega’s!) verwacht mag worden dat medewerkers worden
geholpen met het op een verantwoorde wijze verwerken van een ernstig incident.
Met een ernstig incident bedoelen wij een gebeurtenis die buiten het patroon van gebruikelijk
menselijke ervaringen ligt en bij vrijwel iedereen leed zou veroorzaken. Ook gebeurtenissen
die slechts door één individu als schokkend worden ervaren vallen hieronder.
Het College van Bestuur van Lijn 83 ziet erop toe dat de noodzakelijke opvang op een
verantwoorde wijze kan worden vormgegeven door de directeur, en andere medewerkers.
Dit protocol handelt over de wijze waarop opvang ná een ernstig incident binnen school vorm
krijgt.
Opvang na een ernstig incident
Op het moment dat een ernstig incident met een personeelslid of leerling heeft
plaatsgevonden, wordt onmiddellijk de directeur van de school geïnformeerd. De directeur
stelt zich op grond van eigen afwegingen ter plekke op de hoogte en roept indien nodig het
opvangteam bijeen en informeert onmiddellijk het College van Bestuur. Laatstgenoemde
neemt contact op met de betrokken medewerker(s) om, indien gewenst, een afspraak te
maken. De directeur vult tevens samen met de betrokken medewerker(s) het
incidentenregistratieformulier in (zie bijlage 4). Er wordt bij het bestuur melding gemaakt van
het invullen van het incidentenregistratieformulier.
Opvangteam: Lijn 83
Het opvangteam bestaat in elk geval uit: de directeur en de MT-leden aangevuld met, op
afroep, een BHV-er, de leraar, als het om leerlingen gaat en een delegatie van het College
van Bestuur, als het om personeel gaat.
Van de leden van het opvangteam mag worden verwacht, dat zij een luisterend oor bieden;
advies geven over symptomen die kunnen optreden na een ernstig incident;
informatie geven over opvangmogelijkheden;
de eigen grenzen aangeven wat betreft de mogelijkheden voor hulpverlening en mee zoeken
naar oplossingen (eventueel doorverwijzen naar professionele instanties);
aan belanghebbende informatie geven m.b.t. het omgaan met ernstige incidenten;
vertrouwelijk omgaan met de informatie die zij krijgen.
Taken en verantwoordelijkheden ná een ernstig incident:
 Iedereen is verplicht het slachtoffer uit de situatie te helpen en de eerste opvang te
verzorgen;
 Direct betrokkenen informeren zo snel mogelijk de directeur én het College van Bestuur.
Indien de directeur niet bereikbaar is of zelf slachtoffer is, wordt een MT-lid op de hoogte
gebracht;
 de directeur stelt zich op grond van eigen afwegingen ter plekke op de hoogte;
 indien nodig wordt het opvangteam bijeen geroepen door de directeur/MT-lid;
 indien nodig wordt slachtofferhulp ingeschakeld door de directeur/MT-lid;
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het College van Bestuur en de betrokken directeur onderhouden in onderling overleg,
contact met de betrokken medewerker en ze zorgen ervoor dat de (direct) betrokken
collega’s en/of leerlingen op passende wijze geïnformeerd worden én blijven.
Het College van Bestuur onderhoudt de contacten gerelateerd aan het incident met de
Arbo-arts.

Personeel
De directeur ondersteunt het slachtoffer in de beslissing zijn/haar werkzaamheden tijdelijk te
onderbreken. De directeur maakt in overleg met het bestuur afspraken over eerste opvang
en neemt in overleg contact op met het thuisfront.
De directeur heeft intern overleg over hoe de dagelijkse schoolactiviteiten doorgang kunnen
krijgen.
Ziekmelding / contact met de Arbo-arts
Afhankelijk van de ernst van het incident, waarbij wordt uitgegaan van de beleving van de
betrokkene, wordt hij / zij in de gelegenheid gesteld om naar huis te gaan. De betrokkene
wordt ziek gemeld door de directeur/MT-lid (waarbij aangegeven wordt dat de aard van de
ziekte ten gevolge van het werk is). Indien nodig / gewenst wordt een afspraak gepland met
de Arbo-arts. Er vindt regelmatig contact plaats tussen Arbo- arts en de directie en/of het
College van Bestuur om het welzijn (fysiek en mentaal) van de medewerker goed te kunnen
volgen en waar nodig (extra) acties in te kunnen zetten.
Nazorg
Het is de taak van de betrokken directeur en het College van Bestuur om contact te houden
met het slachtoffer / de slachtoffers. Op deze manier verliezen zij niet het contact met het
werk of de klas.
Van te voren dient afgesproken te worden op welk moment er contact opgenomen wordt. Na
3 weken informeert het College van Bestuur of de opvang naar tevredenheid verloopt.
In veel situaties kan het wenselijk zijn, dat het slachtoffer / de slachtoffers informatie krijgt /
krijgen over de dader en de manier waarop deze zijn daad verwerkt.
Terugkeer op het werk
De betrokken directeur heeft de verantwoordelijkheid om de betrokkene bij de terugkeer te
begeleiden. Na een schokkende gebeurtenis komt er een moment van confrontatie met de
plaats waar – of de persoon met wie het incident heeft plaatsgevonden. Dit kan een moeilijk
moment zijn, afhankelijk van de aard en oorzaak van het incident. Soms zal er weer een
basis moeten worden gelegd voor een werkbare relatie met de leerling, in ieder geval zal het
vertrouwen in zichzelf en de omgeving weer opgebouwd moeten worden. Extra aandacht
van collega’s kan ondersteunend werken.
Twee weken na terugkeer moet door de betrokken directeur worden onderzocht of
betrokkene zich weer voldoende veilig voelt. Als dit niet zo is, dan worden initiatieven
ontwikkeld om tot een oplossing te komen.
Leerlingen
De directeur en/of een lid van het opvangteam en de leerkracht hebben een gesprek met de
betrokken slachtoffer(s) en de ouders om een afspraak te maken over eerste opvang.
Tevens wordt samen met de ouders van betrokken slachtoffer(s) het
incidentenregistratieformulier ingevuld.
Ziekmelding
Afhankelijk van de ernst van de gebeurtenis, waarbij wordt uitgegaan van de beleving van de
leerling, wordt hij / zij in de gelegenheid gesteld om naar huis te gaan. De leerling wordt
conform de hiervoor geldende procedure ziek gemeld.
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Nazorg
Het is de taak van de leerkracht in overleg met de directeur om via de ouders contact te
houden met het slachtoffer. Van te voren dient afgesproken te worden op welk moment er
contact opgenomen wordt. Op deze manier verliest het slachtoffer niet het contact met de
klas en school.
Terugkeer van leerlingen op school
In overleg met de directeur heeft de leerkracht de verantwoordelijkheid de leerling bij de
terugkeer te begeleiden. Na een schokkende gebeurtenis komt er een moment van
confrontatie met de plaats waar - of de persoon met wie de schokkende gebeurtenis heeft
plaatsgevonden. Dit kan een moeilijk moment zijn afhankelijk van de aard en oorzaak van de
gebeurtenis. Soms zal er weer een basis moeten worden gelegd voor een werkbare relatie,
in ieder geval zal het vertrouwen in zichzelf en de omgeving weer opgebouwd moeten
worden. Twee weken na terugkeer moet door de directeur worden onderzocht of betrokkene
zich weer voldoende veilig voelt. Als dit niet zo is, dan worden initiatieven ontwikkeld om tot
een oplossing te komen. De leerkracht kan hierin een rol krijgen. De leerkracht volgt het
proces in ieder geval conform de gemaakte afspraken. Zo nodig zorgt de directeur voor
aanvullende preventieve maatregelen om herhaling te voorkomen.
Administratieve procedure naar aanleiding van het incident
De betrokken medewerker:
 vult met hulp van de directeur het incidentenregistratieformulier, in; bij het bestuur
wordt melding gedaan van het invullen van het formulier;
 geeft het formulier aan de directeur.
Incidentenregistratieformulier
Het incidentenregistratieformulier wordt om een aantal redenen ingevuld.
 Op de eerste plaats voor de medewerker zelf om op een rijtje te zetten wat er is gebeurd.
Het incidentenregistratieformulier wordt besproken met het bestuur.
 Op de tweede plaats wordt de informatie uit de formulieren gebruikt om incidenten daar
waar mogelijk tot een minimum te beperken en daar waar noodzakelijk de opvang te
verbeteren.
Alle incidenten worden – geanonimiseerd – in een digitaal bestand opgenomen. Overzichten
en analyses met informatie over: het aantal, de frequentie, de aard en de omstandigheden
waaronder de incidenten hebben plaatsgevonden komen op deze wijze ter beschikking van
de (G)MR.
Afspraken m.b.t. de verdere afwikkeling na een incident:
Materiële schade
De directeur heeft de taak om samen met het slachtoffer eventuele materiële schade vast te
stellen en zorg te dragen voor een snelle afwikkeling van de schadevergoeding. Indien de
betrokkene blijvend arbeidsongeschikt wordt, geldt zijn / haar normale verzekering, tenzij de
organisatie onzorgvuldigheid of nalatigheid te verwijten valt.
Melding bij de politie
Bij een misdrijf wordt altijd aangifte gedaan bij de politie door de betrokken directeur of een
MT-lid.
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Arbeidsinspectie
De directeur kan – afgezien van de wettelijke verplichtingen ter zake – besluiten dat de
Arbeidsinspectie ingeschakeld wordt.
Persbenadering
Mocht Lijn 83 in verband met het incident, op enigerlei wijze benaderd worden door de pers,
dan bepaalt de directeur in overleg met het College van Bestuur vervolgens wie de contacten
met de media en derden onderhoudt.
Opvang bij ernstige incidenten.
Er wordt altijd gehandeld volgens onderstaande stappen:

Stap 1
Iedere medewerker helpt, ongeacht zijn/haar functie, het slachtoffer dat betrokken is bij een
ernstig incident uit de (bedreigende) situatie en zorgt voor de eerste opvang.

Stap 2
De betrokken medewerker of een collega maakt persoonlijk melding van het incident bij de
directeur of MT-lid .

Stap 3
De directeur/MT-lid stelt zich op grond van eigen afwegingen ter plekke op de hoogte en
roept indien nodig het opvangteam bijeen en informeert onmiddellijk het bestuur.
Laatstgenoemde neemt contact op met de betrokken medewerker(s) om, indien gewenst,
een afspraak te maken. Indien nodig wordt de betrokken medewerker en/of leerling naar huis
gestuurd en ziek gemeld.

Stap 4
De directeur/MT-lid vult onmiddellijk, samen met de betrokken medewerker, het
incidentenregistratieformulier in.

Stap 5
Indien akkoord parafeert de directeur/MT-lid het incidentenregistratieformulier en stuurt een
kopie per omgaande naar het bestuur. Bij een misdrijf wordt ook aangifte gedaan bij de
politie.

Stap 6
De directeur/MT-lid informeert vervolgens onmiddellijk, zo gedetailleerd mogelijk, het
bestuur.
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Stap 7
Bij persbenadering in verband met het incident is het bestuur altijd de woordvoerder!

Stap 8
Ná het incident houden het bestuur én betrokken directeur in onderling overleg, contact met
de betrokken medewerker en ze zorgen ervoor dat de (direct) betrokken collega’s en/of
leerlingen op passende wijze geïnformeerd worden én blijven.
Het bestuur onderhoudt de contacten gerelateerd aan het incident met de Arbo-arts.

Stap 9
De betrokken directeur zorgt ervoor dat de betrokken medewerker en/of leerling bij terugkeer
op school (in de klas of anderszins) goed wordt begeleid.

Stap 10
Tenminste twee weken na terugkeer wordt door de directeur onderzocht of de betrokken
medewerker en/of leerling zich weer voldoende veilig voelt.

Stap 11
Directeur en bestuur beoordelen welke (aanvullende) maatregelen eventueel nodig zijn en
welke preventieve maatregelen nodig zijn om herhaling te voorkomen.
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Protocol “Drugs en alcohol”
Algemene definitie
Het voorhanden hebben van alcohol of drugs is niet toegestaan, evenals het voorhanden
hebben van medicijnen welke niet aantoonbaar het belang van de eigen gezondheid zijn.
Deze moeten worden ingeleverd. Ook het handelen in/verstrekken van drugs of bedoelde
medicijnen is verboden. Het schoolreglement bevat regelgeving ten aanzien van roken,
alcohol, cannabis en overige drugs.
Juridische definitie
het gebruiken van harddrugs en gedragingen met betrekking tot deze drugs zijn
verboden op basis van de Opiumwet en deels ook de Warenwet;
het handelen in harddrugs is eveneens verboden op basis van de Opiumwet.
voor gebruik en bezit van alcohol geldt de Drank- en Horecawet, waarin tevens is
aangegeven dat verkoop van alcohol aan jongeren beneden de 18 jaar is verboden.
Het roken van tabak in openbare gebouwen, zoals scholen, is verboden bij de
Tabakswet, met uitzondering van daarvoor specifiek aangewezen ruimten.
Voor productie en/of handel in geneesmiddelen die als drugs worden gebruikt, is de
Geneesmiddelenwet van toepassing.
Toelichting
Wanneer door signalen of uit een gesprek blijkt dat een leerling onder invloed is, dan zal de
school hierop moeten reageren. De leerling die onder invloed van alcohol of drugs lessen
volgt, zal uit de les verwijderd moeren worden. Goede of slechte schoolprestaties zijn hierbij
niet doorslaggevend. Enerzijds tast drugs- en alcoholgebruik/-bezit het leefklimaat binnen
een school aan en anderzijds is het een directe bedreiging voor de onderwijsdoelstellingen.
Het onderscheid tussen het voorhanden hebben van drugs voor eigen gebruik dan wel het
voorhanden hebben van drugs bestemd voor de handel is moeilijk te trekken. Vandaar de
volgende grenslijn: indien jongeren cannabis voorhanden hebben en dit aan anderen
uitdelen, al dan niet met winstbejag, wordt de politie ingeschakeld. Enerzijds om de drempel
om te drugs te gebruiken hoog te houden en anderzijds om een duidelijk en goed te
hanteren beleid te voeren. Minderjarigen mogen ook niet in het bezit zijn van softdrugs voor
eigen gebruik. Immers coffeeshops mogen slechts aan meerderjarigen verkopen. Bij
middelengebruik dan wel handel moet de grens op nul gesteld worden, inhoudende dat
harddrugs in het geheel niet getolereerd worden.
De school verbiedt het om alcohol, drugs of medicijnen die niet aantoonbaar door een arts
zijn voorgeschreven binnen de schoolgebouwen of het terrein van de school te brengen.
Ingeval de school kennis heeft dan wel een redelijk vermoeden heeft, dat een persoon
drugs/medicijnen binnen een schoolgebouw of schoolterrein heeft gebracht of voorhanden of
op andere wijze onder zich heeft, wordt deze persoon bewogen tot afgifte van deze
goederen. De school geeft hiervoor geen schadevergoeding en is niet aansprakelijk voor
schade, in welke zin dan ook, welke voortvloeit uit deze maatregel.
De school verbindt deze regel en maatregel als voorwaarde tot toelating tot schoolgebouw of
schoolterrein. Dit wordt vooraf in het schoolreglement kenbaar gemaakt. Hiermee wordt
intern rechtmatigheid van het handelen verkregen. Ingeleverde drugs en medicijnen worden
ter vernietiging overgedragen aan de politie.
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Maatregelen school

Inschatten van de situatie en daarmee keuze bepalen wel of niet politie in te schakelen (zie
toelichting).
Primair
- Toepassen van maatregelen
- drugs afgeven aan de politie
- eventueel politie op de hoogte stellen of om advies vragen
- bepalen welke instantie te betrekken bij hulpverlening, verwijzing en preventieactiviteiten.
Secundair
- ouders van minderjarige dader(s) en slachtoffer(s) informeren
- de politie in kennis stellen wanneer sprake is van feiten die in de toelichting zijn
omschreven en die overeenkomen met de juridische definitie
- alle relevante informatie in verband met feiten en personen doorgeven aan de politie (evt.
d.m.v. inzage in incidentregistratie).
Maatregelen politie
- Indien door de school wordt aangegeven dat contact wenselijk is bijvoorbeeld ten behoeve
van informatie over verkooppunten wordt met de politie contact gelegd.
- Indien wordt gehandeld in strijd met de Opiumwet wordt tegen de persoon proces-verbaal
opgemaakt.
- informeren ouders verdachte.
Maatregelen OM
- het proces-verbaal wordt afgedaan middels een aanbod taakstraf via de Officier van
Justitie, dit kan in de vorm van een werkstraf, leerstraf en begeleiding of een combinatie. De
Raad voor de Kinderbescherming adviseert het OM over invulling van de straf.
- bij recidive of ernstige drugsdelicten wordt het proces-verbaal door het OM voorgelegd aan
de Kinderrechter. De raad voor de Kinderbescherming adviseert het OM en de rechter over
de invulling van de straf.
- De school kan, indien het feit zich op school heeft afgespeeld en school hierover (indien
noodzakelijk) een verklaring heeft afgelegd, op grond van de veiligheid op school, informeren
bij het OM hoe de zaak wordt afgehandeld.
Hulpmogelijkheden
- Huisarts
- Meldpunt Huiselijk Geweld
- Bureau Slachtofferhulp
- Gemeentelijke jeugdzorg
- GGD
- Politie
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Protocol “Wapenbezit”
Algemene definitie
Het voorhanden hebben van voorwerpen die het karakter van een wapen dragen of die als
wapen worden aangewend en waarvan het voorhanden hebben in verband met het volgen
van onderwijs niet noodzakelijk is.
Juridische definitie
De bij Wet verboden wapens en de gedragingen die met deze wapens verbonden zijn, zijn
gedefinieerd in de Wet Wapens en Munitie. Hier is geen korte juridische definitie voor te
geven.
Toelichting
Veel onder jeugdigen circulerende wapens vallen niet onder de werking van de Wet Wapen
en Munitie omdat ze qua afmeting of model net even iets anders zijn. Toch zijn veel van
deze wapens daardoor niet minder gevaarlijk en daarmee onwenselijk.
Immers, een stiletto waarvan het lemmet breder is dan 14 millimeter is net zo gevaarlijk als
een (wettelijk verboden) stiletto met een lemmet dat minder dan 14 millimeter breed is. In het
kader van het volgen van onderwijs is het bezit/voorhanden hebben van dergelijke wapens
en voorwerpen niet alleen onnodig, maar tevens gevaarlijk en bedreigend voor het klimaat
binnen een school.
De school verbiedt het dan ook om voorwerpen die het karakter van een wapen dragen
(stiletto’s, vlindermessen valmessen en dergelijke) alsmede voorwerpen die als wapen
kunnen worden gehanteerd (wanneer bijvoorbeeld een schroevendraaier wordt gebruikt om
mee te dreigen) in bezit te hebben of als wapen te hanteren.
Wanneer de school kennis heeft, dan wel redelijk vermoeden heeft dat een persoon een
dergelijk wapen bezit of ziet dat een voorwerp als wapen wordt gehanteerd binnen het
schoolgebouw of schoolterrein, zal de bezitter van het voorwerp worden bewogen tot afgifte.
Vervolgens worden de wapens ter vernietiging aan de politie overgedragen. De school geeft
hiervoor geen schadevergoeding en is niet aansprakelijk voor schade in welke zin dan ook,
welke voortvloeit uit deze maatregel.
De school verbindt deze regel en maatregel als voorwaarde tot toelating tot het
schoolgebouw of schoolterrein. Dit wordt vooraf in het schoolreglement kenbaar gemaakt.
Hiermee wordt rechtmatigheid van handelen verkregen. Afgegeven wapens en bedoelde
voorwerpen worden ter vernietiging overgedragen aan de politie.
Indien het om wapens en gedragingen gaat die vallen onder de werking van de Wet Wapens
en Munitie is politioneel optreden vereist. De politie wordt in kennis gesteld. De politie kan
om advies worden gevraagd of het gaat om een wettelijk verboden wapen.
Maatregelen school
Inschatten van de situatie en daarmee keuze bepalen wel of niet politie in te schakelen (zie
toelichtingen)
Primair:
-

Toepassen maatregelen
Ingeleverde wapens en voorwerpen afgeven aan de politie
Eventueel politie op de hoogte stellen en/of om advies vragen.
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Secundair, indien er sprake is van een in de toelichting genoemde situatie
- ouders van minderjarige dader(s) en slachtoffer(s) informeren
- de politie in kennis stellen wanneer sprake is van feiten die in de toelichting zijn
omschreven en die overeenkomen met de juridische definitie
- alle relevante informatie in verband met feiten en personen doorgeven aan de politie (evt.
d.m.v. inzage in incidentregistratie).
Maatregelen politie
- Tegen de verdachte kan proces-verbaal worden opgemaakt
- Ouders van verdachte en slachtoffer informeren.
Maatregelen OM
- Het proces-verbaal wordt afgedaan middels een aanbod taakstraf via de Officier van
Justitie, dit kan in de vorm van een werkstraf, leerstraf en begeleiding of een combinatie. De
Raad voor de Kinderbescherming adviseert het OM over invulling van de straf.
- bij recidive of ernstige drugsdelicten wordt het proces-verbaal door het OM voorgelegd aan
de Kinderrechter. De raad voor de Kinderbescherming adviseert het OM en de rechter over
de invulling van de straf.
- De school kan, indien het feit zich op school heeft afgespeeld en school hierover (indien
noodzakelijk) een verklaring heeft afgelegd, op grond van de veiligheid op school, informeren
bij het OM hoe de zaak wordt afgehandeld.
Hulpmogelijkheden
- Bureau Slachtofferhulp
- Steunpunt huiselijk en seksueel geweld
- Bureau Jeugdzorg
- GGD
- Politie
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Protocol Schorsing en verwijdering
Inleiding
De scholen vallend onder het bevoegd gezag van Lijn 83 PO verkeren in de gelukkige
omstandigheid dat schorsen en/of verwijderen van leerlingen niet of nauwelijks aan de orde
komt.
Toch kunnen ook wij geconfronteerd worden met gedrag van kinderen en volwassenen dat op
onze scholen niet kan en zal worden geaccepteerd. De school zien wij niet alleen als leermaar ook als opvoedingsinstituut waar kinderen normen en waarden worden bijgebracht. Ieder
kind heeft op onze school recht op veiligheid en geborgenheid.
Binnen Lijn 83 is nagedacht over vormen van schorsen en verwijderen, zodat we weten hoe
we handelen moeten als zich ernstige incidenten c.q. ongewenst en onveilige gedragingen
op onze scholen voordoen.
Het protocol, zoals dat is goedgekeurd, wil bewerkstelligen dat tijdens en na (emotionele)
incidenten helder gecommuniceerd en zorgvuldig gehandeld wordt. Dit protocol zal pas in
werking treden als de mogelijkheden in het voortraject (interactie, straffen en belonen)
volledig benut zijn. Daarnaast zal er altijd rekening worden gehouden met de
omstandigheden waarin het kind verkeert en de context waarin het incident c.q. ongewenst
gedrag plaats vond.
Onder ontoelaatbaar gedrag rekenen wij o.a.:
- het regelmatig niet willen luisteren;
- weigeren deel te nemen aan activiteiten;
- een grote mond hebben of brutaal zijn;
- beledigen, vloeken, schelden, bedreigen;
- agressief gedrag, vechten, slaan en schoppen;
- het vertonen van pestgedrag;
- vandalisme, vernielen, diefstal;
- regelmatig te laat op school komen.
Op schoolniveau wordt vastgesteld wat specifiek onder ontoelaatbaar gedrag verstaan
wordt.
Ditzelfde schorsings- en verwijderingsbeleid is ook van toepassing wanneer ouders agressief
en intimiderend gedrag vertonen naar andere ouders, leerkrachten, directieleden en/of
kinderen van de school.
Het protocol schorsen en verwijderen van leerlingen is door het College van Bestuur van Lijn
83 vastgesteld en ligt op school te inzage.
Uitleg
Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst gedrag door een
leerling, waarbij psychisch of lichamelijk letsel aan derden is toegebracht en/of als gevolg
van bedoeld gedrag sprake is van een (dreigende) onwerkbare situatie in de groep en/of de
school.
Er worden 3 vormen van maatregelen genomen:
- time-out
- schorsing
- verwijdering
Time-out
Een ernstig incident c.q. ongewenst gedrag leidt tot een time-out met onmiddellijke ingang.
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Hierbij gelden de volgende voorwaarden:








In geval van een time-out wordt de leerling voor de rest van de dag de toegang tot de
school ontzegd. Tenzij redelijke gronden zich daartegen verzetten, worden de
ouders/verzorgers onmiddellijk van het incident c.q. ongewenst gedrag en de time-out
gemotiveerd op de hoogte gebracht.
(Noot 1: het aspect veiligheid prevaleert. De time-out dient derhalve niet afhankelijk
gesteld te worden van het contact met ouders. De vraag blijft dan staan wat er moet
gebeuren als de ouders niet te bereiken zijn. Eventueel is het verwijderen uit de klas
en opvang elders nog een oplossing. Ook kan geprobeerd worden telefonisch met
betrokkenen te contacten).
De time-out maatregel kan eenmaal worden verlengd met een maximum van 5
schooldagen. De school neemt vooraf of –indien dat niet mogelijk is- zo spoedig
mogelijk na het effectueren van de maatregel contact op met ouders/verzorgers.
De ouders/verzorgers worden zo spoedig mogelijk op school uitgenodigd voor een
gesprek. Hierbij is de groepsleerkracht en/of coördinator leerlingenzorg en een lid van
de directie van de school aanwezig.
Van het incident c.q. ongewenst gedrag en het gesprek met de ouders wordt een
verslag gemaakt. Dit verslag wordt door de ouders voor gezien getekend en in het
leerlingendossier opgeslagen.
De time-out maatregel kan alleen worden toegepast na goedkeuring door de directie
van de school.
De time-out maatregel wordt na toepassing schriftelijk gemeld aan het College van
Bestuur van Lijn 83. Ook de Onderwijsinspectie wordt schriftelijk op de hoogte
gebracht. Tevens wordt de afdeling leerplicht van de betreffende gemeente
geïnformeerd.

Schorsing
Pas bij een volgend ernstig incident, of in het afzonderlijke geval dat het voorgevallen
incident c.q. ongewenst gedrag zo ernstig is, kan worden overgegaan tot een formele
schorsing. De wettelijke regeling voor het Bijzonder onderwijs is hierbij van toepassing.
Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
 Het college van Bestuur van Lijn 83 wordt voorafgaand aan de schorsing in kennis
gesteld van deze maatregel en om goedkeuring gevraagd. Ook worden de
Onderwijsinspectie en de afdeling leerplicht van de betreffende gemeente in kennis
gesteld.
 Gedurende de schorsing wordt de leerling de toegang tot de school ontzegd. Voor
zover mogelijk worden er maatregelen getroffen waardoor de voortgang van het
leerproces van de leerling gewaarborgd kan worden.
(Noot 3: Overwogen moet worden of het beschikbaar stellen van thuisonderwijs
materiaal tot de mogelijkheden kan behoren).
 De schorsing bedraagt maximaal 3 weken en kan hooguit 2 maal worden verlengd.
(Noot 4: De termijn is zo gekozen dat in het ernstigste geval de school voldoende tijd
ter beschikking heeft om eventuele verwijderingsbeslissing op zorgvuldige wijze voor
te bereiden.)
 De betrokken ouders/verzorgers worden door de directie uitgenodigd voor een
gesprek betreffende de maatregel. Hierbij dienen nadrukkelijk
oplossingsmogelijkheden te worden verkend, waarbij de mogelijkheden en
onmogelijkheden van de opvang van de leerling op de school aan de orde komen, en
indien van toepassing afgezet tegen de belangen van de groep van de betreffende
leerlingen en de school als totaal.
 Van schorsing en het gesprek met de ouders wordt een verslag gemaakt. Dit verslag
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wordt door de ouders voor gezien getekend en in het leerlingendossier opgeslagen.
Het verslag wordt ter kennisgeving verstuurd aan:
- College van Bestuur van Lijn 83
- Afdeling leerplicht gemeente
- Onderwijsinspectie
Ouders kunnen schriftelijk beroep aantekenen bij het College van Bestuur van Lijn
83. Dit heeft echter geen opschortende werking van de maatregel. Het College beslist
uiterlijk binnen 14 dagen op het beroep.

Verwijdering
Bij het zich meermalen voordoen van een ernstig incident, dan wel zeer ongewenst gedrag,
dat ingrijpende gevolgen heeft voor de veiligheid en/of onderwijskundige voortgang van de
school, kan worden overgegaan tot verwijdering.
De wettelijke regeling voor het bijzonder onderwijs is hierbij van toepassing (artikel 40 lid 1,
eerste volzin en lid 5 en 6 en artikel 63 lid 2 en 3 van de Wet op het Primair Onderwijs).
Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
 Verwijdering van een leerling van een school is een beslissing van het College van
Bestuur, in samenspraak met de schooldirectie.
 Voordat men een beslissing neemt dient het College van Bestuur de betrokken
leerkracht, de directie en de ouders te horen. Hiervan wordt een verslag gemaakt wat
aan de ouders ter kennis wordt gesteld en door de ouders voor gezien wordt
getekend.
 Het verslag wordt ter kennisgeving opgestuurd naar
- De leerplichtambtenaar van de gemeente
- Onderwijsinspectie
 Het College van Bestuur informeert de ouders schriftelijk en met redenen over het
voornemen tot verwijdering, waarbij de ouders gewezen wordt op de mogelijkheid
van het indienen van een bezwaarschrift.
 De ouders krijgen de mogelijkheid binnen zes weken een bezwaarschrift in te dienen.
 Het College van Bestuur is verplicht de ouders te horen over het bezwaarschrift.
 Het college van Bestuur neemt een uiteindelijke beslissing binnen vier weken na
ontvangst van het bezwaarschrift.
 Een besluit tot verwijdering is pas mogelijk nadat een andere basisschool of een
andere school voor speciaal onderwijs is gevonden om de leerling op te nemen of dat
aantoonbaar is dat het bevoegd gezag, gedurende acht weken, er alles aan heeft
gedaan om de leerling elders geplaatst te krijgen.
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Verslag inzake time-out, schorsing en of verwijdering van leerlingen
Naam leerling:
Geboortedatum:
Naam leerkracht:
Datum incident:
Het betreft ongewenst gedrag tijdens:
o Lesuren
o Vrije situatie
 plein
 elders
Het betreft ongewenst gedrag ten aanzien van
o leerkracht
o medeleerlingen
o anderen t.w.
Korte omschrijving van het incident c.q. ernstig ongewenst gedrag:

Ouders/verzorgers op de hoogte gesteld d.m.v.
o huisbezoek
o telefonisch contact
Datum en tijd:
Gesproken met:
De volgende maatregel is genomen:
o time-out
o schorsing
o in gang zetten van een procedure tot verwijdering
Datum gesprek ouders/verzorgers en de school:
(zie verder verslag van het gesprek)
Afspraken tussen ouders/verzorgers en de school:
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“Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en
kindermishandeling”
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Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Lijn 83 conformeert zich aan de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, zoals die
vanaf 01 januari 2019 van kracht is.
Overwegende:
- dat de naam school verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van onderwijs aan
haar leerlingen en dat deze verantwoordelijkheid zeker ook aan de orde is in geval
van onderwijs aan leerlingen die (vermoedelijk) te maken hebben met huiselijk
geweld of kindermishandeling;
- dat van de beroepskrachten die werkzaam zijn bij Lijn 83 op basis van deze
verantwoordelijkheid wordt verwacht dat zij in alle contacten met leerlingen attent zijn
op signalen die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling en dat zij
effectief reageren op deze signalen;
- dat de naam school een meldcode wenst vast te stellen zodat de beroepskrachten
die binnen school werkzaam zijn weten welke stappen van hen worden verwacht bij
signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;
- dat de naam school in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten
bij deze stappen ondersteunt;
- dat onder huiselijk geweld wordt verstaan:
lichamelijk, geestelijk of seksueel geweld, bedreiging daarmee door iemand uit de
huiselijke kring, waarbij onder geweld wordt verstaan: de fysieke, seksuele of
psychische aantasting van de persoonlijke integriteit van het slachtoffer, daaronder
ook begrepen ouderenmishandeling, vrouwelijke genitale verminking, huwelijksdwang
en eergerelateerd geweld. Tot de huiselijke kring van het slachtoffer behoren: (ex-)
partners gezinsleden, familieleden en huisvrienden;
- dat onder kindermishandeling wordt verstaan:
iedere vorm van een voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie
van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten
opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid
staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend, of
dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch
letsel, daaronder ook begrepen eergerelateerd geweld, huwelijksdwang, vrouwelijke
genitale verminking en het als minderjarige getuige zijn van huiselijk geweld tussen
ouders en/of andere huisgenoten;
- dat onder medewerker in deze code wordt verstaan: de medewerker die voor de
naam school werkzaam is en die in dit verband aan leerlingen van de organisatie
zorg, begeleiding, onderwijs, of een andere wijze van ondersteuning
biedt;
- dat onder leerling in deze code wordt verstaan: iedere persoon aan wie de
medewerker zijn professionele diensten verleent.
In aanmerking nemende:
- de Wet bescherming persoonsgegevens;
- de Wet op de jeugdzorg, alsmede de komende Jeugdwet;
- de Wet maatschappelijke ondersteuning
Stelt de volgende Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling vast.

62
Arbobeleidsplan 2017-2021 versie 23 oktober 2018

Stappenplan bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode in relatie tot het beroepsgeheim en de meldrechten kindermishandeling en
huiselijk geweld
De twee wettelijke meldrechten voor huiselijk geweld en voor kindermishandeling bieden alle
medewerkers met een beroepsgeheim of een andere zwijgplicht, het recht om een
vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld te melden, ook als zij daarvoor geen
toestemming hebben van de betreffende leerling of ouder. Zie voor de wetteksten artikel 53
lid 3 Wet op de jeugdzorg en artikel 21d lid 3 Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze
beide wettelijke meldrechten maken een inbreuk mogelijk op het beroepsgeheim van
bijvoorbeeld artsen, psychiaters, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, psychologen,
pedagogen, verloskundigen en werkers in de jeugdzorg of in de reclassering.
De stappen van de meldcode beschrijven hoe een medewerker met een geheimhoudingsplicht
op een zorgvuldige wijze om gaat met deze meldrechten.
Stap 1: In kaart brengen van signalen
Breng de signalen die een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling bevestigen
of ontkrachten in kaart en leg deze vast. Leg ook de contacten over de signalen vast,
evenals de stappen die worden gezet en de besluiten die worden genomen.
Maak bij het signaleren van huiselijk geweld of kindermishandeling gebruik van een
signaleringsinstrument (zie bijlage 1).
Alle gegevens die te maken hebben met het signaleren en handelen legt u schriftelijk vast.
 Vermeld altijd datum, plaats, situatie en overige aanwezigen
 Signalen die duidelijk maken welke zorgen u ziet, hoort of ruikt.
 Signalen die een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling bevestigen
of ontkrachten.
 Contacten over deze signalen.
 Stappen die worden gezet.
 Besluiten die worden genomen.
 Vervolgaantekeningen over het verloop.
Beschrijf uw signalen zo feitelijk mogelijk. Worden ook hypothesen en veronderstellingen
vastgelegd, vermeld dan uitdrukkelijk dat het gaat om een hypothese of veronderstelling.
Maak een vervolgaantekening als een hypothese of veronderstelling later wordt bevestigd of
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ontkracht. Vermeld de bron als er informatie van derden wordt vastgelegd. Leg diagnoses
alleen vast als ze zijn gesteld door een bevoegde beroepskracht.


Signalen van geweld door een beroepskracht in een onderwijsrelatie
Gaan de signalen over mogelijk geweld gepleegd door een medewerker ten opzichte
van een leerling, meld de signalen dan bij de leidinggevende of de directie, conform
de interne richtlijnen. In dat geval is dit stappenplan niet van toepassing.



Signalen van geweld tussen leerlingen
Signalen over mogelijk geweld gepleegd tussen leerlingen op school, vallen niet
onder het stappenplan van de meldcode. Uw signalen meldt u bij de leidinggevende
of de directie.

Stap 2: Collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van Veilig Thuis
Bespreek de signalen met een deskundige collega; intern begeleider, directie, een duocollega en/of de jeugdverpleegkundige of jeugdarts. Vraag zo nodig ook advies aan Veilig
Thuis (0800 – 2000) of aan een deskundige op het gebied van letselduiding, als er behoefte
is aan meer duidelijkheid over (aard en oorzaak) van letsel.
Een leerling kan ook bij het Ondersteuningsloket worden besproken, hiervoor moeten ouders
toestemming geven.
Advies bij specifieke vormen van geweld over mogelijke risico’ s van vervolgstappen
Is er binnen uw instelling onvoldoende kennis aanwezig over de aanpak van specifieke
vormen van geweld, zoals eergerelateerd geweld, huwelijksdwang, seksueel misbruik en
vrouwelijke genitale verminking, vraag dan altijd advies aan Veilig Thuis over uw
vervolgstappen. Dit advies is ook van belang om mogelijke veiligheidsrisico’s van eventuele
vervolgstappen zorgvuldig af te kunnen wegen. Leg de uitkomsten van de collegiale
consultatie en/of het gegeven advies vast in het leerlingdossier.
Stap 3: Gesprek met de ouder(s)
Bespreek de signalen met de ouder(s).
Hebt u ondersteuning nodig bij het voorbereiden of het voeren van het gesprek met de
ouder(s), raadpleeg dan een deskundige collega en/of Veilig Thuis (voorheen AMK). Op
www.handelingsprotocol.nl staan ook handreikingen, adviezen en bruikbare tips.
 leg de ouder het doel uit van het gesprek;
 beschrijf de feiten die u hebt vastgesteld en de waarnemingen die u hebt gedaan;
 nodig de ouder uit om een reactie hierop te geven;
 kom pas na deze reactie zo nodig met een interpretatie van hetgeen u hebt gezien,
gehoord en waargenomen. In geval van vrouwelijke genitale verminking of
eergerelateerd geweld wordt direct contact opgenomen met Veilig Thuis.’
 Leg het gesprek vast en laat indien mogelijk ondertekenen door alle betrokkenen.
In de meeste gevallen is het onduidelijk wat de oorzaken zijn van de signalen. Door ouders
te informeren en uit te wisselen over de ontwikkeling van een leerling, kunnen zorgen
verduidelijkt, ontkracht of bekrachtigd worden. Nodig de ouder expliciet uit tot het geven van
zijn/haar mening en vraag door over leerling gerelateerde onderwerpen in de thuissituatie.
Herkent de ouder de situatie? Hoe gedraagt de leerling zich thuis? Hoe reageert de ouder
daarop? Hoe gaat het opvoeden thuis? Hoe reageert de leerling hierop? Hoe is de
ontwikkeling van de leerling tot nu toe verlopen? Wat vindt de ouder hiervan? Hoe ervaart de
ouder de opvoeding en zijn/haar rol als ouder?
64
Arbobeleidsplan 2017-2021 versie 23 oktober 2018

Breng de ouder na overleg met anderen op de hoogte. Informeer en wissel tijdens deze
contacten continue uit over de ontwikkeling van de leerling en de zorgen die u heeft.
Indien de ouder de zorgen herkent kan een begin worden gemaakt met het onderzoeken van
kansen en oplossingen. Daarnaast kunnen handelingsadviezen worden uitgewisseld voor in
de klas en thuis.
Indien tijdens het gesprek met de ouder blijkt dat de zorgen een andere oorzaak heeft dan
kindermishandeling of huiselijk geweld, kunt u dit traject afsluiten. U kunt de leerling en de
ouder binnen de interne en externe zorgstructuur van de school verder begeleiden.
Het doen van een melding zonder dat de signalen zijn besproken met de leerling, is alleen
mogelijk als:
 er concrete aanwijzingen zijn dat de veiligheid van de ouder, die van u zelf, of die van
een ander in het geding is, of zou kunnen zijn;
 als u goede redenen hebt om te veronderstellen dat de ouder door dit gesprek het
contact met u zal verbreken en dat de leerling daardoor niet voldoende meer kan
worden beschermd tegen het mogelijk geweld.
Melding in de verwijsindex risicojongeren
Overweeg bij het zetten van stap 3 of het noodzakelijk is om, gelet op de bedreiging van de
ontwikkeling van de jeugdige(n), ook een melding te doen in de verwijsindex risicojongeren.
NB: Een melding in de verwijsindex is bedoeld om beroepskrachten die betrokken zijn bij
‘risicojongeren’ bij elkaar te brengen zodat ze hun interventies op elkaar af kunnen stemmen
en niet langs elkaar heen werken. Een melding in de verwijsindex is geen alternatief voor het
doen van een melding van kindermishandeling bij Veilig Thuis. Ga daarom, ook als u besluit
tot een melding in de verwijsindex, door met stap 4 en 5 van de meldcode als uw vermoeden
van kindermishandeling door het gesprek met de ouders en/of de jeugdige niet zijn
weggenomen. Voor meer informatie over de verwijsindex risicojongeren en het wettelijk
meldrecht voor meldingen in de verwijsindex zie www.verwijsindex.nl.
Stap 4: Zijn wij als school in staat de hulp in samenwerking met betrokkenen te bieden
of te organiseren ?
In de vernieuwde meldcode is een afwegingskader (zie bijlage 2) opgenomen waarbij de
afwegingen om al dan niet te melden weergegeven. Bij het afwegingskader staan in stap 4
en 5 twee vragen centraal:
 Beslissing 1: is melden noodzakelijk?
 Beslissing 2: is zelf passende en toereikende hulp bieden of organiseren (ook)
mogelijk?
De vijf afwegingsvragen zijn:
1. Vermoeden wegen op basis van de stappen 1 t/m 3.
Weeg op basis van de signalen, van het ingewonnen advies en van het gesprek met
de leerling het risico op huiselijk geweld of kindermishandeling (dus op basis van de
eerste drie stappen van de meldcode). Weeg eveneens de aard en de ernst van het
huiselijk geweld of de kindermishandeling. Maak bij het inschatten van het risico op
huiselijk geweld of op kindermishandeling gebruik van een signaleringslijst (zie bijlage
1). Raadpleeg in geval van twijfel altijd (opnieuw) Veilig Thuis. Zij bieden
ondersteuning bij het wegen van het geweld en van de risico’s op schade en zij
kunnen adviseren over vervolgstappen.
Bevoegd gezag wordt op de hoogte gebracht indien het vermoeden door een
schoolmedewerker wordt geconstateerd.
2. Veiligheid: Op basis van de stappen 1 t/m 4 van de Meldcode wordt ingeschat dat er
sprake van acute of structurele onveiligheid. Er wordt meteen anoniem melding
gedaan bij Veilig thuis.
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Stap 5: Leidt de hulp binnen de gewenste termijn tot duurzame veiligheid en/of het
welzijn (herstel) van alle betrokkenen?
3. Hulp: Is de school in staat om effectieve hulp te bieden of te organiseren en kan de
dreiging voor mogelijk huiselijk geweld of kindermishandeling afgewend worden?
Is de school niet in staat om effectieve hulp te bieden of te organiseren dan melden
bij Veilig thuis.
4. Hulp: Aanvaarden betrokkenen de hulp en zijn zij bereid zich actief in te zetten?
Als hulp niet aanvaard wordt dan melden bij Veilig thuis.
Als hulp wel in gang gezet wordt, dan duidelijke afspraken maken en vastleggen
wanneer effecten meetbaar moeten zijn. Er wordt afgesproken wie welke rol heeft en
wie de casemanager wordt. De rol en de verwachtingen van de casemanager moeten
helder vastgelegd worden.
5. Resultaat: Leidt de hulp binnen de afgesproken termijn tot de afgesproken resultaten
ten aanzien van de veiligheid, het welzijn en/of het herstel van de direct betrokkenen?
De effecten van de hulp worden gevolgd als het resultaat achterwege blijft: melden bij
Veilig thuis.
Als resultaat bereikt is, hulp afsluiten met vastgelegde afspraken over het monitoren
van de veiligheid van alle betrokkenen.
Melden en bespreken met de leerling
Kunt u uw leerling niet voldoende tegen het risico op huiselijk geweld of op
kindermishandeling beschermen of twijfelt u er aan of u voldoende bescherming hiertegen
kunt bieden:
 meld uw vermoeden bij Veilig Thuis;
 sluit bij uw melding zoveel mogelijk aan bij feiten en gebeurtenissen en geef duidelijk
aan indien de informatie die u meldt (ook) van anderen afkomstig is;
 overleg bij uw melding met Veilig Thuis wat u na de melding, binnen de grenzen van
uw gebruikelijke werkzaamheden, zelf nog kunt doen om uw leerling en zijn
gezinsleden tegen het risico op huiselijk geweld of op mishandeling te beschermen.
Bespreek uw melding vooraf met uw leerling (vanaf 12 jaar) en of met de ouder (als de
leerling nog geen 16 jaar oud is).
 leg uit waarom u van plan bent een melding te gaan doen en wat het doel daarvan is;
 vraag de leerling uitdrukkelijk om een reactie;
 in geval van bezwaren van de leerling, overleg op welke wijze u tegemoet kunt
komen aan deze bezwaren;
 is dat niet mogelijk, weeg de bezwaren dan af tegen de noodzaak om uw leerling of
zijn gezinslid te beschermen tegen het geweld of de kindermishandeling. Betrek in uw
afweging de aard en de ernst van het geweld en de noodzaak om de leerling of zijn
gezinslid door het doen van een melding daartegen te beschermen;
 doe een melding indien naar uw oordeel de bescherming van de leerling of zijn
gezinslid de doorslag moet geven.
Van contacten met de leerling over de melding kunt u afzien:
 als er concrete aanwijzingen zijn dat de veiligheid van de leerling, die van u zelf, of
die van een ander in het geding is, of zou kunnen zijn;
 als u goede redenen hebt om te veronderstellen dat de leerling daardoor het contact
met u zal verbreken.
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Verdeling van verantwoordelijkheden
Het zetten van de stappen van de meldcode is een verantwoordelijkheid van:
 Medewerkers verbonden aan de (naam school)
 IB-er
 Vertrouwenspersonen
 De directeur
Als aandachtsfunctionaris huiselijk geweld of kindermishandeling kan/kunnen worden
geraadpleegd:
 De IB/er
 Vertrouwenspersonen
 De directeur
Verantwoordelijk voor het besluit in stap 5 voor het al dan niet doen van een melding:
 de directeur
Verantwoordelijkheden van de naam school
Gelet op de Wet verplichte meldcode draagt het bevoegd gezag van naam school er zorg
voor dat:
 er binnen de organisatie een meldcode beschikbaar is die voldoet aan de eisen van
de wet;
 er binnen de organisatie bekendheid wordt gegeven aan het doel en de inhoud van
de meldcode;
 regelmatig een aanbod wordt gedaan van trainingen en andere vormen van
deskundigheidsbevordering zodat medewerkers voldoende kennis en vaardigheden
ontwikkelen en ook op peil houden voor het signaleren van huiselijk geweld en
kindermishandeling en voor het zetten van de stappen van de code;
 de meldcode wordt opgenomen in het inwerkprogramma van nieuwe medewerkers;
 er voldoende deskundigen beschikbaar zijn die de medewerkers kunnen
ondersteunen bij het signaleren en het zetten van de stappen van de code;
 de meldcode aansluit op de werkprocessen binnen de organisatie;
 de werking van de meldcode regelmatig wordt geëvalueerd en dat zo nodig acties in
gang worden gezet om de kennis en het gebruik van de meldcode te bevorderen.
Bronnen en gebruikte protocollen
 “Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling” van het ministerie
Volksgezondheid, Welzijn en Sport geactualiseerde versie juli 2018
 Signaleringlijst kindermishandeling 4-12 jaar van Nederlands Jeugd Instituut
 Stappenplan meldcode kindermishandeling
 Uitwerking meldnormen in vijf afwegingsvragen (bijlage 2)
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Bijlage 1 Signalen van kindermishandeling kinderen 4-12 jaar
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Bijlage 2: Stappenplan verbeterde meldcode
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Bijlage 3: Uitwerking meldnormen in vijf afwegingsvragen
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“Pestprotocol”
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Pestprotocol















Uitgangspunten:
Kinderen komen graag naar school.
Kinderen voelen zich veilig en worden serieus genomen.
Kinderen vinden een luisterend oor.
Kinderen accepteren elkaar.
Taken van de school:
Er moeten voor de kinderen duidelijke schoolregels en afspraken zijn.
Deze worden regelmatig in de groep herhaald en worden ook consequent toegepast. De
regels worden op een zichtbare plaats in de school en in de klas opgehangen.
Leerkrachten leren kinderen elkaar te accepteren:
- via het kringgesprek.
- door direct te reageren op bepaalde situaties.
- door kinderen te leren verwoorden wat ze voelen, wat is leuk en wat niet?
Iedere leerkracht heeft als taak alert te reageren op situaties op de speelplaats, in de
gangen en in de klas.
Pestgedrag moet direct aangepakt worden.
Pesten moet als een probleem gezien worden door alle direct betrokken partijen:
leerkrachten, ouders en leerlingen. Bij pestgedrag zijn er bij de leerlingen 3 rollen te
onderscheiden: gepeste kinderen, pesters en de zwijgende middengroep.
Risicokinderen zijn kinderen die een grotere kans hebben om in een van de rollen
terecht te komen en daar zeer bepalend in te zijn. Deze kinderen zullen in de
teamvergadering worden besproken en door de surveillerende leerkracht extra in de
gaten gehouden worden. Bij ongeregeldheden wordt de betreffende leerkracht waar het
kind bij in de klas zit direct geïnformeerd. Komt dit regelmatig voor, dan worden ook de
ouders benaderd.
Risicokinderen worden gedurende de gehele schoolperiode goed in de gaten gehouden.
Tijdens teamvergaderingen of ander overleg zal bekeken worden hoe het met deze
kinderen gaat.
Het team staat open voor signalen en opmerkingen van ouders en deze moeten serieus
opgepakt worden.

Belangrijk is het om als school draagvlak te creëren bij ouders met betrekking tot
bovenstaande punten.
Taak van de leerkracht:
 Zorgen voor een open sfeer binnen de groep. Schoolspecifiek wordt hiervoor een
methode gebruikt bijvoorbeeld de methode “beter omgaan met jezelf en de ander” .
 Samen met de groep aan het begin van het schooljaar klassenregels opstellen. De
kinderen ondertekenen deze regels, daarna worden ze opgehangen in de klas. De groep
is hierop dan ook aan te speken.
 De klas bewust maken van de afgesproken leef- en klassenregels, d.m.v. gesprekjes
kinderen laten inzien wat de gevolgen zijn van pestgedrag, zowel richting pester als
pestslachtoffer.
 Openstaan voor problemen binnen je groep. Kinderen die gepest worden serieus
nemen. Belangrijk is het om “Pestgedrag” bespreekbaar te maken. De leerkracht moet
hiervoor tijd creëren in de groep en het regelmatig aan de orde stellen. Zorg ervoor dat
kinderen vertrouwen hebben in je als leerkracht.
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Pestgedrag meteen in de groep aanpakken. Het is raadzaam om geen pestsituaties in
de klas als uitgangspunt ten nemen. Dit kan wel als er een “open sfeer” is en voldoende
wederzijds vertrouwen.
Aandacht besteden aan zinloos geweld bijvoorbeeld met lieveheersbeestje projecten
aanleren van normen en waarden en het stellen van grenzen.

Pestgedrag aanpakken
Wanneer bovenstaande opmerkingen en suggesties niet meer voldoende zijn kunnen de
volgende stappen gezet worden.
1. gesprek met alle partijen (pester, gepeste, zwijgende middengroep)
2. Ouders worden ingelicht
3. De methode wordt ingezet ( bijvoorbeeld ‘beter omgaan met jezelf en anderen’)
4. Vervolggesprek
5. Ouders opnieuw informeren
6. Bij weinig tot geen verbetering van de situatie is SOVA-training een mogelijkheid.
Ondersteuning leerkracht
Bij problemen binnen de groep kan de leerkracht terecht bij:
collega’s
interne begeleider
interne vertrouwenspersoon
directie
BCO
JGZ
Ondersteuningsloket Passend Onderwijs
Ondersteuning Ouders
Ouders kunnen met hun problemen terecht bij:
groepsleerkracht
coördinator leerlingenzorg
interne vertrouwenspersoon
directeur
Wordt dit op een onjuiste wijze gedaan of heeft de aanpak geen resultaat, dan is
inschakeling van de interne vertrouwenspersoon mogelijk. (De procedure staat omschreven
in de schoolgids)
Literatuur, methodes en programma’s over “pesten”
Themakisten pesten: G.G.D. Venlo
Pestproject G.G.Z. Orthotheek
Bevat achtergrondinformatie, lessen, werkbladen, verhalen, liedjes en versjes voor
onderbouw, middenbouw en bovenbouw.
Methode: Beter omgaan met jezelf en de ander (midden en bovenbouw)
Pestprotocol: orthotheek
www.pestweb.nl
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“Draaiboek omgang media”
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Draaiboek omgang media
Richtlijnen bij perscontacten zijn:
 Alle contacten met de pers lopen via één woordvoerder. Dit is in ons geval de directeur van de
school. De directeur staat de pers te woord over activiteiten op school zoals, vieringen,
sportdagen e.d. In alle andere situaties is de bestuurder de woordvoerder.
 Alle medewerkers op school zijn geïnformeerd, dat alleen de perswoordvoerder de pers te
woord staat.
 De pers wordt als volgt te woord gestaan: “goedemorgen, middag. Ik zal uw aanwezigheid
melden bij onze directeur en hij/zij zal u te woord staan”. Bij afwezigheid van de directeur wordt
naam, telefoonnummer en tijdstip van bereikbaarheid genoteerd en wordt de pers door de
woordvoerder teruggebeld.
 Vanwege de wet op de privacy mogen kinderen niet worden gefilmd.
 De pers krijgt geen kinderen te spreken.
 De pers hoeft niet toegelaten te worden tot de school of de speelplaats. Bij ongewenst bezoek
van de pers verzoekt een medewerker van de school, de pers de school of de speelplaats te
verlaten. Zo nodig wordt de politie ingeschakeld.
 Leerlingen worden geïnstrueerd hoe ze met de media om moeten gaan.
 In het geval de speelplaats ongewenst gefilmd wordt vanaf de openbare weg, gaat de leerkracht
met de kinderen naar binnen.

Algemene informatie voor de woordvoerder
 Weeg zorgvuldig af wat wel/niet gedeeld wordt met de pers.
 Zorg voor openheid en duidelijkheid in situaties waarin dat wenselijk is en voor zover de direct
betrokkenen hiervoor toestemming geven.
 Zorg dat de school een veilige plek is of weer wordt. Vaak is het verstandig om geen media toe
te laten in de school, maar hen op persconferenties te woord te staan in een locatie buiten de
school, bijvoorbeeld het gemeenschapshuis.
 Er worden geen namen doorgegeven van verdachten of slachtoffers en geen foto’s of
persoonlijke informatie over hen verstrekt.
 In ernstige situaties, wordt de school ontruimt om kinderen tegen de pers te beschermen.
Voorbereiding op een persconferentie
 Sta geen pers toe bij bijeenkomsten met ouders of andere belanghebbenden.
 Houd er rekening mee dat iedere journalist het liefst persoonlijk informatie krijgt.
 Geef iedereen echter dezelfde informatie.
 Journalisten willen het liefst bij bijeenkomsten van ouders en de buurt zijn. Sta dat niet toe, maar
plan na zo’n bijeenkomst een korte persbijeenkomst.
 Maak plaats en tijd van een persbijeenkomst zo spoedig mogelijk bekend. Herhaal de
persconferentie zo nodig enkele keren in de daarop volgende dagen.
 Wanneer u het nodig vindt om op enig moment in de media dieper in te gaan op de
gebeurtenis of er achteraf op terug wilt kijken, informeer dan goed welk programma hiervoor
geschikt is. U kunt dan zelf het heft in handen houden en eisen stellen. Zoals het vooraf
bespreken hoe het programma eruit gaat zien en voor uitzending de montage mogen zien en
nog inspraak hebben.
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Leerlingen leren omgaan met de media
Leerlingen van de bovenbouw krijgen voorlichting over mediagebruik. Ze leren omgaan met de
mogelijkheden maar ook de risico’s van internet Dit gebeurt door een themadag van de GGD,
lesbrieven en aan de hand van actualiteiten. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over
internetgebruik.
Gedragsafspraken met de kinderen over internet gebruik:

Ik spreek van tevoren met mijn leerkracht af, wat ik op het internet wil gaan doen.

Ik geef nooit informatie over mezelf of anderen op internet (dus geen namen, adressen, foto’s,
telefoonnummers, e-mailadressen).

Ik zoek met de zoekmachine Kennisnet of Google en gebruik daarbij geen woorden die te
maken hebben met racisme, discriminatie, seks, geweld of scheldwoorden.

Ik zal nooit via e-mail of Internet met iemand spreken zonder toestemming van mijn ouders of
de leerkracht.

Ik weet dat alles wat ik op school doe op Internet kan worden gecontroleerd door de
leerkracht.

Ik mag de printer alleen gebruiken als de meester of juf dat heeft goedgekeurd.

Ik geef het meteen aan de meester of juf door als:
- ik informatie tegenkom waarbij ik me niet prettig voel
- ik dingen tegenkom waarvan ik weet dat ze niet horen

Ik bewaar mijn wachtwoord zorgvuldig en maak geen onrechtmatig gebruik van andermans
wachtwoord.
Afspraken met de leerkrachten:

Internet wordt gebruikt voor educatieve doeleinden.

Sites die wij kinderen willen laten gebruiken worden eerst door de leerkracht bekeken.

Er worden geen sites bekeken die niet aan onze fatsoensnormen voldoen.

Er wordt aan de kinderen uitgelegd waarom zij bepaalde sites wel of niet mogen bekijken

De leerkracht draagt zorg voor een omgeving waarin kinderen open kunnen vertellen wanneer
zij op een ongewenste, onbedoelde site komen. Het is meestal immers niet hun schuld.

Regels en wetten met betrekking tot copyright worden in acht genomen.

Informatie die terug te voeren is op de leerlingen mag niet op het openbare deel van het net
terecht komen.

Namen in combinatie met foto’s van kinderen worden niet op het net gepubliceerd. In
voorkomende gevallen alleen met toestemming van de ouders. Ook voor het publiceren van
individuele foto’s wordt eerst toestemming gevraagd.

Voor e-mail geldt ook het briefgeheim, maar op grond van hun pedagogische
verantwoordelijkheid mogen de leerkrachten e-mail van leerlingen bekijken.
Afspraken met ouders:
Ouders geven schriftelijk toestemming dat hun kind(eren) gebruik mogen maken van het Internet en
een eigen e-mail adres krijgt. Indien ouders niet wensen dat de naam of afbeeldingen van hun
zoon/dochter op onze site verschijnt, bijvoorbeeld bij een bijzondere activiteit of gebeurtenis, dan
dient men hiervan de directeur op de hoogte te stellen.
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Gedragscode medewerkers
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Gedragscode medewerkers
1.

Inleiding
De wetgeving van de laatste jaren heeft het onderwijsgevende en
onderwijsondersteunende personeel een aantal verplichtingen opgelegd. Deze staan
o.a. genoemd in de Raamovereenkomst (afspraken tussen werkgevers- en
werknemersorganisaties), de Arbowet, de Wet op de Privacy, Leerplichtwet, e.a. Bij
het opstellen van deze gedragscode is met deze wetten rekening gehouden door
artikelen eruit op te nemen of ernaar te verwijzen.

2.

2
3
4

1
2

1
2
3
4

Doel
1 Het scheppen van een goed pedagogisch klimaat, waarbinnen alle betrokkenen
zich prettig en veilig voelen;
Het bijdragen aan preventie van machtsmisbruik in ruime zin;
Het bevorderen en bewaken van veiligheids-, gezondheids- en welzijnsaspecten voor
alle mensen bij hun werk op school ( zie Arbobeleidsplan);
Het bewaken van de privacy van alle betrokkenen.
De voordelen.
Betrokkenen kunnen elkaar aanspreken op het naleven van gezamenlijk vastgestelde
gedragsregels;
De school kan door middel van deze gedragsregels naar buiten toe, vooral naar de
ouders van de leerlingen, duidelijk maken hoe binnen de school betrokkenen omgaan
met de hen toevertrouwde leerlingen.
Aandachtspunten.
Functieomschrijvingen in het personeelsbeleidsplan worden in deze gedragscode niet
herhaald;
Een gedragscode houdt niet in, dat gedrag wat niet in regels is vastgelegd
automatisch wel toelaatbaar is;
Een gedragscode mag het spontane omgaan van alle betrokkenen met elkaar niet in
de weg staan;
Bij het vaststellen van regels moet rekening gehouden worden met de aard en het
sociaal - emotioneel ontwikkelingsniveau van de voorkomende leeftijdsgroepen;
Gedragsregels in verband met het Arbobeleid staan in het Arbobeleidsplan.

1
2
3
4

5

6

Van het personeel en de medewerkers mag worden verwacht dat zij een
voorbeeldfunctie vervullen in het uitdragen van beleid tegen seksuele intimidatie en
racisme. Dat betekent dat personeel en medewerkers van Lijn 83:
zichzelf niet schuldig maken aan seksuele intimidatie, pesten, racisme en/of
lichamelijk geweld;
alert zijn op signalen die zouden kunnen wijzen op seksuele intimidatie, pesten,
racisme en/of lichamelijk geweld en handelend optreden in voorkomende gevallen;
op de hoogte zijn van afspraken en richtlijnen terzake;
zich bewust zijn van het feit dat de aan haar zorg toevertrouwde leerlingen zich in
een afhankelijkheidsrelatie bevinden en dat daarvan geen misbruik gemaakt mag
worden;
zich bewust zijn van het feit dat situaties waarin één leerling zich met één
personeelslid/medewerker in dezelfde ruimte bevindt (binnen of buiten de school), tot
problemen zou kunnen leiden en daarom zoveel mogelijk moeten worden voorkomen
er voor zorgdragen dat er tijdens gemengde buitenschoolse activiteiten steeds zowel
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7
8

9

vrouwelijke als mannelijke begeleiding aanwezig is;
collega’s, ouders, leerlingen en ieder ander, verbonden aan de school gelijkwaardig
en met respect behandelen;
zich zullen distantiëren van beelden en geschreven materiaal, waarin seksuele
intimidatie, pesten, racisme en/of lichamelijk geweld wordt uitgelokt of
gepropagandeerd;
zich kleden volgens de gangbare normen binnen de vastgestelde regels, welke te
vinden zijn in de schoolgids.

3.

Onderscheiden terreinen
3.1
Seksuele intimidatie.
3.2
Pesten.
3.3
Racisme/ discriminatie.
3.4
Lichamelijk geweld.
3.5
Privacy.

3.1
A.

Seksuele intimidatie
Schoolcultuur / pedagogisch klimaat.
Het personeel en overige medewerkers onthouden zich van seksistisch taalgebruik,
seksueel getinte grappen, toespelingen en die wijze van aanspreken, die door
leerlingen en/of andere bij de school betrokkenen als seksistisch kunnen worden
ervaren.
Het personeel en overige medewerkers zien er tevens op toe, dat het bovenstaande
niet uitgevoerd wordt in de relatie leerling - leerling.
Het personeel en overige medewerkers onthouden zich van seksistisch getinte
gedragingen, of gedragingen die door leerlingen en/of andere bij de school
betrokkenen als zodanig kunnen worden ervaren en ziet er tevens op toe dat
dergelijke gedragingen niet voorkomen in de relatie leerling - leerling.
Het personeel en overige medewerkers dragen er zorg voor, dat binnen de school
geen seksueel getinte affiches, tekeningen, artikelen in bladen e.d. worden gebruikt
of opgehangen, die kwetsend kunnen zijn voor een bepaalde sekse.

1

2
3

4

B.
1
2
C.
1

2

3

Eén op één contact: leerkracht - leerling.
Leerlingen worden buiten schooltijd niet langer dan een half uur alleen op school
gehouden. Bij uitzonderingen worden de ouders op de hoogte gebracht.
Zonder medeweten van de ouders worden leerlingen niet bij personeelsleden thuis
uitgenodigd. Bij voorkomende gevallen worden redenen en tijdsduur aangegeven.
Troosten, belonen, feliciteren e.d. in de schoolsituatie.
Vanaf groep 4 worden in principe geen kinderen meer getroost bij verdriet of pijn door
middel van zoenen. In de groepen 1 t/m 4 worden de wensen en gevoelens van
zowel de kinderen als de ouders hieromtrent gerespecteerd. Kinderen hebben het
recht aan te geven wat zij prettig of niet prettig vinden. Spontane reacties bij troosten,
belonen in de vorm van een zoen blijven mogelijk, ook in de hogere klassen, mits het
hier genoemde recht van de kinderen wordt gerespecteerd.
Vanaf groep 4 worden in principe geen kinderen meer op schoot genomen. Ook hier
dienen de wensen en gevoelens van de kinderen in de groepen 1 t/m 4 te worden
gerespecteerd. Spontane reacties, ook in de hogere groepen, zijn ondergeschikt aan
die wensen.
Felicitaties moeten een spontaan gebeuren blijven. De leerkrachten houden hierbij
rekening met het hierboven vermelde. In alle groepen volgt de groepsleerkracht in
principe de eigen gewoonten in deze, rekening houdend met wat de kinderen als
normaal ervaren.
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D.
1

E.

Buitenschoolse activiteiten.

E.1
2

3

4

5
6
7
E.2
1
2

3.2

Dagelijkse onderwijspraktijk.
Binnen de dagelijkse onderwijspraktijk zijn er situaties waarbij kinderen zich moeten
verkleden / uitkleden. Het betreft hier o.a. het douchen na de gymles en het
omkleden bij de zwemles. De leerkracht heeft hierbij een toezichthoudende taak. In
het algemeen geldt de afspraak dat vrouwelijke leerkrachten deze toezichthoudende
taak mogen en moeten uitvoeren bij de meisjes en bij de jongens t/m groep 6 en
mannelijke leerkrachten deze toezichthoudende taak mogen en moeten uitvoeren bij
de jongens. Bij ongelukken e.d. kunnen leerkrachten zich niet beroepen op
privacybescherming van de kinderen. In alle gevallen blijft de leerkracht
verantwoordelijk voor de mogelijke gevolgen van (wan)gedrag van kinderen tijdens
het omkleden bij de zwemles en het douchen na de gymles. Indien een leerkracht op
grond van bovenvermelde afspraak niet aanwezig is in een omkleedruimte terwijl
auditieve signalen aangeven dat de toezichthoudende taak noodzakelijk is, moet hij /
zij vooraf het betreden van de omkleedruimte duidelijk hoorbaar aankondigen. Na dit
signaal moeten kinderen, indien zij dit wensen, de gelegenheid krijgen een handdoek
of iets dergelijks voor te slaan.

Het schoolkamp.
Tijdens het schoolkamp slapen in principe mannelijke begeleiders bij de jongens en
vrouwelijke begeleiders bij de meisjes. Indien een goede verdeling van taken dit niet
mogelijk maakt wordt vooraf de verdeling aan de leerlingen kenbaar gemaakt.
Tijdens het aan-, om- en uitkleden van de leerlingen worden de betreffende lokalen
uitsluitend door de leiding betreden na een duidelijk vooraf gegeven teken. Dit is
uiteraard van toepassing als de situatie het vereist dat mannelijke begeleiders de
ruimtes van de meisjes binnengaan en als vrouwelijke begeleiders de ruimtes van de
jongens binnengaan. 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 / zijn of anderszins,
waarbij het schaamtegevoel van de leerlingen een rol spelen, wordt, rekening
houdend met de aanwezige mogelijkheden, de uitdrukkelijke wens van de leerling
gerespecteerd.
Indien mogelijk maken jongen en meisjes gebruik van gescheiden toiletten en
douches.
Bij de te ondernemen activiteiten wordt rekening gehouden met de eigenheid van
beide seksen;
De goede spontaniteit in de omgang van leiding / leerlingen en leerlingen onderling
dient gewaarborgd te blijven, dat ter beoordeling van de gehele leiding.
De schoolreis.
Zie boven, voor zover van toepassing.
Tijdens de reis worden geen aanstootgevende liederen gezongen. Zie ook
seksistisch taalgebruik e.d.
PESTEN.

Pesten op scholen is een ingewikkeld probleem. Dat betekent dat scholen het serieus moet
aanpakken. Een eerste vereiste daartoe is dat alle betrokkenen, leerkrachten, ouders en
leerlingen, pesten als een bedreiging zien en daarom bereid zijn het te voorkomen of te
bestrijden.
Wij willen bij de aanpak van pesten op school uitgaan van de zogenaamde vijfsporen
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aanpak, bestaande uit:
- hulp aan het gepeste kind.
- hulp aan de pester.
- hulp aan de zwijgende middengroep.
- hulp aan de leerkracht.
- hulp aan de ouders.
Vooraf ingevulde voorwaarden:
1. Door mondelinge en schriftelijke informatie worden betrokkenen op de hoogte
gebracht van het probleem Pesten: wat is pesten? (niet plagen), wat zijn mogelijke
gevolgen daarvan, hoe vaak komt het voor e.d.
2. Zowel de school in zijn geheel als iedere leerkracht afzonderlijk probeert pesten te
voorkomen.
Deze preventieve aanpak bestaat o.a. uit:
a. Op schoolniveau:
 Streven naar een goed pedagogisch klimaat.
 Leerlingen veiligheid en geborgenheid bieden.
 Tijdens lessen aandacht besteden aan dit onderwerp.
 Ouderthema-avonden.
b. Op leerkrachtniveau:
 Leerlingen duidelijk maken dat signaleren van pesten ( niet plagen)
doorgegeven moet worden aan de leerkracht. Uitleggen dat dit geen klikken is.
 Leerkrachten noemen leerlingen niet met een bijnaam die als kwetsend ervaren
kan worden.
 Leerkrachten maken geen opmerkingen over kleding en/of uiterlijk, die als
kwetsend ervaren kunnen worden.
 Leerkracht stelt met de leerlingen gedragsregels op en let toe op de naleving
daarvan.
 Leerkracht surveilleert ( bij toerbeurt) buiten.
Ter voorkoming van pesten geldt ook voor leerlingen onderling datgene wat hier bij het
tweede en derde aandachtsstreepje is opgemerkt.
Verder wordt van iedere leerkracht verwacht, dat hij/zij werkt aan positieve groepsvorming:
 Respect voor ieders mogelijkheden en niet-mogelijkheden.
 Samenwerken en elkaar helpen.
 Respect voor elkaar spullen.
 Niemand buitensluiten.
 Naar elkaar luisteren bij beurten, spreekbeurten e.d.
 Ruzies uitpraten, goed maken e.d.
3. Leerkrachten kunnen signaleren, als pesten desondanks optreedt. Van iedere
leerkracht mag worden verwacht, dat hij/zij pesten kan signaleren.
4. De leerkracht neemt duidelijk stelling.
 Indien de leerkracht onomstotelijk pesten heeft gesignaleerd, geeft hij/zij duidelijk
en ondubbelzinnig aan dat hij/ zij dergelijk gedrag verafschuwt en afkeurt.
 Hij/zij probeert zicht te krijgen op de oorzaak, de omvang van het pestgedrag
en de mogelijke gevolgen voor het slachtoffer.
 Hij/zij probeert het invoelende vermogen van de pester en de zwijgende
middengroep te vergroten. (“Als jij nu eens gepest werd?”)
5. Wanneer het pesten, ondanks alle inspanningen, doorgaat of opnieuw de kop
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opsteekt, gaat de school respectievelijk de leerkracht over tot een directe, curatieve
aanpak.
Hierin staat de leerkracht niet alleen: hij kan de zorgbreedteprocedure volgen, waarbij
hij/zij een beroep kan doen op de interne begeleider of een leerlingbespreking in het
team. Het team is in zijn geheel verantwoordelijk voor het welzijn van alle leerlingen!
De directe, curatieve aanpak bestaat uit twee methoden:
A.

De niet-confronterende methode.
Deze methode wordt toegepast als de leerkracht vermoedt dat er sprake is van
onderhuids pesten (niet zelf waargenomen).
 Hij/zij schakelt collega's in om vermoedens mogelijk te versterken;
 Ondertussen kan de leerkracht een algemeen probleem aan de orde stellen om
zo bij het probleem in de klas te komen (ook om het eerste signaal af te geven).
Mogelijke onderwerpen zijn: Oorlog en vrede, gevoel van overwinnaars en
overwonnenen, mensenrechten, rechten van het kind, machtsmisbruik in het
algemeen, kindermishandeling door volwassenen, e.d.
 Praten over buitensluiten in het algemeen en buitensluiten in de klas. Deze keer
in een rollenspel of in de gymles praktiseren.
 Pester(s) en/of enkele niet-pester(s) inschakelen om op te letten of NN
misschien gepest wordt. Na enkele dagen verslag uit laten brengen.
 Wachten op een moment dat de leerkracht of een collega het daadwerkelijk ziet
en dan duidelijk stelling nemen.

B.

De confronterende methode.
Deze methode past de leerkracht toe als een leerling voor zijn ogen lichamelijk of
geestelijk wordt mishandeld.
 De leerkracht neemt duidelijk stelling.
 De leerkracht voert een gesprek met de klas over pesten in het algemeen.
 De leerkracht spreekt met de leerlingen nadere regels af.
 De leerkracht behandelt het probleem in de klas, of tijdens een bepaalde les,
toont een videoband, of voert een gesprek over de gevoelens van een gepest
kind of de ouders van dit kind.

Daarnaast hulp aan de pester.
 De leerkracht kan gebruik maken van hulp intern begeleider e.a.
 De leerkracht voert een straffend gesprek.
 Kort: een leerling heeft zich niet aan de klassen regels gehouden en verdient
dus straf.
 De leerkracht voert probleemoplossende gesprekken. Hierin probeert hij/zij de
oorzaak van het pestgedrag bloot te leggen.
Mogelijke oorzaken kunnen zijn:
 Vroeger zelf gepest.
 Gebrek aan aandacht van de ouders.
 Niet gecorrigeerd worden bij agressief gedrag.
 Vaak zelf lichamelijk gestraft.
 Reactie op smaak-, geur- of kleurstoffen.
 Slecht voorbeeld van ouders, leerkrachten of andere volwassenen.
 Gedrag als gevolg van TV-geweld.
 Verloren bij sport of spel, e.d.
Als de oorzaak enigszins duidelijk is, probeert de leerkracht de gevoeligheid van de pester
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voor wat hij het gepeste kind heeft aangedaan te vergroten. B.v. brieven van gepeste
kinderen of van ouders van gepeste kinderen en/of hun ouders bekijken.
 De leerkracht maakt afspraken met de pester over gedragsverandering. Aan
het einde van de week komt de naleving ter sprake.
 De leerkracht kan een rollenspel laten spelen, waarbij de pester ervaart hoe het
is om buitengesloten te worden.
Als het bovenstaande niet helpt wordt een gesprek met de ouders aangegaan. De leerkracht
vraagt hun medewerking om aan het pestprobleem een einde te kunnen maken. Dit gesprek
met de ouders wordt pas nu gehouden omdat de meeste kinderen hun gedrag snel
aanpassen als het pesten in een vroeg stadium wordt aangepakt. Soms is het zelfs nodig om
de pester te beschermen tegen mogelijk al te rigoureus (lichamelijk) straffen door de ouders.
Als het pestgedrag blijft voortduren wordt hulp van buitenaf ingeschakeld voor sociale
vaardigheidstraining. Dit kan door o.a. GGZ. Ouders dienen hiervoor toestemming te geven.
Weigeren de ouders en blijft de pester volharden in zijn gedrag dan wordt overgegaan tot
schorsing, eventueel gevolgd door verwijdering van school.
Hulp aan het gepeste kind.
Kinderen die voortdurend worden gepest, reageren meestal door passief gedrag of ze gaan
uitdagen.
Beide vormen van gedrag zijn aangeleerd als reactie op het gepest worden. En aangeleerd
gedrag kan weer afgeleerd worden. Vaak verdwijnt bepaald afwijkend gedrag als het pesten
is gestopt. Toch kunnen vormen van afwijkend gedrag ook langdurig aanwezig blijven.
Vormen van afwijkend gedrag kunnen zelfs aanleiding zijn tot pesten.
 De leerkracht kan gebruik maken van de intern begeleider e.a.
 De leerkracht probeert de leerlingen begrip en respect bij te brengen voor
ieders eigenheid. Ik ben ik en jij bent jij en dat mag gerust!
 De leerkracht probeert de aanleiding tot pestgedrag bespreekbaar te maken.
 Bij ernstige gevolgen van pesten probeert de leerkracht samen met de ouders
het gepeste kind zijn/haar gevoel voor eigenwaarde terug te laten vinden. Zo
nodig wordt hierbij hulp van professionele instellingen ingeschakeld, via
huisarts e.d.
Intern vertrouwenspersoon – extern vertrouwenspersoon – klachtencommissie.
 Indien de ouders van het gepeste kind vinden dat de leerkracht, resp. de school
onvoldoende of onjuist gehandeld heeft, of indien na de mening van de ouders
niet het gewenste resultaat is bereikt, kunnen zij een klacht indienen bij de
interne vertrouwenspersoon.
 Deze gaat na of door de leerkracht/school al het mogelijke is gedaan wat
redelijkerwijs van een leerkracht/school mag worden verwacht.
 Hij / zij bemiddelt eventueel tussen ouders en school.
 Wordt voor de betrokken partijen geen bevredigende oplossing bereikt, legt de
klager de klacht neer bij de klachtencommissie.
 De klachtencommissie behandelt de klacht en adviseert het bevoegde gezag.
Zie ook het schoolspecifieke pestprotocol.
6.

3.3

RACISME / DISCRIMINATIE.

Wij leven in een multiculturele samenleving. Dit houdt in dat verschillende groepen uit onze
samenleving hun eigen volkscultuur hebben. Iedere groep heeft zijn eigen aard: huidskleur,
levensovertuiging, volksgewoonten zoals kleding en voedsel, enz. Daarnaast spreken deze
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groepen naast hun eigen taal vaak gebrekkig Nederlands. Behalve de al gevestigde groepen
kent ons land ook veel vluchtelingen en asielzoekers.
Ook onze schoolbevolking is multicultureel. Dat vraagt van alle bij de school betrokkenen
extra inzet en aandacht voor een goed pedagogisch klimaat voor alle leerlingen.
Daarom wordt van alle leerkrachten het volgende verwacht:
 De leerkracht behandelt alle leerlingen en hun ouders gelijkwaardig.
 De leerkracht gebruikt geen racistische en/of discriminerende taal.
 De leerkracht draagt er zorg voor dat er in zijn/haar lokaal geen racistische of
discriminerende teksten en/of afbeeldingen voorkomen op posters, in
schoolkrant, te gebruiken boeken e.d.
 De leerkracht ziet er op toe dat leerlingen en ouders ten opzichte van
medeleerlingen en hun ouders geen racistische of discriminerende houding
aannemen in taal en gedrag (binnen de school).
 De behandeling van gesignaleerde racistische/discriminerende taal en/of
gedragingen gebeurt in overeenstemming met de procedure, zoals die is
beschreven bij pesten: zowel preventief als curatief als volgens de
klachtenregeling.
 De leerkracht neemt duidelijk afstand van racistisch/discriminerend gedrag van
collega's, ouders en andere volwassenen binnen de school. Hij/zij maakt dit ook
kenbaar.
3.4

LICHAMELIJK GEWELD.

Bij dit onderwerp hanteren we de regel dat binnen de schoolpoorten iedere vorm van
lichamelijk geweld, zowel door volwassenen als door kinderen zoveel mogelijk wordt
voorkomen en niet wordt getolereerd.
A.

In de relatie leerkracht - leerling.

De leerkracht past geen lichamelijk geweld toe.

Bij overtreding van bovenstaande regel door een emotionele reactie deelt de
leerkracht dit mede aan het directielid wat belast is met personele zaken.

Bij overtreding neemt de leerkracht zo snel mogelijk contact op met de ouders
om het gebeurde te melden en uit te leggen.

Als de ouders van de leerling een klacht indienen bij de directie wordt een
gesprek gearrangeerd tussen de ouders en het directielid wat belast is met
personele zaken.

Indien er geen bezwaar is bij de ouders, is daarbij de betrokken leerkracht
aanwezig (eventueel ook de vertrouwenspersoon)

Wordt in bovenstaand gesprek geen bevredigende oplossing gevonden, legt de
klager de klacht neer bij de vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon bemiddelt tussen de betrokken partijen om voor alle
betrokkenen tot een bevredigende oplossing te komen.

Lukt het bovenstaande niet dan kan klager een klacht indienen bij het bevoegd
gezag of bij de klachtencommissie.

B.

In de relatie overige volwassenen - leerling op school:

Bij lichamelijk geweld door een volwassen persoon, niet zijnde een leerkracht,
toegebracht aan een leerling, wordt dit gemeld bij de directeur en/of de interne
vertrouwenspersoon.

De interne vertrouwenspersoon tracht te bemiddelen tussen de betrokken
partijen.

Bij ernstige situaties wordt meteen de directeur of zelfs de politie ingeschakeld.

Indien bij bemiddeling niet tot een bevredigende oplossing wordt gekomen,
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wordt de klacht neergelegd bij de het College van Bestuur, die in eerste
instantie tracht te bemiddelen.
Indien nodig wordt de klacht neergelegd bij de klachtencommissie.

C.

In de relatie leerling- leerling:

Zie bij preventieve en curatieve aanpak bij pesten.

3.5

PRIVACY. (wordt geactualiseerd naar nieuwe wetgeving)
De huidige manier van werken in de school heeft er toe geleid dat steeds meer
mensen te maken krijgen kinderen met bijzondere ondersteuningsbehoefte. Het
omgaan met privacy gevoelige onderwerpen is altijd al een aandachtspunt geweest
en in dit kader nog extra (denk aan samenwerkingsverband Pass, parttimerbanen,
klassenassistenten, enz.). Vanuit dit gegeven is het goed de privacy van kinderen en
ouders te beschermen.
Gegevens over thuissituatie, medische informatie, gegevens van hulpverlenende
instanties e.d. worden als privacygegevens beschouwd. Dit geldt ook voor uitslagen
van testen e.d.

We kennen de volgende afspraken:
A.

Relatie leerkracht – kind / ouder:

De schoolscore is alleen toegankelijk voor de directie.

Privacygegevens (zoals hierboven omschreven) die van belang zijn voor de
aanpak/ begeleiding van een leerling en die vrijwillig door ouders bekend zijn
gemaakt aan groepsleerkracht of directie worden alleen met toestemming van
de ouders bewaard in het leerling-dossier.

Privacygegevens, die niet relevant zijn voor aanpak en begeleiding van het
kind, maar desondanks toch spontaan door ouders bekend zijn gemaakt
worden niet opgenomen en bewaard in het leerlingendossier.

Uitslagen van testen, onderzoeken van externe instanties worden alleen met
toestemming van de ouders en/of betrokken instanties doorgegeven aan
derden en uitsluitend dan als het voor de verdere begeleiding van het kind van
belang is.

Gegevens die door ouders of instanties aan de leerkracht in strikt vertrouwen
worden gemeld, worden niet met collega's besproken.

Gegevens, die bij regelgeving door instanties kunnen worden opgevraagd
zonder medeweten van het kind en/of ouders en vallen onder het begrip
privacy worden met de grootste terughoudendheid verstrekt.

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

Zie bij voorkomende gevallen verder ook de klachtenregeling.

B.

Relatie directie - leerkracht:

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

Gegevens die door een kind in strikt vertrouwen aan de directie worden bekend
gemaakt, worden niet doorgegeven aan anderen, tenzij dit in strijd is met het
draaiboek (seksuele) kindermishandeling. Indien geheimhouding de opvang en
begeleiding van het kind ernstig belemmeren, worden alleen relevante
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gegevens doorgegeven aan directe betrokkenen. Dit na bespreking met het
betreffende kind(eren).
Gegevens, die door ouders en/of kinderen in goed vertrouwen aan een
leerkracht worden bekend gemaakt, worden niet doorgegeven aan de directie,
met uitzondering van de bij het voorgaande aandachtsstreepje gemaakte
opmerkingen.
Gesprekken met een vertrouwelijk karakter, worden alleen aan derde ter
kennisgeving gebracht met toestemming van beide partijen. Er wordt een
gezamenlijke afspraak gemaakt over wat, op welke wijze en aan wie iets naar
buiten wordt gebracht.

C.

Relatie leerkracht - leerkracht.

In formele en informele sfeer wordt de privacy van ouders, kinderen en
leerkrachten gerespecteerd.

Privacygegevens worden alleen besproken voor zover ze relevant zijn bij de
uitoefening van het werk.

Leerling gegevens worden niet besproken in bijzijn van derden ( bijv. andere
ouders).

Gesprekken met een vertrouwelijk karakter, worden alleen aan derde ter
kennisgeving gebracht met toestemming van beide partijen. Er wordt een
gezamenlijke afspraak gemaakt over wat, op welke wijze en aan wie iets naar
buiten wordt gebracht.

Zie verder bij relatie directie- leerkracht.

D.

Relatie ouder(s) / kind(eren) - interne vertrouwenspersoon

Gegevens die door ouders en/of kinderen worden bekendgemaakt aan de
vertrouwenspersoon, worden behandeld conform de klachtenregeling.

E.

Bijzondere afspraken rondom privacy bij gescheiden ouders:

Sinds 1 januari 2002 blijven ouders na echtscheiding gezamenlijk het gezag
uitoefenen.

Willen zij dit niet doen, dan moeten zij de rechter vragen het gezag aan één van
beide ouders toe te wijzen. Indien beide ouders met het gezag belast blijven,
verstrekt de leerkracht dus informatie alsof de ouders niet gescheiden zijn. Ook
al zorgen zij niet daadwerkelijk samen voor hun kind(eren).

Informatie wordt verstrekt aan de ouder / ouders die het gezag uitoefenen.

F.

Bijzondere afspraken rondom privacy bij aanwezigheid van met HIV besmette
leerkrachten of kinderen.
Vooraf:
Ieder kind met een HIV- infectie kan in principe normaal naar een basisschool, club
enz. Ditzelfde geldt voor leerkrachten of andere begeleiders.
Indien op basisscholen de normale hygiënische regels in acht worden genomen,
bestaat er geen infectiegevaar voor kinderen of leerkrachten. Dit op onderzoek
gebaseerde standpunt van de Gezondheidsraad en de Nationale commissie
aidsbestrijding zou leerkrachten en leiders of leidsters in de kinderopvang gerust
moeten stellen. Naast goede voorlichting is het belangrijk op schoolniveau regels vast
te stellen, die seropositieve leerkrachten, maar ook seropositieve kinderen en hun
ouders de nodige bescherming bieden. Daarom zijn hier enkele regels opgenomen in
verband met de zorg voor de privacy van leerkrachten en kinderen, die besmet zijn
met HIV.
Daarnaast is er voorlichtingsmateriaal aanwezig, waarin o.a. ook hygiënische regels
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en tips zijn opgenomen. Dit materiaal bevindt zich in de G.G.D.-wijzer.
Algemene afspraak:

Iedere leerkracht neemt de informatie door, die gegeven wordt in de Aidsfolder,
die zich in de G.G.D.-wijzer bevindt.

Indien een leerkracht andere relevante informatie over dit onderwerp heeft of
krijgt, kan hij/zij deze toevoegen aan de G.G.D.-wijzer.
G.

Relatie seropositieve leerkracht / ouder(s) van seropositief kind - school:

Een seropositieve leerkracht of ouder van een seropositief kind is niet wettelijk
verplicht de school in te lichten over de besmetting. Wij dienen dit dus te
respecteren.

Indien bedoelde leerkracht of ouder respectievelijk een van de collega's of

leerkrachten in vertrouwen neemt, mag deze zonder toestemming van de
betrokkene(n) de verstrekte informatie niet doorgeven of opslaan in het
aanwezige dossier.

Op het moment dat de vertrouwelijke informatie wordt verstrekt, overlegt de in
vertrouwen genomen leerkracht met de informatiegever bij wie hij/zij om hulp
kan vragen als de geheimhouding te zwaar weegt of gaat wegen. Te denken
valt aan een collega, interne vertrouwenspersoon, schoolarts, RIAGG, huisarts
en anderen.

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

H.

Relatie groepsleerkracht en seropositieve leerling:

De groepsleerkracht, die op de hoogte is van de aanwezigheid van een met
HIV- besmette leerling, laat betreffende leerling onbevangen aan alle
schoolactiviteiten meedoen.
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Protocol “Leeftijdsbewust personeelsbeleid”
“Personeel is het fundament van de organisatie””
Wat is leeftijdsbewust personeelsbeleid?
“Het systematisch op maat ontwikkelen van persoonsgericht personeelsbeleid voor alle
personeelsleden met het doel maximale ontplooiing en optimale aanwending van hun
kwaliteiten”, rekening houdend met het wettelijke kader, de functieomschrijving en het
takenpakket.
Leeftijdsbewust personeelsbeleid vraagt om actie op drie niveaus:
1. Van het personeelslid zelf: door erkenning van leeftijdsspecifieke kenmerken,
gesprekken en oefening blijkt het mogelijk baas te blijven van je eigen functioneren.
2. De school/het team: binnen de school kan op verschillende momenten aandacht
besteed worden aan het effect van leeftijd op het functioneren van de teamleden: bij
het taakbeleid, functioneringsgesprekken, groepsverdeling e.d.
3. Bovenschools: in afstemming tussen het bovenschools management en de directies
kan beleid opgezet worden dat recht doet aan leeftijdsspecifieke kenmerken en er op
gericht is personeelsleden te versterken in hun motivatie tot functioneren.
Leeftijdsbewust personeelsbeleid moet vooral gericht zijn op preventie.
Het is geen instrument maar een kwaliteit van het Integraal Personeelsbeleid dat door Lijn 83
gevoerd wordt..
Leeftijdsbewust personeelsbeleid kijkt naar de behoeften en mogelijkheden van alle
personeelsleden in samenhang met de levensfase van het personeelslid. Het stelt de
Stichting in staat gericht en kostenbewust te investeren in het behoud van
arbeidsproductiviteit.
Leeftijdsbewust personeelsbeleid is een lange termijn visie met een aantal maatregelen
op korte termijn. Deze maatregelen op korte termijn richten zich vooral op het beginnend
personeelslid en/of het oudere personeelslid (om hem langer actief te houden). Maatregelen
op lange termijn beogen dat de komende generatie op latere leeftijd niet uit het
arbeidsproces wil stappen of wordt geduwd; dit veronderstelt een proactieve benadering.
Leeftijdsbewust personeelsbeleid betekent voor:
Het individu

De organisatie

De samenleving

ziektekosten;

sociale zekerheid;

ontwikkeling;

kapitaal;

capaciteiten;

kennis en kunde;

basis van leeftijd op de
arbeidsmarkt;

gezin;
ervaren werknemers.

personeelsleden;
arbeidspotentieel
personeelsbestand;
om sneller in te spelen op de
snel veranderende omgeving.

In het kader van een leeftijdsbewust personeelsbeleid worden in de regel zes groepen
instrumenten genoemd, die met name kunnen worden benut. Dit zijn:
a personeelsplanning: jonge, beginnende leraren of nieuwe leraren kunnen misschien nog
geen volledig takenpakket op zich nemen. Zij concentreren zich op hun lessentaak en de
voorbereiding van hun lessen. Evt. kan gewerkt worden met een mentor.
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b gesprekkencyclus: bij de professionaliseringsgesprekken wordt aandacht besteed aan
taakbelasting, motivatie, toekomstperspectief en loopbaanplanning.
Dit geldt ook voor het beoordelingsgesprek.
c loopbaanplanning: er kan worden gezocht naar een nieuwe functie, een functie bij een
andere school of een aangepast takenpakket.
d functieopbouw en functiewaardering: hier liggen kansen in het middenmanagement
(MT) of mentortaken.
e opleiding en scholing: dit wordt gekoppeld aan het op te stellen persoonlijk
ontwikkelingsplan (POP). Voor ieder individueel personeelslid wordt in kaart gebracht
worden wat de scholingsbehoeften en mogelijkheden zijn.
f sociale begeleiding. Er wordt rekening gehouden met de leeftijd van de werknemer,
zonder dat dit per definitie negatieve gevolgen heeft. Dus er moet sprake zijn van goed
“werkgeversschap” en er moet worden voorkomen dat personeelsleden gedemotiveerd
raken, vastlopen of zelfs uitvallen.
Demotie: De CAO-PO maakt het mogelijk een stap terug te doen waarvan de
pensioenopbouw geen enkele nadeel hoeft te ondervinden. (b.v. BAPO) Bij ontslag uit de
huidige functie onder gelijktijdige benoeming in een functie met een lagere salarisschaal is
het verschil “voor rekening van” betrokkene, maar de pensioenopbouw blijft doorgaan alsof
betrokkene nog in de vorige functie werkzaam zou zijn.
Training “Ouderwijs”: Aan personeelsleden van 50 jaar en ouder kan de mogelijkheid
geboden worden deel te nemen aan een training “Ouderwijs” verzorgd door Bureau Impuls
(Leuvenheim)
deeltijdpensioen: hiervan kan vanaf 52 jaar gebruik gemaakt worden
specifieke Arbomaatregelen (Pago),
carrière switchen of horizontale carrièreontwikkeling,
leeftijdsspecifieke scholing,
managementtraining in leeftijdsdiversiteit
Leeftijdsbewust personeelsbeleid
Bij Lijn 83 onderscheiden we de volgende fasen in de loopbaanontwikkeling
De startende leerkracht:
Veelal betreft het collega’s die aan hun eerste baan beginnen. Belangrijk in deze fase is het
inwerken.
De startende collega maakt zich het beleid en de afspraken van de school eigen. Tevens is
het de fase van het op zoek gaan naar de eigen identiteit. De startende leerkracht ontwikkelt
een eigen visie en maakt zich kennis- en vaardigheden eigen. De rol van de mentor is in
deze fase erg belangrijk. Het goed neerzetten van de professionele ontwikkeling is in deze
fase erg belangrijk. Van de organisatie
mag verwacht worden dat mogelijkheden geboden worden. Zo kunnen jonge leerkrachten
gestimuleerd worden zich te interesseren voor managementfuncties.
Relevante thema’s:
Mobiliteit, aansluiting met de andere leeftijdsgroepen, cultuur
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Leerkrachten met een startend gezin:
Met name vrouwen komen in de fase dat ze van fulltime naar parttime gaan. Het startende
gezin vormt een extra dimensie en veel vrouwen gaan nadenken over hun carrière. De
school staat niet meer in het middelpunt er vindt een verbreding plaats. Naast school vormt
het gezin en de organisatie thuis een belangrijke factor in het leven van de startende
gezinnen. Het verbreden en verdiepen van de onderwijsloopbaan zie je ook vaak in deze
fase.
Relevante thema’s:
Balans in werk en privé, parttime werken
De ervaren leerkracht:
Men richt zich meer op specialisaties en volgt cursussen en/of opleidingen op een specifiek
gebied.
Kennis wordt meer gericht ingezet. Er is veelal ambitie, het streven naar meer. Het zoeken
naar nieuwe uitdagingen binnen de klas of daar buiten. Uitbouwen specialisaties.
Voorbeelden zijn het mentorschap
Binnen het onderwijs is er weinig keus. Bij Lijn 83 is functiedifferentiatie toegepast.
Leidinggevende taken en middenkaderfuncties liggen vast. In de overige taken zit nog enige
flexibiliteit: begeleidende taken; muziek/reken/taalspecialisten; remedial teaching; taken in
werkgroepen die de belangstelling hebben.
Relevante thema’s:
Zingeving, mobiliteit en loopbaanbegeleiding
De senior leerkracht:
Er kan rekening worden gehouden met belastbaarheid en lichamelijke beperkingen.
Inhoudelijk wordt het werk aangepast daar waar nodig. Er worden nieuwe en/of andere
verantwoordelijkheden geven binnen de organisatie. Collega’s worden ingezet op kwaliteiten
in plaats van gericht op afbouw.
Bij Lijn 83 willen we er voor zorgen dat collega’s in elke leeftijdsgroep over hun
ontwikkeling en positie blijven nadenken.
Relevante thema’s:
Behoud van kennis en ervaring, taken die te belastend zijn afbouwen en taken waaruit de
senior motivatie haalt uitbouwen.
Een afweging kan zijn:
- iedere leerkracht die vijftien jaar in het onderwijs werkzaam is, krijgt de mogelijkheid
om deel te nemen aan een loopbaanoriëntatieproject
- iedere medewerker vanaf 45 jaar wordt in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan
een PAGO (preventief algemeen gezondheidsonderzoek)
Om Leeftijdsbewust personeelsbeleid verder te operationaliseren zou je dit kunnen
benaderen vanuit acht dominante thema’s t.w.:
- relativerend vermogen
- collegiale consultatie
- taakbeleid
- loopbaanontwikkeling / loopbaanbegeleiding
- werving en selectie
- deeltijd werken
- mobiliteit
Bij Leeftijdsbewust (of levensloopbewust) personeelsbeleid gaat om:
- het bestaande personeelsbeleid als basis
- een evenwichtige opbouw van het personeelsbestand
- aandacht en waardering voor ieders inbreng
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-

aansluiting bij de levensfase of loopbaanfase van medewerkers
van groot belang is een optimale match tussen de taken die verricht moeten worden
en de personen die deze moeten verrichten
- dit geldt tevens voor de taakverdeling op grond van competenties, leerbehoeften en
aanstellingsomvang
Voor het succesvol toepassen van Leeftijdsbewust personeelsbeleid is ook een
cultuurverandering nodig.
Uitgangspunten zijn:
- er is sprake van een gemeenschappelijke erkenning van nut en noodzaak van
Leeftijdsbewust personeelsbeleid
- er is duidelijkheid over de manier van denken over de inzet van kwaliteiten van de
eigen medewerkers in relatie tot de uitvoering van het primaire proces worden
bewerkstelligd
- er wordt een omslag gemaakt van reactief handelen naar pro-actief handelen
- er wordt erkend dat leeftijd niet alleen gebreken of tekortkomingen met zich
meebrengt maar met name ook kansen en mogelijkheden.
Stappenplan voor het toepassen van Leeftijdsbewust personeelsbeleid
Wanneer een medewerker aangeeft problemen te hebben met zijn/haar werkzaamheden,
kan middels onderstaand stappenplan gehandeld worden:
a. Verkennen
In eerste instantie inventariseren de directeur en de medewerker wat er aan de hand is.
Hierin hebben zowel directeur als medewerker een eigen verantwoordelijkheid: de directeur
staat open voor signalen van de werknemer en de werknemer geeft zelf tijdig aan als hij/zij
problemen ervaart.
In een gesprek worden de problemen verder uitgediept: wat ligt op school, wat ligt thuis. De
directeur maakt vooral gebruik van open vragen (hoe, wat, waar enz.).
Misschien is het nodig dat de werknemer eerst een periode bijhoudt wanneer er klachten
komen (bij welke activiteit of moment van de dag), om zo tot de kern van het probleem te
komen.
Eventueel kan het open spreekuur van de bedrijfsarts door de werknemer worden bezocht.
b. Voorlichten
Nadat voor zowel de directeur als de werknemer, duidelijk is wat de oorzaak van het
probleem is, wordt gekeken wat mogelijk is om het probleem aan te pakken. Door middel van
het stellen van open vragen laat de directeur, de werknemer zelf oplossingen bedenken. Lukt
dit niet dan kan de directeur suggesties geven. Te denken valt aan gerichte coaching,
andere aanpak klassenmanagement, takenverdeling in de thuissituatie aanpassen enz.
Ook kan de directeur gerichte scholing aanbieden. Bij dit proces kan eventueel de
staffunctionaris “Personeel” worden betrokken.
Een huisarts kan ook van betekenis zijn indien het probleem meer in de thuissituatie ligt.
c. Vitaliseren
Door regelmatig in gesprek te gaan met de medewerker wordt de vooruitgang bekeken. In
deze gesprekken ligt de nadruk op hoe de werknemer positieve energie uit zijn werk haalt.
De werknemer maakt korte verslagen van deze gesprekken legt tips die goed werken, vast.
d. Verlichten
Mocht bovenstaande geen verlichting geven, kan er gekeken worden hoe de schooltaak
zodanig aangepast kan worden, dat deze werkbaar is voor zowel de organisatie als de
werknemer.
Belangrijk hierbij is de communicatie: de directeur betrekt de werknemer bij mogelijke
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(tussen)oplossingen. Hier wordt door de werknemer een plan van gemaakt. In dit plan staan
in ieder geval de beginsituatie en het doel waarnaar wordt gestreefd. Ook staan er
evaluatiemomenten in. Indien de directeur instemt met het plan wordt dit ondertekend en in
het dossier van de werknemer gevoegd. Bij dit proces kan eventueel de staffunctionaris
“Personeel” worden betrokken.
De evaluaties worden schriftelijk vastgelegd en ondertekend voor akkoord door de
werknemer.
e. Vertrekken
Als door het verlichten van de taak, het probleem niet werkbaar wordt, kan geconcludeerd
worden dat de functie niet meer passend is voor de werknemer. In overleg kan gezocht
worden naar ander werk of de werknemer kan zelf beslissen om te stoppen met werken. Het
College van Bestuur en staffunctionaris “Personeel” spelen hierbij een rol. In overleg met hen
wordt gekeken óf er binnen de Stichting mogelijkheden zijn voor ander werk.
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Binnen en buitenschoolse activiteiten
In dit raamplan activiteiten worden alle afspraken betreffende veiligheid voor binnen- en
buitenschoolse activiteiten bij elkaar gebracht
Het doel van een veiligheidsprotocol is dat alle betrokkenen op de hoogte zijn van de
afspraken rondom veiligheid, opdat we gezamenlijk proberen de veiligheid voor de ons
toevertrouwde leerlingen te optimaliseren.
De volgende hoofdstukken zijn opgenomen:
1.
Gebruik speelplaatsen.
2.
Gebruik gymzaal.
3.
Gebruik gangen.
4.
Schoolreis.
5.
Kamp.
6.
Excursievervoer.
7.
Verkeersexamen.
8.
Externe sportactiviteiten.
9.
Interne schoolactiviteiten.
10.
Bijlagen;
schoolregels (per school)
ontruimingsplan (per school)
crisisdraaiboek (per school)
Voorts is de volgende procedure vastgesteld.
1 Na iedere activiteit wordt er geëvalueerd binnen de reguliere teamvergadering.
2 Voorstellen tot wijziging van het protocol worden door de directie voorgelegd aan BSM.
3 Na een voorgenomen besluit van het bestuur wordt wijziging van het protocol ter
advisering voorgelegd aan de GMR.
Daar waar dit protocol niet voorziet dient analoog aan een gelijkende activiteit een
veiligheidsprotocol geschreven te worden.

1.

GEBRUIK SPEELPLAATS
Het schoolplein behoort tot het gebied waarvoor de school gedurende de schooltijd
(en 10 minuten voor en na) verantwoordelijk voor is.

1.1

Fietsen.
Op het schoolplein wordt niet gefietst. De fietsen worden in de fietsenstalling gezet.

1.2

In- en uitgangen.
Per school een eigen invulling geven.

1.3

Naar binnen en buiten gaan.
Per school een eigen invulling geven.

1.4
1

Speelplaats.
Wijze van binnenkomen en verlaten van de school bij aanvang, speeltijd en einde
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2
3
1.5

Skates, rolschaatsen, skateboards e.d..
Schoolspecifiek regelen. Per school een eigen invulling geven

1.6
1
2
3
4
5
1.7
1
2

2

Bij slecht weer.
Als de leerkracht(en) het weer slecht vinden, mogen de leerlingen eerder naar binnen
of blijven ze de hele pauze binnen.
Per school aangeven wie verantwoordelijk is voor de beoordeling hiervan.
Deze persoon geeft door aan alle leerkrachten.
Per school aangeven waar de leerlingen verblijven, wie er toezicht houden en wat de
leerlingen kunnen doen tijdens het binnenspelen.
Treedt tijdens het buitenspelen weerverslechtering op (dit ter beoordeling van de
surveillerende leerkracht) dan gaan de leerlingen alsnog naar binnen.
Ongewenste personen op het schoolplein.
Personen die niet tot de schoolbevolking behoren en zich op de speelplaats
ophouden, worden door een teamlid verzocht zich te verwijderen.
Wordt hieraan geen gehoor gegeven, dan direct melden bij de directie. Deze
onderneemt verdere actie.
GEBRUIK GYMZAAL

1
2
3
4
5
6
7
8

3

schoolspecifiek omschrijven.per school een eigen invulling geven. Er moet altijd
toezicht zijn.
Wijze van surveilleren schoolspecifiek regelen. Per school een eigen invulling geven
Nadere regelgeving rond spelen schoolspecifiek regelen Per school een eigen
invulling geven.

Afspraken gymzaal
Wanneer een leerling niet mee kan doen met de les dient dit door de ouder gemeld te
worden.
Gymnastiekkleding en gymnastiekschoenen zijn verplicht.
Per school wordt bepaald wanneer jongens en meisjes zich in een aparte kleedkamer
omkleden.
Toestellen mogen niet zonder toestemming en toelichting van de leerkracht gebruikt
worden.
De leerkracht dient, daar waar nodig, te assisteren.
De trampoline mag niet gebruikt worden, tenzij er een vakleerkracht is.
Per school een eigen invulling geven (bijv. wat te doen met leerlingen die niet
gymmen, wel of niet douchen, regels gebouwbeheerder).
Schoolspecifiek beschrijven wat te doen in geval van ongelukken (denk ook aan
ongelukken onderweg).

SCHOOLREIS
Voor aanvang van het schoolreisje worden alle bijzonderheden over de leerlingen
geïnventariseerd (ziektekostenverzekering, dieet, medicijnen en alle noodzakelijke
telefoonnummers). Mobiele telefoon en EHBO-doos gaan standaard mee. Voor
vertrek worden de regels, afspraken en andere specifieke aspecten voor de
schoolreis gelijktijdig met de leerlingen en begeleiders doorgenomen.
Onderstaande leidt tot duidelijke instructie van de leerkracht aan de kinderen.
Regels van het park of attractie omtrent de lengte, leeftijd e.d. altijd aanhouden.
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3.1
3.2
1
2
3
4
5
6
7

3.3
1
2
3
4

4

Afspraken schoolreis
Elke school zet algemene afspraken met betrekking tot de schoolreis op papier.
Instructie aan begeleiders en leerkrachten.
Op papier krijgt elke begeleider de namen van de leerlingen van zijn of haar groepje.
Ook de specifieke dagafspraken worden tevoren doorgesproken en mee naar huis
gegeven.
Een plattegrond van het park wordt, indien mogelijk, bijgevoegd.
Begeleiders moeten weten dat zij de hele dag verantwoordelijk zijn voor hun groepje.
In bijzondere gevallen kunnen zij altijd terugvallen op een van te voren afgesproken
centrale post in het park.
Begeleiders kunnen een consumptie gebruiken, maar blijven in hun “pauze”
verantwoordelijk voor hun groepje.
Ook leerkrachten, die bij een groepje zijn ingedeeld, blijven bij hun groepje.
Gezamenlijk koffiedrinken zonder kinderen is niet toegestaan.
Instructie aan de leerlingen.
Luisteren naar de begeleider van hun groepje.
Indien leerlingen hun groepje kwijt raken, dan moeten zij naar de centrale post in het
park gaan.
Die post is altijd bemand, liefst door iemand van het team (herkenbaar voor
kinderen).
Eventueel kan de herkenbaarheid van leerlingen vergroot worden door een petje,
naamkaartje of T-shirt.

KAMP
Voor aanvang van het schoolkamp worden alle bijzonderheden over de leerlingen
meegenomen ( dieet, medicijnen en alle noodzakelijke telefoonnummers). Mobiele
telefoon en EHBO-doos gaan standaard mee. Voor vertrek worden de regels,
afspraken en andere specifieke aspecten voor het kamp gelijktijdig met de leerlingen
en begeleiders doorgenomen.

4.1
1
2
3
4
5
6
7
8

5.

Afspraken kamp.
Voor aanvang van het kamp worden alle bijzonderheden over de leerlingen
geïnventariseerd middels een vragenformulier ( dieet, medicijnen, telefoonnummers).
Voor vertrek worden de regels, afspraken en noodplan van het kampgebouw
doorgenomen met leerlingen en begeleiders.
Vervoer schoolspecifiek regelen ( zie ook vervoer per bus, per auto, per fiets).
Na aankomst worden nog een keer de regels en afspraken doorgenomen.
Met name voor bosspelen en nachtspelen dienen afspraken vastgelegd te worden.
De leerlingen mogen geen mobiele telefoons meenemen, tenzij er speciale afspraken
met ouders zijn gemaakt.
De telefoon wordt alleen gebruikt in noodgevallen. Het telefoonnummer van het
kampgebouw is bij ouders bekend.
Gestreefd wordt naar 1 begeleider per 8 leerlingen, met een minimum aan één
mannelijke en één vrouwelijke begeleider.

EXCURSIEVERVOER
Voor aanvang van elke excursie worden alle bijzonderheden over de leerlingen
geïnventariseerd ( dieet, medicijnen en alle noodzakelijke telefoonnummers). Mobiele
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telefoon en EHBO-doos gaan standaard mee. Voor vertrek worden de regels,
afspraken en andere specifieke aspecten voor de excursie gelijktijdig met de
leerlingen en begeleiders doorgenomen.
Indien de groepsleerkracht ziek/afwezig is, vindt de excursie/uitstapje niet plaats.
Alleen met toestemming van de directeur kan hierop een uitzondering gemaakt
worden. Een en ander leidt dan tot een aangepast draaiboek.
5.1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
5.2
1
2
3
4
5

6
7

8

Vervoer per bus (zie hiervoor ook de laatste wettelijke richtlijnen)
Wettelijke regels over het aantal leerlingen op de stoelen strikt navolgen.
I.v.m. verzekering alleen vervoer per bus met bussen van een goedgekeurde
busonderneming.
In iedere bus zit minimaal 1 leerkracht.
Per bus wordt tevoren bepaald, welke leerkracht verantwoordelijk is voor het tellen
van de leerlingen.
De begeleiders zitten verspreid door de bus en houden mede toezicht.
Alle leerlingen blijven zitten.
Leerlingen mogen niet op de bijrijderstoel i.v.m. voorover vallen bij plotseling
remmen.
Aan de huishoudelijke regels van de chauffeur wordt gehoor gegeven
(verantwoordelijk is een leerkracht).
Na afloop telt elke begeleider zijn/haar groepje.
Iedereen gaat als groep naar de bus
Een compleet groepje wordt afgemeld bij de groepsleerkracht en kan de bus in.
De leerkracht telt het aantal leerlingen in de bus nogmaals voor vertrek.
Mochten er leerlingen te laat bij de uitgang zijn, dan wacht de excursiecommissie. De
auto wacht op de kinderen die te laat zijn.
De namen van ontbrekende leerlingen worden gemeld aan de coördinator.
In het uiterste geval vertrekken de bussen en wacht de commissie op de laatkomers.
Bij terugkomst melden ouders hun kind af bij de begeleider van het groepje en deze
meldt de groep af bij de leerkracht.
Bij terugkomst blijft de leerkracht totdat alle leerlingen weg zijn.
Vervoer per tram / trein.
De groepsleerkracht heeft de vervoersbewijzen bij zich .
Er moet minimaal 1 extra volwassene mee per groep; dit kan meer zijn na afspraak
met de directeuren en/of collega’s.
Eén begeleider loopt voor, één achter de rij.
Er wordt gelopen in een ordelijke rij.
Op bepaalde logische punten, einde plein, begin/eind stoep, eind weg,
oversteekplaats e.d. stoppen en kijken of de rij nog ordelijk en veilig is (de rij “dikt dan
in”) en wordt zo minder lang, dus veiliger.
Zie ook afspraken vervoer te voet.
Op perrons of bij bushaltes:
- aangeven aan de leerlingen waar gewacht moet worden;
- instappen: eerst passagiers laten uitstappen;
- rustig instappen, liefst de hele groep in een coupé, liefst zittend;
- indien niet iedereen bij elkaar kan zitten, wordt de groep gesplitst op
aanwijzing van de groepsleerkracht;
- de groepsleerkracht geeft, indien mogelijk, aan waar iedereen gaat
zitten;
- bij elke groep blijft een begeleider.
Uitstappen:
- rustig;
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9
5.3
1
2
3
4
5

- leerlingen laten weten bij welke halte uitgestapt wordt.;
- spreek duidelijk af waar gewacht wordt en zorg dat er snel weer
een rij gevormd wordt;
- in de tram en tijdens de wandeltocht heen en terug wordt niet
geschreeuwd, geduwd, gerend e.d.;
- leerkracht ziet toe op vertrek van alle leerlingen.
De school maakt duidelijke afspraken over het meenemen/nuttigen van eten,
drinken, zakgeld e.d.
Vervoer per auto
De school heeft een doorlopende verzekering afgesloten.
Het aantal veiligheidsgordels in de auto bepaalt het aantal leerlingen dat mag worden
vervoerd.
Autogordels die aanwezig zijn in een motorvoertuig moeten worden gebruikt door de
bestuurder en alle passagiers (zowel voorin als achterin).
Begeleiders krijgen, indien nodig, een route beschrijving.
Heb speciaal aandacht voor het in- en uitstappen.
Uitzonderingen:
Kinderen jonger dan 12 jaar en korter dan 1.35 m moeten gebruik maken van een
geschikt en goedgekeurd kinderbeveiligingssysteem. Een goedgekeurd
beveiligingssysteem kan zijn: een babyzitje, een kinderzitje, kindergordels, tafeltjes
of zittingverhogers. Indien een dergelijk kinderbeveiligingssysteem ontbreekt,
moeten kinderen achterin zitten. Kinderen van 3 tot 12 jaar die korter zijn dan 1.50
moeten gebruik maken van de voor hen beschikbare autogordel (heupgordel of
driepuntsgordel).

5.4
1
2
3
4
5
6
7
5.5
1
2
3

4

Vervoer per fiets.
Leerlingen mogen alleen deelnemen met een door de leerkracht goedgekeurde fiets.
Minimaal 1 begeleider bij kleine groepjes, minimaal 2 begeleiders bij gehele groep.
Begeleider voorop met een leerling, daarachter de andere leerlingen. Een begeleider
fietst achteraan.
Fietsen over fietspaden.
Waar nodig achter elkaar fietsen.
Advies: bezemwagen met fietsenrek en extra fiets.
Zoveel mogelijk veiligheidshesjes gebruiken (kop/staart, in de rij enz.).
Vervoer te voet.
Daar waar nodig lopen de leerlingen twee aan twee.
Afhankelijk van de situatie wordt in overleg met de directeur bepaald hoeveel
begeleiders er per groep nodig zijn.
Op bepaalde logische punten, einde plein, begin/eind stoep, eind weg,
oversteekplaats e.d. stoppen en kijken of de rij nog wel ordelijk en veilig is (de rij “dikt
dan in” en wordt zo minder lang dus veiliger).
Oversteken: -eerst de groep bij elkaar op de stoep;
-maak indien mogelijk gebruik van beveiligde oversteekplaatsen;
-oversteken;
-duidelijk afspreken waar kinderen wachten.

102
Arbobeleidsplan 2017-2021 versie 23 oktober 2018

6.

VERKEERSEXAMEN

Afspraken verkeersexamen.
1 Voorafgaand aan het praktische examen worden alle fietsen door de politie gekeurd.
Alleen met een goedgekeurde fiets mag worden meegedaan.
2 Ouders krijgen vooraf de route zodat zij deze met hun kind kunnen oefenen.
3 De leerlingen dragen fel gekleurde hesjes met rugnummers.
4 Onderweg staan een aantal controleposten.
5 Begeleiders worden van tevoren geïnstrueerd.
7.
EXTERNE SPORTACTIVITEITEN
Voor aanvang van elke sportactiviteit worden alle bijzonderheden over de leerlingen
meegenomen ( dieet, medicijnen en alle noodzakelijke telefoonnummers). Mobiele
telefoon en EHBO-doos gaan standaard mee. Voor vertrek worden de regels,
afspraken en andere specifieke aspecten voor de sportactiviteiten gelijktijdig met de
leerlingen en begeleiders doorgenomen.
7.1
1
2
3
4

Atletieksportdag.
Er moet minimaal 1 EHBO’er en de grote EHBO-doos aanwezig zijn.
Zorg dat de leerlingen steeds op een veilige plek staan wanneer er gesport wordt
(denk aan kogelstoten).
Gebruik de attributen alleen waarvoor ze bedoeld zijn.
Zie ook het hoofdstuk vervoer.

7.2

Zwemmen.
Afspraken maken over incidenteel zwemmen! (bijvoorbeeld tijdens schoolkampen).
1 Vooraf wordt geïnventariseerd bij de ouders of hun kind in bezit is van een
zwemdiploma.
2 De leerkracht overlegt, vooraf, met het zwembadpersoneel wanneer er een groep
leerlingen komt zwemmen.
3 Tevens bespreekt hij/zij de herkenbaarheid van leerlingen die geen diploma hebben.
4 Navragen of er speciale regels of afspraken zijn die in het zwembad gelden (bijv.
opbergen van
waardevolle spullen, kleedkamers, douchen) en/of er mogelijkheden zijn om de groep
via de geluidsinstallatie te laten omroepen (bijv. om te verzamelen).
5 Controleer waar de EHBO-post is.
6 Er wordt een centrale verzamelplaats afgesproken.
7 Op de verzamelplaats geeft de leerkracht aan de kinderen instructie over de
regels/afspraken van het zwembad, tijdstippen waarop de kinderen zich moeten
verzamelen, de plaats van de EHBO-post.
8 Minimaal 1 leerkracht heeft als taak toezicht te houden op de kinderen die geen
zwemdiploma hebben (ook bij toerbeurt te organiseren).
9 Toezicht bij de overige baden: minimaal 1 leerkracht per bad.
10 Andere begeleiders mogen in het water (ook bij toerbeurt te organiseren).
11 De begeleiders houden toezicht bij het omkleden en douchen.

*

Kinderen die géén zwemdiploma bezitten krijgen een herkenningsteken om. Deze
leerlingen mogen niet in de buurt komen van de diepe baden (water dieper dan 1.20 m).
De kinderen wordt verteld waar zij wel mogen komen.

*

Indien naar het oordeel van de leerkracht op enigerlei wijze de veiligheid in het geding is,
laat de leerkracht de groep verzamelen en vertrekt uit het zwembad.
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7.3

Schaatsen.

1
2
3

4
5
6
7
8

Algemeen
Minimaal 1 begeleider per groep.
Er is minimaal 1 leerkracht die het algehele toezicht houdt en dus niet schaatst.
De groep verzamelt op een centrale plek langs baan. Daar worden de schaatsen
ondergebonden. Ieder kind neemt een eigen plastic tas mee. Letten op waardevolle
spullen.
De kinderen zijn voldoende warm gekleed.
In slierten schaatsen en tegen schaatsers oprijden, is niet toegestaan.
Indien nodig afspraken maken over het gebruik van ijshockeymateriaal en sleeën.
Consumpties worden verstrekt en genuttigd bij de centrale plek langs de baan.
Voor vervoer: zie hoofdstuk 6.
Indien naar het oordeel van de leerkracht op enigerlei wijze de veiligheid in het
geding is, verzamelt de leerkracht de groep en regelt het vertrek.

1

2
3
8.4

Op natuurijs
Men gaat na of het ijs geschikt is om op te schaatsen. Dit ter beoordeling van de
leerkracht. Hierbij letten op ijsdikte, aanwezigheid van scheuren en rommel op het ijs.
Wees bedacht op wakken, met name bij bruggen. Wees ook bedacht op lage
bruggen waar men niet staand onderdoor kan schaatsen!
Er bestaat duidelijkheid over waar wel en waar niet geschaatst mag worden (zo nodig
afzetten met afzetlint). Hanteer hier een ruime marge van 10 meter.
Zorg voor een stuk touw met een boei o.i.d. als reddingsmiddel.
Diverse toernooien en sportactiviteiten.
Voor aanvang van elk toernooi worden alle bijzonderheden over de leerlingen
meegenomen ( dieet, medicijnen en alle noodzakelijke telefoonnummers). Mobiele
telefoon en EHBO-doos gaan standaard mee. Voor vertrek worden de regels,
afspraken en andere specifieke aspecten voor de toernooien gelijktijdig met de
leerlingen en begeleiders doorgenomen.

De school kan pas deelnemen aan een sporttoernooi als er voldoende begeleiders
zijn (minimaal één persoon per team).
2 Gedurende de tijd dat het toernooi wordt gehouden is er minimaal één leerkracht op
de locatie aanwezig. Dat kan ook bij toerbeurt worden geregeld.
3 Ouders van de deelnemers worden vooraf schriftelijk geïnformeerd met de exacte
gegevens (wie, waar, wanneer, wat wordt er van ouders verwacht, wat regelt de
school, aan- en afmelden, vervoer etc.)
4 Regel van tevoren waar kinderen zich melden en afmelden.
5 Voorafgaand aan het toernooi is duidelijk welke deelnemers er zijn. De namen
worden op overzichten genoteerd.
6 De deelnemers en de begeleiders worden vooraf duidelijk geïnstrueerd over regels
van en afspraken op de locatie, het wedstrijdschema, kleedkamerindeling, activiteiten
die de eigen school ter plaatse organiseert (bijv. tijdens de pauze iets eten/drinken).
7 De overzichten zijn in het bezit van de coaches/teambegeleiders en van de
leerkracht.
8 De ouders van de kinderen (deelnemers en supporters) regelen zelf het vervoer van
de kinderen.
9 Indien de school het vervoer regelt, gelden de afspraken zoals beschreven in
hoofdstuk 6.
10 Indien de school voor aanvang of na afloop van het toernooi op een centrale plaats
1
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samenkomt (bijv. op school), geldt het protocol interne activiteiten (zie hoofdstuk 9).
11 De laatste leerkracht vertrekt niet eerder dan alle toernooideelnemers van de school
zijn vertrokken.
De leerkracht laat het vertrek van de deelnemende groep / teams organiseren als dit,
naar zijn/haar oordeel, voor de veiligheid noodzakelijk wordt geacht. Indien er op of
rondom de locatie een onveilige situatie is / ontstaat (zulks ter beoordeling van de
leerkracht), verzamelt de leerkracht de teams en regelt het vertrek.

9.

INTERNE ACTIVITEITEN

9.l

Activiteiten met veel ouders.
Hieronder vallen inloopavonden, rapportavonden / tien – minutenavonden,
informatieavonden, tentoonstellingen, musical groep 8, enzovoort.
1
2
3
4
5

6

9.2
1
2
3
4

5

Zorg voor het vrijhouden van gangen, in- en uitgangen. Let hierbij ook op het
vrijhouden van de ingang van het klaslokaal.
De nood- en transparantverlichting (= vluchtwegsignalering) mag niet aan het zicht
worden onttrokken.
Zorg ervoor dat de deuren bij de uitgangen voldoende doorgang bieden in geval van
calamiteit (een vergrendelde deur ontgrendelen).
Slanghaspels zijn bereikbaar; handblusmiddelen zijn op strategische plaatsen
aanwezig en bereikbaar.
Bij gebruik van een vuurkorf (met haardblok) wordt er minimaal 1 meter afstand
gehouden en ter plaatse dienen blusmiddelen aanwezig te zijn (uitgerolde
brandslang).
Kabels en snoeren, touwen, feestverlichting (zoals snoeren met lampjes) slingers en
dergelijke, zijn zodanig gebruikt dat zij geen gevaar opleveren (struikelen, tegenaan
lopen).

Festiviteiten.
Hieronder vallen feesten als Sinterklaas, Kerst, Pasen en Carnaval.
Houdt bovengenoemde aandachtspunten in acht.
Kaarsen: gebruik waxinelichtjes welke geplaatst zijn in glazen potjes. Zet deze potjes
op een veilige plaats neer. Zorg voor een emmer zand in alle lokalen.
Maak een draaiboek waarin alle organisatorische afspraken staan, en let daarbij
nadrukkelijk op de veiligheid.
De Arbocoördinator houdt samen met de Arbowerkgroep toezicht op richtlijnen zoals
deze worden afgegeven door de brandweer en welke in de gebruikersvergunning
staan.
Richtlijnen van de brandweer zijn bindend.
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Kledingvoorschriften
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Kledingvoorschriften
Inleiding
De laatste jaren is er veel publiciteit geweest rond scholen die hun leerlingen verboden
gezichtsbedekkende kleding of een hoofddoek te dragen. Mag een school dat zomaar
verbieden? Hoe zit dat met andere min of meer omstreden kledingstukken als naveltruitjes of
bomberjacks? Hoe moet de school de kledingvoorschriften vastleggen? Op welke manier
kan een school ervoor zorgen dat leerlingen zich aan kledingvoorschriften houden?
Kledingvoorschriften.
Een school is in principe vrij om kledingvoorschriften voor te schrijven. Er zijn wel
voorwaarden waar deze voorschriften aan moeten voldoen:
1 de voorschriften mogen niet discriminerend zijn;
2 de voorschriften mogen de vrijheid van meningsuiting niet aantasten;
3 de voorschriften moeten worden opgenomen in de schoolgids;
4 de maatregel op het overtreden mag niet onevenredig zwaar zijn.
Kledingvoorschriften mogen niet discriminerend zijn.
Kledingvoorschriften kunnen, meestal onbedoeld, discriminerend zijn. Van discriminatie is
volgens de Algemene Wet Gelijke Behandeling sprake als er onderscheid wordt gemaakt op
grond van:
1 godsdienst of levensovertuiging;
2 politieke gezindheid;
3 ras;
4 geslacht;
5 nationaliteit;
6 seksuele geaardheid of
7 burgerlijke staat
Het maken van onderscheid op een van deze gronden is in de regel altijd verboden. De wet
maakt echter voor sommige scholen en voor sommige situaties uitzonderingen. Hieronder
wordt uitgelegd welke uitzonderingen dat zijn. Daarbij is het spanningsveld tussen
kledingseisen en de vrijheid van godsdienst als voorbeeld genomen om concreet toe te
lichten wat wel en niet mag.
Kledingvoorschriften die de vrijheid van godsdienst raken.
Sommige godsdiensten hebben kledingvoorschriften. Dat kan gaan om hoofddoeken,
gezichtsbedekkende kleding en om het dragen van een keppeltje of tulband. Het verbieden
van dergelijke kleding is in strijd met de gelijke behandelingswetgeving. Zo’n verbod maakt
namelijk onderscheid op grond van godsdienst: alleen aanhangers van deze godsdienst
worden door het verbod getroffen. Dat niet iedere gelovige deze kledingsvoorschriften als
verplichtend ziet, maakt daarbij niets uit. Er zijn wel uitzonderingen op de regel.
Uitzondering bijzonder onderwijs.
Een bijzondere school mag eisen stellen aan leerlingen die nodig zijn voor de
verwezenlijking van zijn grondslag. Een katholieke of protestants-christelijke school mag
leerlingen of leerkrachten dan ook verbieden een hoofddoek of gezichtsbedekkende sluier te
dragen, als de school aannemelijk kan maken dat zulke geloofsovertuigingen het onmogelijk
maken de grondslag van de school te verwezenlijken. Zo’n verbod mag alleen worden
toegepast als er een consequent aannamebeleid wordt gevoerd in het licht van de
grondslag van de school en als het kledingvoorschriftenbeleid consequent wordt
gehandhaafd. Het openbaar onderwijs mag zulke eisen niet stellen. Openbare scholen
mogen docenten en leerlingen dus niet verbieden een hoofddoek te dragen. Zij mogen wel
eisen dat een leerkracht de neutraliteit uitdraagt die bij het openbare karakter past. De
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commissie Gelijke Behandeling heeft bepaald dat een hoofddoek niet uitsluit dat een
leerkracht in staat is les te geven in overeenstemming met het openbare karakter van de
school.
Uitzondering: objectieve rechtvaardiging.
Ook een schijnbaar neutrale regel kan discriminerend zijn, bijvoorbeeld de regel dat alle
kleding die het hoofd bedekt verboden is. In de praktijk komt dit erop neer dat vooral
aanhangers van een bepaalde godsdienst hierdoor worden getroffen, namelijk de
islamitische meisjes die een hoofddoek dragen. Zo’n eis stellen is verboden, tenzij er een
objectieve rechtvaardigingsgrond voor is. De commissie Gelijke Behandeling en de rechter
stellen zware eisen aan deze objectieve rechtvaardiging. Argumenten als “we willen niet dat
mensen op demonstratieve wijze hun geloofsopvatting uitdragen” worden bijvoorbeeld niet
geaccepteerd. Er zijn drie strikte criteria waaraan de rechtvaardiging moet voldoen.
1 Behandeling over het verbieden van gezichtsbedekkende kleding.
Legitieme reden: de sluiers belemmeren de onderlinge communicatie, maken het
onmogelijk voor de school om de identiteit vast te stellen van personen die zich in de
school bevinden.
2 Kledingvoorschriften die de vrijheid van meningsuiting raken.
Niet alleen religieus of politiek geïnspireerde kleding kan tot weerstand leiden.
Baseballpetjes of naveltruitjes worden ook niet door iedereen gewaardeerd. Voor
kleiding die geen uiting is van een godsdienst of een mening, kan een school een
kledingvoorschrift opstellen. Er gelden daarbij wel procedurele regels, die overigens voor
alle kledingvoorschriften gelden.
3 Procedurele eisen.
Het is belangrijk dat kledingvoorschriften op school op een goede en duidelijke manier
worden opgesteld. Dit voorkomt onbegrip en problemen met de interpretatie van de
voorschriften. De voorschriften moeten ondubbelzinnig zijn. Een voorschrift mag niet
voor meer dan één uitleg vatbaar zijn. De voorschriften moeten voor alle leerlingen
gelden en ze moeten bij iedereen bekend zijn en hebben instemming nodig van de
medezeggenschapsraad. Voor het personeel moeten de voorschriften vastgelegd
worden in de arbeidsvoorwaarden.
Handhaven kledingvoorschriften.
Als er problemen zijn bij het handhaven van kledingvoorschriften is het vanzelfsprekend aan
te raden om problemen eerst in overleg op te lossen. Als het niet lukt om een oplossing te
vinden, kan een school een maatregel treffen vanwege het niet naleven van de
kledingvoorschriften, zoals schorsen. De maatregel moet wel in verhouding staan met de
overtreding. In het kader van het bovenstaande hebben al onze scholen de volgende tekst in
hun schoolgids opgenomen:
Kleding op school.
Geregeld is er publiciteit rond kledingsvoorschriften op school. Maar zoals bekend, kan
iedere beperking ook discriminerend zijn, de vrijheid van meningsuiting aantasten of de
vrijheid van godsdienst aantasten. Met andere woorden: voor iedere regel ‘tegen’, is wel
weer een argument ‘voor’.
Graag hanteren wij daarom binnen de scholen van onze stichting de volgende beleidsregel:
wij spreken de verwachting uit, dat ouder(s) / verzorger(s) hun kind(eren) op een verzorgde,
hygiënische manier kleden, zonder dat anderen zich hier aan hoeven te storen. Daarnaast
accepteren wij geen gezichtsbedekkende kleding zodat tijdens de communicatie de
gezichtsuitdrukking en de articulatie van betrokkenen kunnen worden waargenomen en
gecontroleerd kan worden wie zich binnen het schoolgebouw bevindt.
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Protocol Medicijnverstrekking en medisch handelen
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Medisch handelingsprotocol
Dit protocol is van toepassing in het geval dat er geen toestemming is van het bestuur voor
medisch handelen door personeelsleden (anders dan in noodgevallen)
1. Inleiding medicijnverstrekking en medisch handelen
Personeelsleden op scholen 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 krijgen scholen steeds vaker het verzoek van ouders om hun kind de door een arts
voorgeschreven medicijnen toe te dienen.
Met het oog op de gezondheid van leerlingen is het van groot belang, dat personeelsleden in
alle situaties zorgvuldig handelen. Zij moeten daarbij over de vereiste bekwaamheid
beschikken.
Personeelsleden en de directeur moeten zich realiseren dat wanneer zij fouten maken of
zich vergissen, zij voor deze foute handelingen of vergissingen aansprakelijk gesteld kunnen
worden. Daarom geeft het bestuur in dit protocol aan hoe scholen in deze situaties kunnen
handelen.
Uitgangspunt van dit protocol is dat er geen medicijnen worden verstrekt aan leerlingen.
Er zijn drie te onderscheiden situaties:

de leerling wordt ziek op school

het verstrekken van medicijnen op verzoek

medische handelingen
NB: dit protocol voorziet in richtlijnen waarbij voor alle betrokken partijen de beste
voorwaarden worden georganiseerd, maar in de praktijk zal bij spoedgevallen altijd een
afweging tussen protocollaire en pragmatische zaken moeten plaatsvinden.
2. Leerling wordt ziek op school
Regelmatig komt een leerling ‘s morgens gezond op school en krijgt hij of zij tijdens de
schooluren last van hoofd-, buik- of andere soorten pijn. Ook kan een leerling bijvoorbeeld
door een insect gestoken worden.
Eerder was het zo dat een personeelslid – zonder eerst toestemming te vragen aan de
ouders - een “paracetamolletje” verstrekte of Azaron op de plaats van een insectenbeet
wreef. Op veel scholen van het bestuur gebeurt dat al niet meer.
Een probleem bij het meteen reageren met een middeltje, is dat in zijn algemeenheid een
personeelslid niet deskundig is om een juiste diagnose te stellen. De grootst mogelijke
terughoudendheid is hier dan ook geboden. Uitgangspunt moet zijn dat er geen medicijnen
(dus ook geen drogistenmedicijnen) worden verstrekt en dat een leerling die ziek is
geworden, naar huis moet.
Hierbij geldt een aantal stappen:
1.
zorg dat tijdens het organiseren van opvang van de zieke leerling, hij niet alleen blijft;
2.
vraag informatie over de leerling op bij de receptie of de leerling-administratie en kijk of
er speciale (medische) notities zijn betreffende deze leerling;
3.
neem meteen contact op met de ouders (of het aangegeven waarschuwingsadres),
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4.

5.

zodat die weten dat de leerling ziek is geworden, en om te overleggen wat er moet
gebeuren (komt er iemand naar de school, is er iemand thuis om de leerling op te
vangen, wanneer wordt de leerling opgehaald, gaat school met de leerling nu meteen
naar de huisarts of het ziekenhuis, etc.);
als de inschatting voor medische zorg dusdanig is, dat een arts oordeel vereist is, bel
dan met een huisarts of een huisartsenpost in de buurt en als die niet bereikbaar zijn,
met 112 over hoe verder te handelen en
daarna wordt de directeur geïnformeerd.

Uitgangspunt is: men handelt zo zorgvuldig mogelijk en conform protocol, dat aan alle
personeelsleden is uitgereikt en dat ook de ouders kennen.
Tips:
a.
zorg dat de waarschuwingsnummers (van ouders/verzorgers) in de leerlingenadministratie staan en jaarlijks worden geactualiseerd;
b.
zorg voor een verantwoordelijke voor het invoeren van wijzigingen als ouders dit
doorgeven via directie of administratie;
c.
zorg voor een uitdraai voorin de klassenboeken (?) zodat elke docent de
waarschuwingsnummers meteen ter beschikking heeft;
d.
neem in deze lijst ook bekende gegevens m.b.t. allergieën en/of medicijngebruik op
(zoals deze door de ouders gemeld werden bij aanmelding) en
e.
maak van levensbedreigende zaken (bijv. een noten- of bijensteekallergie) een aparte
vermelding in een gekleurd veld op de lijst.

3. Het verstrekken van medicijnen op verzoek
Leerlingen krijgen soms medicijnen of andere middelen voorgeschreven die zij een aantal
malen per dag moeten gebruiken, dus ook tijdens schooluren. Te denken valt bijvoorbeeld
aan pufjes voor astma of antibiotica of een spuit voor behandeling van de gevolgen van
allergieën, of iets dergelijks.
Ouders vragen dan soms aan de directeur of een personeelslid deze middelen wil en kan
verstrekken. Het verstrekken van deze middelen is een medische handeling.
Het bestuur neemt hierin het volgende standpunt in:
1. op school worden geen reguliere medische handelingen verricht;
2. scholen verstrekken geen regulier toe te dienen medicijnen, waarvan (het vergeten) toe
(te) dienen ervan een levensgevaarlijke situatie oplevert. Het is daarmee aan de
ouders om zorg te dragen voor het organiseren van deze zorg. Hiertoe kunnen
afspraken met de school (ruimte, tijd, etc.) worden vastgelegd (bijlage 2) en
3. voor leerlingen waarbij het noodzakelijk is om in een acute situatie onmiddellijk een
levensreddende spuit toe te dienen (notenallergie, bijensteken etc.), kan bij de
inschrijving van deze leerlingen een formulier2 worden ingevuld door ouders en de
directeur om de zorg hieromtrent te organiseren. Op dit formulier staan de plichten
van ouders en school omschreven en daar tekenen zij beiden voor.
De ouders tekenen ervoor dat zij:
a.
het formulier volledig naar waarheid invullen en een verklaring van de behandelend
arts bijvoegen;
b.
het initiatief zullen nemen om met de personeelsleden (die na overleg met de directie
vrijwillig hebben ingestemd om deze zorg op zich te nemen), in overleg te gaan om de
wijze van toediening van het noodmedicijn te bespreken;
2

Zie bijlage 1

111
Arbobeleidsplan 2017-2021 versie 23 oktober 2018

c.
d.
e.

f.
g.

het initiatief zullen nemen om minimaal één keer per drie maanden de voortgang met
deze personeelsleden te bespreken;
bij de start van een nieuw schooljaar contact op zullen nemen om de stand van zaken
opnieuw te bespreken;
direct contact op zullen nemen met de school bij verandering de medische conditie van
de leerling, van het medicijn of bij verandering van de manier waarop het medicijn
verstrekt moet worden of de medische handeling moet worden uitgevoerd;
ervoor zorgen dat voldoende medicijn in oorspronkelijke verpakking (met etiket,
voorschrift en de naam van de leerling) op school aanwezig zijn en
zelf letten op de vervaldatum van de medicijnen.

De directie van de school tekent ervoor dat:
a.
er zorg voor wordt gedragen dat het bovengenoemde formulier met de afspraken op een
voor alle betrokkenen bekende, duidelijke plaats is opgeborgen en
b.
er zorg voor wordt gedragen dat er een ruimte beschikbaar is.
Op het formulier worden daarnaast de omstandigheden waaronder de medicijnen moeten
worden verstrekt verder vastgelegd:
Door het formulier zorgvuldig in te vullen en te ondertekenen, geven ouders duidelijk aan wat
voor het welzijn van hun kind belangrijk is, en de school weet precies wat moet worden
gedaan en waar ze verantwoordelijk voor zijn.
LET OP: het invullen en ondertekenen van het formulier, vrijwaart nooit verkeerd handelen
en de consequenties daarvan! Met het protocol en het formulier zorgt de school er met name
voor dat zij alles in het werk heeft gesteld om zo zorgvuldig mogelijk te handelen.
Personeelsleden moeten zelfstandig kiezen voor het uitvoeren van de handelingen en
mogen daartoe nooit gedwongen worden.
Enkele praktische adviezen:
a.
Als het gaat om het verstrekken van reguliere medicijnen gedurende een lange
periode, dan vervult de school hierin geen rol!!. De ouders moeten het initiatief nemen
voor een overleg om de reguliere medicatie te organiseren en weten dat zij daarvoor
geen personeelsleden kunnen inschakelen. Wijs ze daarop bij de inschrijving.
b.
Mocht de situatie zich voordoen dat een leerling niet goed op een acuut medicijn
(waarvoor dus een formulier en een noodspuit aanwezig is) reageert of dat er
onverhoopt toch een fout gemaakt wordt bij de toediening van het medicijn, dan moet
direct met ouders, de huisarts of zelfs het ziekenhuis gebeld worden. Volg bij een
ernstige situatie de richtlijnen in bijlage 3.
4. Medische handelingen
Wanneer wordt overgegaan tot het laten uitvoeren van medische handelingen door een
personeelslid van het bestuur, neemt de directeur / het College van Bestuur daarmee
bepaalde verantwoordelijkheden op zich, waarbij de consequenties van die keuze moeilijk te
overzien zijn. Bovendien moet voor het uitvoeren van bepaalde medische handelingen een
bekwaamheid zijn verworven volgens de Wet BIG (zie voor achtergrondinformatie bijlage 4).
Het bestuur vindt dat personeelsleden geen medische handelingen mogen uitvoeren. In
uitzonderlijke situaties en na voorafgaand overleg tussen de centrale directie, de ouders en
eventueel huisarts en specialist, kan worden nagegaan of het in acute allergiereacties
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mogelijk is om toch medisch te acteren3. De medewerking die in dat geval zal worden
verleend, bestaat uit het beschikbaar stellen van een ruimte en de zorg voor een adequate
opslag van de medicatie (zie ook hoofdstuk 3).
Dit houdt concreet in, dat reguliere medische handelingen, bijvoorbeeld het op regelmatige
tijden toedienen van injecties, zetpillen of sondevoeding etc. als gevolg van een chronische
ziekte of aandoening, te allen tijde door ouders dienen te worden uitgevoerd of door een
bevoegde derde die daarvoor door de ouders is gemachtigd, zijnde geen personeelslid van
het bestuur.
Ouders overleggen in dat geval van te voren met de directeur over:

wie naar school komt om de handeling(en) uit te voeren;

wanneer de handeling moet/kan plaatsvinden;

de ruimte waar de handeling kan plaatsvinden;

hoe te handelen als er iets verkeerd gaat (bijvoorbeeld verpleegkundige verschijnt niet
of niet op de afgesproken tijd of er volgt een onverwachte reactie op de handeling);

wie in het oog houdt of alles verloopt, zoals afgesproken (denk daarbij ook aan
afwezigheid van het personeelslid waarmee de afspraken worden gemaakt) en

wijze en tijd van informeren als er een wijziging in de afspraken komt.
Het zal duidelijk zijn dat - gezien de ingrijpendheid van de handelingen – de afspraken met
betrekking tot bovengenoemde punten schriftelijk moeten worden vastgelegd en dat alle
documenten met betrekking tot medische handelingen en medicijnverstrekking in
noodgevallen door de ouders moeten worden ondertekend.

3 Zie hiervoor de voorwaarden in bijlage 4
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BIJLAGEN

Bijlage 1

Toestemmingsformulier

Dit is een standaard formulier, dat voor elke leerling die wordt ingeschreven ingevuld zou
moeten worden. Het betreft afspraken over hoe de school zal handelen voor het geval een
leerling ziek wordt op school. Het gaat voor dit formulier niet om specifieke medische
situaties. N.a.v. de gegevens die worden ingevuld, kunnen wel gesprekken volgen met
ouders voor het organiseren van de zorg die nodig is voor een leerling.
Het formulier kan de volgende informatie bevatten:
(begin formulier)
Verklaring Toestemming tot handelwijze voor als de leerling ziek wordt of gewond
raakt op school (bijlage bij het inschrijfformulier van de school)
Het kan voorkomen dat uw kind gezond naar school gaat en tijdens de schooluren ziek
wordt, zich verwondt, door een insect wordt geprikt of iets dergelijks. In zo‟n geval zal de
school altijd contact opnemen met u als ouders, verzorgers of met een andere, door u
aangewezen, persoon.
Een enkele keer komt het voor dat al deze personen niet te bereiken zijn. Als deze situatie
zich voordoet, zal de school een zorgvuldige afweging maken of uw kind gebaat is met een
eenvoudige pijnstiller of afzondering en rust en zal bij twijfel altijd een arts geconsulteerd
worden.
Wilt u aangeven met welke personen achtereenvolgens contact gezocht moet worden als de
ouders niet bereikbaar zijn?
Ondergetekende gaat akkoord met bovengenoemde handelwijze ten behoeve van:
Naam leerling ..................................................................................................................
Geboortedatum: ..............................................................................................................
Naam ouder/verzorger:....................................................................................................
(tevens 1e waarschuwingsadres)
telefoon thuis…………………………………
mobiel…………………………………
telefoon werk…………………………………
mobiel…………………………………
Naam, adres, woonplaats huisarts...................................................................................
telefoon…………………………………
Te waarschuwen personen, indien 1e ouder/verzorger niet te bereiken is:
1.
Naam .....................................................................................................................
Relatie tot leerling……………………………… (bijv. vader, tante, buurvrouw)
telefoon thuis…………………………………
mobiel…………………………………
telefoon werk: …………………………………
2.
Naam .....................................................................................................................
Relatie tot leerling……………………………… (bijv. vader, tante, buurvrouw)
telefoon thuis…………………………………
mobiel…………………………………
telefoon werk: …………………………………
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Mijn kind is overgevoelig/allergisch voor de volgende zaken:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
U, ouders/verzorgers, bent verplicht, en ervoor verantwoordelijk, ervoor te zorgen dat de
gegevens op dit formulier zolang uw kind bij ons op school zit, actueel zullen blijven en op
school aanwezig zijn. Het is voor de gezondheid van uw kind, van groot belang dat de
gegevens actueel blijven.
Om die reden verklaart u dan ook dat u veranderingen direct zult doorgeven aan de directie
van de school.
Ondertekening door ouders/verzorgers:
Naam: .............................................................................................................................
Plaats: ............................................................................................................................
Datum: ...........................................................................................................................
Handtekening: .................................................................................................................
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Bijlage 2

Afspraken met betrekking tot het uitvoeren van medische
handelingen op school

Ondergetekenden (ouders en school) verklaren de volgende afspraken met elkaar gemaakt
te hebben met betrekking tot uitvoering van de zogenaamde „medische handeling‟ op school
bij:
naam leerling: .................................................................................................................
geboortedatum ...............................................................................................................
adres ..............................................................................................................................
postcode en plaats: ........................................................................................................
naam ouder(s)/verzorger(s) ............................................................................................
telefoon thuis: .................................................................................................................
telefoon werk: .................................................................................................................
naam huisarts: ................................................................................................................
telefoon: .........................................................................................................................
naam specialist: ..............................................................................................................
telefoon: .........................................................................................................................
Afgesproken is, dat bij bovengenoemde leerling de voor hem/haar noodzakelijke medische
handelingen op school zullen worden uitgevoerd:
door de vader/moeder/een derde4, namelijk …………………………………………(naam) te
bereiken op ……………………… (telefoonnummer), geen personeelslid van het bestuur;
Deze medische handeling: bestaat uit
........................................................................................................................................
en is nodig vanwege de ziekte:
........................................................................................................................................
en moet dagelijks worden uitgevoerd op onderstaande tijdstippen
om………………………. uur
om ……………………… uur
om ……………………… uur
om ……………………… uur
OF:
mag alleen worden uitgevoerd in de hieronder nader omschreven situatie (shock, allergie,
acuut):
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Tenslotte is afgesproken dat:

de medische handeling plaats kan vinden in ruimte …………………………….. ;

als degene die de medische handeling zou verrichten, niet op de afgesproken tijd kan
verschijnen, hij/zij daarover de school zo snel mogelijk op de hoogte stelt en aangeeft
4

doorstrepen wat niet van toepassing is
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hoe het opgelost wordt;
als degene die de medische handeling zou verrichten, niet op de afgesproken tijd
verschijnt zonder bericht, de ouder telefonisch wordt benaderd door de directeur;
de ouders bijhouden of de medische handeling op de juiste tijd en wijze plaatsvindt;

Eventuele aanvullende opmerkingen:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
U, als ouders/verzorgers, bent verplicht, en verantwoordelijk, ervoor te zorgen dat de
gegevens van dit formulier zolang uw kind bij ons op school zit, actueel te houden en er zorg
voor te dragen dat de noodzakelijke gegevens altijd op school beschikbaar zijn. Het is van
groot belang dat de gegevens actueel blijven. U verklaart om die reden dan ook dat u
veranderingen direct zult doorgeven aan de directie van de school.
Aldus is afgesproken:
Plaats ..............................................................................................................................
Datum ........................................................................................................................... .
Ouder/verzorger:
Naam ..............................................................................................................................
Handtekening ..................................................................................................................
Namens de school:
De directeur:
Naam: ............................................................................................................................
Handtekening ..................................................................................................................
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Bijlage 3

Hoe te handelen bij een calamiteit

Hoe moet een school handelen bij een calamiteit ten gevolge van:

het toedienen van medicijnen aan een leerling in een acute situatie en

het uitvoeren van een medische handeling.

Richtlijnen
1.
Laat het leerling niet alleen. Probeer rustig te blijven. Observeer de leerling goed en
probeer hem of haar gerust te stellen.
2.
Waarschuw zo snel mogelijk een bedrijfshulpverlener (BHV-er) voor bijstand.
3.
Bel direct de huisarts in de buurt en als bekend, de huisarts en/of de specialist van de
leerling.
4.
Bel bij een ernstige situatie direct het landelijk alarmnummer 112.
5.
Geef door naar aanleiding van welk medicijn of „medische‟ handeling de calamiteit zich
heeft voorgedaan (eventueel welke fout is gemaakt).
6.
Zorg ervoor dat alle relevante gegevens van de leerling bij de hand zijn (of laat ze
direct door iemand opzoeken) zoals:

naam van de leerling

geboortedatum

telefoonnummer van ouders en/of andere, door de ouders aangewezen, persoon

naam + telefoonnummer van huisarts/specialist

ziektebeeld waarvoor medicijnen of medische handeling nodig zijn.
7.
Bel de ouders (bij geen gehoor een andere, door de ouders aangewezen persoon):

leg duidelijk uit wat er gebeurd is;

vertel, indien bekend, wat de arts heeft gedaan/gezegd en

in geval van opname, geef door naar welk ziekenhuis de leerling is gegaan.
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Bijlage 4

Uitvoeren van medische handelingen, wettelijke regels en
aansprakelijkheid

Er is een aantal soorten medische handelingen op school te identificeren:
1.
handelingen waarvoor de wet BIG niet geldt. Dit zijn handelingen zonder grote
medische risico’s, zoals het geven van zelfhulpmedicijnen als aspirine, ed. en
2.
handelingen waarvoor de wet BIG wel geldt. BIG staat voor: Beroepen in de
Individuele Gezondheidszorg. De Wet BIG geeft regels voor beroepen in de
gezondheidszorg en biedt personen bescherming tegen ondeskundig en onzorgvuldig
handelen. Het BIG-register is een onderdeel van de Wet BIG.
BIG-handelingen zijn handelingen die risicovol zijn, zoals het geven van injecties en het
toedienen van sondevoeding. Deze mogen slechts worden uitgevoerd door artsen en door
verpleegkundigen die hiervoor een bekwaamheidsverklaring moeten hebben. Met het
delegeren van het verrichten van deze handelingen aan personeelsleden in het onderwijs,
moet met grote zorgvuldigheid worden omgegaan.
Een specialist kan een personeelslid handelingsbekwaam achten. Dit heeft echter niet tot
gevolg dat dit personeelslid niet meer aansprakelijk is voor zijn handelen; hij of zij blijft
wettelijk aansprakelijk. Het verzekeren van dit risico is bij sommige
verzekeringsmaatschappijen mogelijk Een arts kan een personeelslid bekwaam verklaren
voor het uitvoeren van een medische handeling en deze bekwaamheid ondersteunen met
een ondertekende verklaring van bekwaamheid. De arts geeft deze bekwaamheidsverklaring
voor een bepaalde tijd af. Wanneer de termijn van de verklaring is overschreden, moet de
arts opnieuw de bekwaamheid testen.
Het hebben van een medisch handelingsprotocol op school is belangrijk. Het volgen van de
werkwijze van dit protocol sluit niet uit dat een personeelslid civielrechtelijk aansprakelijk
gesteld en vervolgd zou kunnen worden voor het (foutief) verrichten van medische
handelingen bij calamiteiten. Zelfs als ouders het personeelslid toestemming hebben
gegeven tot het uitvoeren van medische handelingen bij hun kind kan het personeelslid
verantwoordelijk worden gesteld voor zijn acties, als het fout gaat.
het bestuur heeft er om die reden voor gekozen om reguliere medische handelingen
waarvoor een BIG registratie nodig is, niet door personeelsleden te laten uitvoeren. Waar het
gaat om levensreddende medische handelingen als gevolg van een acute allergie of shock,
worden er individuele afspraken gemaakt tussen de directeur, ouders en een aantal
specifieke personeelsleden, die hier vrijwillig voor kiezen. Over het verzekeren van het
risico dat deze personeelsleden lopen, moet dan een besluit genomen worden.
Mocht zich onverhoopt ten gevolge van een medische handeling een calamiteit voordoen,
dan moet direct contact gezocht worden met de huisarts en/of specialist van de leerling. Bel
bij (het vermoeden van) een ernstige situatie, direct het landelijk alarmnummer 112. Bel bij
twijfel altijd 112.
Er moet tevens voor gezorgd worden dat alle relevante gegevens van de leerling eenvoudig
beschikbaar zijn, zoals: naam, geboortedatum, adres, huisarts en specialist
van de leerling. Meldt verder bij welke handeling de calamiteit zich heeft voorgedaan en
welke verschijnselen bij de leerling waargenomen zijn.
Kortom

Het bestuur of de directeur kan kiezen of zij wel of geen medewerking verleent aan het
geven van acute medicatie.

Voor de individuele leraar geldt dat hij/zij mag weigeren handelingen (al dan niet
vallend onder de wet BIG) uit te voeren waarvoor hij zich niet bekwaam acht. Dit is
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conform het arbeidsrecht.
De wet BIG is niet van toepassing, als er sprake is van een noodsituatie. Iedere burger
wordt dan geacht te helpen naar beste weten en kunnen en is in dat kader ook altijd
aansprakelijk voor zijn (niet) handelen.

120
Arbobeleidsplan 2017-2021 versie 23 oktober 2018

Onderwijs aan langdurig zieke kinderen
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Onderwijs aan langdurig zieke kinderen
Als een kind langdurig ziek is blijft de basisschool waar het kind is ingeschreven
verantwoordelijk voor het onderwijs. Een uitzondering hierop zijn de kinderen die in een
academisch ziekenhuis worden behandeld.
Het gaat om kinderen die gedurende langere tijd in een ziekenhuis zijn opgenomen of
langdurig ziek thuis zijn.
Het is heel belangrijk dat de leerkracht tijdens de ziekte goed contact onderhoudt met het
zieke kind; dat deze er ook voor zorgt dat het leerproces waar mogelijk, zo goed mogelijk
doorloopt. Het kind moet het gevoel houden dat het bij die groep hoort.
Hierbij spreekt het vanzelf, dat brieven, kaartjes, tekeningen en een bezoekje van de leraar
en de klasgenootjes een belangrijke rol spelen in het onderhouden van het contact tussen
school en het zieke kind.
Als dit om medische redenen niet mogelijk is, kan er gebruik gemaakt worden van skype,
email en webcam in de klas en thuis; telefonisch contact is ook altijd mogelijk.
We kijken steeds naar wat mogelijk en/of wenselijk is in de gegeven situatie.
Onze school kan deze activiteiten natuurlijk alleen in goed overleg met de ouders van het
zieke kind uitvoeren.
Volgens de wet “ondersteuning aan zieke leerlingen” kan de school een beroep doen op de
schoolbegeleidingsdienst (BCO). Zij kan de school ondersteunen bij het zo goed mogelijk
begeleiden van het onderwijsproces tijdens de periode van ziekte.
De procedure, die wij binnen onze school volgen om in zo’n geval beslissingen te kunnen
nemen is als volgt:
1. Als duidelijk is, dat een leerling van onze school langer dan 2 weken in een
ziekenhuis wordt opgenomen of ziek thuis is, neemt de groepsleerkracht en/of de
intern begeleider van de school contact op met de ouders om de situatie door te
spreken.
2. De groepsleerkracht (en) en de intern begeleider nemen in overleg met de directie en
de ouders van het zieke kind het besluit wel of geen hulp van de
schoolbegeleidingsdienst in te schakelen.
3. De school ontwikkelt met de ouders een planmatige aanpak (wel of niet met externe
begeleiding).
4. De school blijft verantwoordelijk voor de te ontwikkelen en uit te voeren aanpak.
Tijdens het uitvoeren van de aanpak vindt regelmatig overleg met de ouders plaats.
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123
Arbobeleidsplan 2017-2021 versie 23 oktober 2018

Schoolverzuim
Leerplicht
Elke jongere heeft recht op een goede schoolopleiding. Daar staat ook een verplichting
tegenover: leerplicht.
Vanaf de leeftijd van vier jaar mag een kind naar school. Schoolbezoek wordt pas vanaf vijf
jaar verplicht. Om precies te zijn: op de eerste schooldag van de maand die volgt op de
maand dat het kind vijf is geworden. Voorbeeld: het kind wordt op 17 september vijf jaar. Het
is dan volledig leerplichtig vanaf 1 oktober. Toch gaan we ervan uit dat kinderen vanaf 4 jaar
naar school gaan. In overleg met de leerkracht kunnen er afspraken gemaakt worden, als het
nog niet haalbaar is om het volledig aantal uren naar school te gaan. Leerlingen die in
Duitsland wonen zijn vanaf 6 jaar leerplichtig. Wij gaan ervan uit dat ouders die voor een
Nederlandse school kiezen, de kinderen vanaf 4 jaar naar school laten gaan.
De plicht tot het volgen van volledig dagonderwijs duurt tot en met het schooljaar waarin een
jongere zestien jaar wordt. Daarna volgt een kwalificatieplicht tot 18 jaar.
Elke leerplichtige leerling moet ingeschreven staan bij een door de wet erkende school of
onderwijsinstelling. De ouder(s) / verzorger(s) hebben de verplichting ervoor te zorgen dat
een leerling op een school / instelling wordt ingeschreven en die school / instelling geregeld
bezoekt.
De ouder(s) / verzorger(s) melden het kind aan bij de directeur van de school.
Het in- en uitschrijving van leerlingen is vastgelegd in de leerplichtwet en behoort tot de
verantwoordelijkheid van de directeur. Bij een tussentijdse instroom heeft de directeur de
verplichting dit te melden aan de vorige school.
Tenslotte heeft de directeur de plicht het kind bij het verlaten van de school uit te schrijven
en dit te melden bij de toekomstige school / onderwijsinstelling. Voor alle duidelijkheid:
uitschrijving kan pas geschieden, wanneer door de ouder(s) / verzorger(s) de inschrijving op
een andere school / onderwijsinstelling heeft plaatsgevonden.
Wanneer leerlingen permanent naar het buitenland vertrekken, moeten de ouder(s) /
verzorger(s) hun kind(eren) laten uitschrijven bij de afdeling Burgerzaken van de
woongemeente. De directeur mag de leerling pas uitschrijven als er van deze afdeling een
bericht is ontvangen.
Leerlingen die tijdelijk naar het buitenland of een andere woonplaats binnen Nederland
vertrekken, mogen ook niet worden uitgeschreven, zolang er geen geldig bewijs van
inschrijving aan een school of passende onderwijsvoorziening op school is ontvangen.
In alle gevallen waarin een kind wordt uitgeschreven, wordt door de school het zogenaamde
‘onderwijskundig rapport’ opgemaakt, welk informatie geeft over de vorderingen en het
welbevinden van de leerling. De ouder(s) / verzorger(s) worden van dit feit op de hoogte
gesteld.

Verlofregeling
Een kind kan onder bepaalde voorwaarden verlof krijgen. De directeur moet hiervoor
toestemming geven.
De ouder(s) / verzorger(s) dienen dit verlof minimaal twee maanden van tevoren aan te
vragen. Een speciaal formulier is hiervoor op school beschikbaar. Aan het vakantieverlof zijn
wettelijke beperkingen gesteld. De directeur kan slechts één keer per schooljaar verlof
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verlenen, voor een periode van hoogstens 10 schooldagen. Het is niet mogelijk om vrij te
krijgen in de eerste twee weken van een nieuw schooljaar.
De directeur mag toestemming voor verlof verlenen bij twee soorten gelegenheden:
 wanneer de ouder(s) / verzorger(s) kunnen aantonen vanwege het werk onmogelijk in
de normale schoolvakantie weg te kunnen, door een werkgeversverklaring te
overleggen. Dit verlof mag niet worden verleend voor een extra wintersportvakantie of
voor een langer verblijf bij familie in het buitenland.
 belangrijke omstandigheden die zijn erkend zoals o.a. huwelijk of huwelijksjubilea,
ernstige ziekte of overlijden van familieleden, verhuizing, wettelijke verplichtingen die
niet buiten de lesuren kunnen plaatsvinden.
Bij ongeoorloofd verzuim, is de directeur verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar.
Voor de gezinnen die in Duitsland wonen wordt dit gemeld aan Jugendambt.
De directeur deelt de beslissing altijd schriftelijk en met een duidelijke motivatie mee aan de
ouder(s) / verzorger(s). Wanneer de directeur negatief beslist, kan er binnen zes weken
schriftelijk bezwaar gemaakt worden.
Wanneer kind(eren) om welke reden dan ook de school moet verzuimen, moeten ouders
hiervan tijdig melding te maken, liefst enkele dagen van tevoren en bij ziekte voor aanvang
van de lessen. Dit kan schriftelijk en telefonisch. De afwezigheid van leerlingen wordt
dagelijks geregistreerd. Indien een kind niet is afgemeld en ook bij aanvang van de lessen
niet in de groep is, wordt contact met de ouder(s) / verzorger(s) opgenomen. Wanneer een
leerling regelmatig afwezig is, neemt de directeur contact met de ouder(s) / verzorger(s) op
voor overleg. Wanneer een kind voor langere tijd ziek zal zijn, wordt er tussen school en
ouders/verzorgers overlegd of onderwijsactiviteiten thuis mogelijk en zinnig zijn.
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Omgaan met dood en rouw
Inleiding
De omgeving speelt een belangrijke rol bij de rouwverwerking. Voor kinderen is daarom de
opstelling van de school heel erg belangrijk.
Ieder sterfgeval is anders en iedere situatie is anders. Daarom is het niet mogelijk om een
standaard stappenplan te maken hoe de school om moet gaan met de dood.
We gebruiken het handboek Dood en Rouw van GGD Noord-Limburg als bronnenboek om
de stappen zorgvuldig af te wegen. Hieronder staan de richtlijnen geformuleerd.
1. Melding
Een overlijdensbericht kan op verschillende manieren binnenkomen: per post, per telefoon,
persoonlijk op school, maat ook thuis.
De ontvanger van het overlijdensbericht heeft een aantal taken:
- zorgen voor de opvang van de melder, bijvoorbeeld als een kind de melder is
- controleren of hulpverlening van politie, ambulance of brandweer is ingeschakeld
- verzamelen van persoonsgegevens van de melder en de overledene en de
achtergronden van het overlijden
- verifiëren van de juistheid van het overlijdensbericht
- maken van een afspraak met de melder voor vervolgcontact
- zo snel mogelijk het bericht overbrengen aan de directie, de klassenleraar van de
betrokken klas en een vertegenwoordiger van de ouders.
- de boodschap tot nader order geheim houden
- ervoor zorgen dat de school telefonisch bereikbaar is
2. Coördinatie
Een plotselinge dood van iemand van de school vraagt om een goed gecoördineerde actie
van de school. Het is daarom aan te bevelen om een taakgroep samen te stellen
(bijvoorbeeld de directeur, de leerkracht en een vertegenwoordiger van de ouders) en om
één persoon aan te wijzen als eindverantwoordelijke.
Taken en verantwoordelijkheden van de taakgroep:
 Allereerst moet er een duidelijk en compleet beeld komen:
 Wie is er overleden?
 Wat is er precies gebeurd?
 Waar en hoe?
 Zijn er broers/zussen of kinderen op school?
 Wanneer en waar is de begrafenis of crematie?
 Stelt de familie prijs op aanwezigheid van leerkrachten en leerlingen?
 Het onderhouden van contacten met de ouder(s) c.q. nabestaanden
 Het organiseren van condoleance en begrafenisbezoek
 Het instellen van zorg en nazorg voor leerlingen en leerkrachten
 Het informeren van alle bij de school betrokken groepen en geledingen
 De administratieve afwikkeling
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3. Informatieverstrekking
De taakgroep informeert:
- alle personeelsleden
- de klas van (familie van) de overledene
- familieleden die op school zitten
- alle ouders en de ouderraad
- het schoolbestuur
- alle leerlingen.
Aandachtspunten:
- vergeet niet personen en instanties bij wie de kans bestaat dat zij contact opnemen
met de familie zoals externe hulpverlening, leerplichtambtenaar, GGD te informeren
- vergeet ook niet de afwezige (zieke) leerlingen en personeelsleden te informeren
De taakgroep spreekt af wie wie informeert. Bijzondere aandacht moet er zijn voor de nauw
betrokkenen. Zeker zij moeten het bericht op een zorgvuldige wijze krijgen.
Inhoud van de informatie:
- blijf bij de feiten
- geef volledige informatie
- vertel hoe, waar en wanneer van de gebeurtenis
- vertel met wie van de familie contact wordt onderhouden en wat de inhoud is
- geef uitleg over gevoelens van verdriet die bij dit soort gebeurtenissen naar boven
kunnen komen, dat sommigen veel voelen en anderen minder
- vertel dat in principe alle reacties goed zijn
- vertel welke afspraken worden gemaakt voor rouwbezoek en uitvaart en/of bezoek
aan begraafplaats
- vertel hoe de komende dagen ingevuld worden
- vertel de leerlingen dat hun ouders geïnformeerd worden door een brief van school.
4. contact met ouders
Contact met de ouder(s) van het betreffende gezin
- maak liefst dezelfde dag nog, een afspraak voor een huisbezoek
- ga bij voorkeur met zijn tweeën, liefst de leerkracht en de directeur.
- Overleg welke informatie aan de leerlingen en ouders verteld mag worden
- Onderhoud intensief contact
- Overleg alle te nemen stappen:
 Mogelijkheden tot bezoek van leerlingen
 Het plaatsen van een rouwadvertentie
 Afscheid nemen van de overledene
 Bijdrage aan de uitvaart
 Bijwonen van de uitvaart
 Evt. afscheidsdienst of gedenkplek op school
Contact ouders van alle leerlingen
Informeer de ouders via een brief over:
- de gebeurtenis
- rouwbezoek en aanwezigheid bij de uitvaart
- contactpersonen op school
- nazorg voor de leerlingen
- rouwprocessen bij kinderen
- signalen van slechte verdrietverwerking
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5. Begeleiding van de klas
- Bepaal de intensiteit van de begeleiding en maak zo nodig gebruik van speciale
lessen om met de leerlingen te praten over hun gevoelens en om te werken aan het
afscheid nemen. De themakist “Dood en Rouw” biedt hiertoe diverse mogelijkheden.
- Ga, in overleg met de ouders, aan de slag met leerlingen om een bijdrage te leveren
aan de uitvaart.
- Bereid condoleance- en rouwbezoek, de uitvaart of een bezoek aan de begraafplaats
voor met de leerlingen. Leg zoveel mogelijk uit.
- Controleer zo nodig of de overledene toonbaar is, alvorens met de leerlingen op
rouwbezoek te gaan.
- Bespreek gezamenlijk de gebeurtenissen, de gevoelens en gedachten die deze
oproepen.
- Geef ruimte voor emoties.
- Laat de leerlingen elkaar helpen en troosten
6.
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Nazorg
probeer zo mogelijk de dag na de uitvaart weer te starten met de lessen
let op signalen van een stagnerend rouwproces bij leerlingen
organiseer zo nodig activiteiten om het rouwproces te bevorderen, zoals tekenen,
voorlezen van verhalen en gedichten, kringgesprekken, schrijven van opstellen of
gedichten. De themakist “Dood en Rouw” biedt hiertoe diverse mogelijkheden.
Stimuleer en geef ruimte om te praten over de gebeurtenissen.
Let op risicoleerlingen, zoals leerlingen die al eerder een sterfgeval hebben
meegemaakt.
Geef leerlingen die veel moeite hebben met het verwerken van het verlies individuele
begeleiding.
Sta af en toe stil bij de overledene.
Besteed aandacht aan speciale dagen, zoals verjaardagen en de sterfdag.
Overleg eventueel met professionele hulpverlening

7. Administratieve afronding
Bij het overlijden van een ouder:
Gezinsgegevens aanpassen in Eduscope.
Bij het overlijden van een leerling:
- uitschrijven uit het schoolregister
- financiële afwerking zoals schoolgeld
- teruggeven van persoonlijke bezittingen, zoals werkstukken of tekeningen.
8. Hulp bij opvang/verwerking
Bij een plotseling sterfgeval is soms meer hulp nodig of gewenst dan een school kan bieden.
De hulp kan nodig zijn:
- bij de acute opvang, van familieleden of klasgenoten, direct na (het bericht van) een
plotseling sterfgeval;
- bij de verwerking, het rouwproces, enige tijd na het sterfgeval.
Criterium voor inschakelen van externe hulp
Hulp van buitenaf kan worden ingeschakeld als het schoolteam of de directie de indruk heeft
dat een gesignaleerd probleem meer of andere hulp behoeft dan de school kan bieden.
Soms kan de aanpak van een probleem deskundigheid of vaardigheid vereisen waarover het
team niet beschikt. Soms vergt de aanpak van een probleem meer tijd dan het team kan
opbrengen. In die gevallen is het gewenst steun en hulp van buitenaf in te schakelen.
Belangrijkaandachtspunt daarbij is dat het inschakelen van externe hulp berust op een
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teambesluit. Het team dient tenminste op de hoogte te zijn van de inschakeling van externe
hulp.
In te schakelen organisaties:
- de eigen jeugdarts of jeugdverpleegkundige van de GGD
- (school) maatschappelijk werk
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Internetprotocol
(wordt geactualiseerd)
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Internetprotocol
Internet op school
De kinderen van onze school kunnen vanaf groep 5 gebruik maken van internet. Wij maken
hiervoor gebruik van Kennisnet. Kennisnet heeft een eigen Nederlandse zoekmachine die de
kinderen in principe leidt naar Nederlandse sites die geselecteerd zijn, waardoor racistische
uitingen en pornografie niet zomaar benaderd kunnen worden. Kinderen kunnen echter ook
andere zoekmachines gebruiken. Elk kind krijgt vanaf groep 5 een eigen e-mail adres,
waarmee met andere kinderen gecommuniceerd kan worden.
Waarom internet?
Kinderen maken gebruik van internet ter verrijking van het onderwijs. Zij zoeken informatie,
leggen contacten met kinderen van andere scholen en raadplegen deskundigen. De software
die in ontwikkeling is, verwijst meer en meer naar internetsites voor aanvullend, actueel of
alternatief materiaal. Internetactiviteiten worden hiermee steeds meer een vast onderdeel
van methodes en leergangen.
Gedragsafspraken met de kinderen
Samen met de kinderen en leerkrachten hebben we de volgende afspraken gemaakt:
- Ik spreek van tevoren met mijn leerkracht af, wat ik op internet wil gaan doen.
- Ik geef nooit informatie over mezelf of anderen op internet (dus geen namen,
adressen, foto’s, telefoonnummers, e-mail adressen).
- Ik zoek met de zoekmachine Kennisnet of Google en gebruik daarbij geen woorden
die te maken hebben met racisme, discriminatie, seks, geweld of scheldwoorden.
- Ik zal nooit via internet of e-mail met iemand spreken zonder toestemming van mijn
ouders of de leerkracht.
- Ik weet dat alles wat ik op school doe met internet kan worden gecontroleerd door de
leerkracht.
- Ik mag de printer alleen gebruiken als de juf of meneer dat heeft goedgekeurd.
- Ik bewaar mijn wachtwoord zorgvuldig en maak geen onrechtmatig gebruik van
andermans wachtwoord.
- Ik geef het meteen door aan de juf of meneer als:
- ik informatie tegenkom waarbij ik me niet prettig voel
- ik zaken tegenkom waarvan ik weet dat ze niet horen
Afspraken met de leerkrachten
- Internet wordt gebruikt voor educatieve doeleinden.
- Sites die wij kinderen laten gebruiken, worden eerst door de leerkracht bekeken.
- Er worden geen sites bekeken die niet aan onze fatsoensnormen voldoen.
- Er wordt aan kinderen uitgelegd waarom zij bepaalde sites wel of niet mogen
bekijken
- De leerkracht draagt zorg voor een omgeving waarin kinderen open kunnen vertellen
wanneer zij op een ongewenste, onbedoelde site komen.
- Regels en wetten met betrekking tot copyright worden in acht genomen.
- Informatie die terug te voeren is op de leerlingen mag niet op het openbare deel van
het net terechtkomen.
- Namen in combinatie met foto’s van leerlingen worden niet op het net gepubliceerd.
In voorkomende gevallen kan dit alleen met toestemming van de betreffende ouders.
Ook voor het publiceren van individuele foto’s wordt eerst toestemming gevraagd.
- Ook voor e-mail geldt het briefgeheim, maar op grond van hun pedagogische
verantwoordelijkheid mogen leerkrachten e-mail van hun leerlingen bekijken.
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Afspraken met ouders
- Ouders geven schriftelijk toestemming, dat hun kind (-eren) gebruik mag
(mogen) maken van internet en een eigen e-mail adres krijgt (krijgen)
(meestal vanaf groep 5).
- Indien ouders niet wensen dat de naam of afbeeldingen van hun kind in het
openbaar, bijvoorbeeld social media, verschijnt, dan dient men de directeur hiervan
op de hoogte te stellen.
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Stageprotocol
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Stageprotocol
'Begeleiden van stagiaires is een belangrijke taak. Hiermee bereiden we je als onze
toekomstige collega’s voor op de dagelijkse beroepspraktijk'
“Jij als stagiaire”

We heten je welkom op onze school en wensen je een goede en leerzame tijd toe. Wij
betrekken onze stagiaires graag bij alles wat er in en om de school gebeurt.
Wat mag je van ons verwachten:
1. Een goede ontvangst op de school door:
1 - stagecoördinator
2 - de directeur
3 - de mentor
2. Correcte en voldoende werkbegeleiding door een gemotiveerde mentor die de gehele
stageperiode deze taak vervult.
3. Je werkt onder verantwoordelijkheid van de mentor/stagebegeleider. Afhankelijk van het
verloop van de stage is de begeleiding er op gericht dat je zelfstandig leert werken.
4. Je kunt jouw leerdoelen op de stageplaats behalen.
5. Je krijgt verantwoordelijkheden passend bij het opleidingsniveau van jezelf
Wat verwachten wij van jou
1. Een respectvolle omgang met leerlingen, ouders/verzorgers en personeelsleden.
2. Een open en positieve werkhouding.
3. Motivatie.
4. Collegiale samenwerking.
5. Een 'kritische kijk' op ons onderwijs
6. Een daadwerkelijke bijdrage aan de op de werkplek voorkomende werkzaamheden.
Algemeen
Het spreekt waarschijnlijk voor zich, maar stel je even aan de teamleden voor, zodat de zij
weten wie je bent en wat je komt doen.
Privacy:
 Wellicht krijg je aan de vergadertafel of tijdens andere momenten zaken te horen, die niet
bestemd zijn voor andere personen. Het spreekt voor zich, dat deze informatie binnen de
schoolmuren blijft en niet wordt doorverteld. De juiste weg is dat ouders informatie horen
via een gesprek met de leerkracht. Je mag nooit informatie over kinderen, ouders,
leerkrachten of gebeurtenissen buiten de school (of in een verslag) brengen.
 Wanneer je ouders aanspreekt op het gedrag van hun kinderen, of dit nu positief of
negatief is, overleg dit altijd met je mentor. De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor
berichtgeving naar ouders.
 In de verslagen van stagiairs komen in verband met de privacy geen namen van
leerlingen voor.
Voorbeeldfunctie:
Realiseer je dat je niet hebt te maken met studiegenoten op de Pabo, maar dat je als
beginnende leerkracht een voorbeeldfunctie hebt:
 kleed je volgens de geldende fatsoensnormen.
 let tijdens je omgang met de kinderen en collega's op correct woordgebruik.
 gebruik tussen 08.30-14.00 geen mobiele telefoons voor privé doeleinden
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Kennismakingsgesprek met de stagecoördinator
Aan het begin van je stage heb je een gesprek met de stagecoördinator.
 Tijdens het kennismakingsgesprek met de stagecoördinator wordt je verzocht om het
stageformulier in te vullen. We willen graag weten wie er op onze school stage loopt.
 De stagecoördinator vertelt je tijdens het kennismakingsgesprek hoe je moet handelen bij
een ontruiming bij brand of calamiteit.
Aanwezigheid
 Schooltijden: Elke werkdag van 8.30-14.00 u zijn de kinderen op school. Vanaf 's
morgens 8.00 uur kun je op school terecht; na schooltijd is de school open tot 16.30 uur
en zijn de collega’s er om je te helpen.
 Ziekmelding: als je ziek bent op je stagedag, zou je dit tijdig aan je mentor willen
doorgeven?
 Schoolplein: in de pauzes hebben leerkrachten pleindienst om toezicht te houden bij het
spelen; je leert kinderen vaak heel anders kennen en dus is het leerzaam om hieraan
deel te nemen.
 Vieringen: je bent meer dan welkom met Sinterklaas, Kerst, Pasen en overige dagen of
vieringen.
 Er zijn studenten die op hun stagedagen jarig zijn en dit niet ongemerkt voorbij willen
laten gaan. Wil je hier aandacht aan besteden, laat dat dan aan jouw mentor weten. Als
je de kinderen wilt trakteren, hou dan rekening met “gezonde” zaken en evt. allergieën.
 Koffie en/of thee is gratis beschikbaar
Gebruik van de apparatuur
 Kopieerapparaat: de conciërge of administratief medewerker zal voor je kopiëren als je
het tijdig vraagt. Kopieën voor je lessen zijn kosteloos, maar wel in overleg met je
mentor.
 Digibord: in je lessen kun je hier gebruik van maken. Als de bediening niet lukt, los je dit
niet zelf op maar vraag je hulp aan de mentor.
 Internet en inlogcode voor de gastenwifi informeer bij de stagecoördinator.
 Gebruik kluisjes: in de personeelskamer zijn kluisjes die je op je stagedag mag gebruiken
voor je persoonlijke spullen.
Informatie over de school is ook te vinden op onze website (…………………….). Hier is ook
de jaarkalender en de schoolgids te vinden.
Heb je vragen, stel ze gerust ! Je bent hier tenslotte om je te bekwamen in het boeiende vak
van leraar basisonderwijs.

VEEL SUCCES MET JE STUDIE !

namens het team van (naam school)
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OMGANGSREGELS OP ONZE SCHOOL
Het is prettig dat onze school veel (hulp)ouders en stagiaires heeft. Het is in deze tijd
wenselijk dat er afspraken duidelijk op papier staan, zodat ieder weet wat we van elkaar
mogen verwachten.
In het kader van preventie bestaan er ook gedragsregels voor leraren en kinderen.
In overleg met de Ouderraad en MR zijn onderstaande richtlijnen opgesteld voor de
(hulp)ouders en stagiaires die op school werkzaam zijn.
Als een (hulp)ouder of stagiair(e) op onze school wil (mee)werken/ stagelopen, dan
verwachten we dat hij/zij deze richtlijnen accepteert en navolgt.

Algemene omgangsregels:
-

accepteer en respecteer de ander zoals hij/zij is;
oordeel niet te snel en sluit niemand buiten om geloof, uiterlijk, sekse, ras, gezondheid;
begroet de ander en neem ook afscheid bij het vertrek;
spreek elkaar rustig en met respect aan in correct taalgebruik, zonder roddelen, uitlachen
of schelden;
zeg de ander wat je voelt als je iets niet prettig vindt;
luister naar elkaar, probeer elkaar te helpen als daarom wordt gevraagd;
respecteer andermans eigendommen;
praat niet negatief over ouders, leerlingen en leraren; verwijs naar de plaats waar de
kritiek uitgesproken moet worden;
gebruik geen (verbaal) geweld.

Omgang met leerlingen:
-

maak duidelijke afspraken, in goed overleg met de leraar;
wees open eerlijk; oordeel rechtvaardig;
zorg voor een fijne sfeer met de kinderen;
bespreek de problemen met de leraar;
bespreek zaken waarover vragen zijn zo mogelijk meteen na een activiteit.

Omgang met anderen:
-

heb vertrouwen in elkaar, wees eerlijk, meelevend en steun elkaar;
kom afspraken na.

Bij het niet nakomen van de richtlijnen kan iemand de toegang tot de school worden
ontraden of ontzegd.
namens het team,
directeur
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STAGE-FORMULIER
Naam stagiair(e):

.................................................................................

Straat/Huisnummer: .................................................................................
Postcode/Woonplaats:

.................................................................................

Telefoon (ook mobiel)

.................................................................................
***

Opleidingsinstituut: .................................................................................
Adres:

.................................................................................

Postcode/Plaats:

.................................................................................

Telefoon:

.................................................................................

Klas/Groep:

.................

Stagebegeleider:

.................................................................................
***

Stageperiode:

van ............................ tot .............................

In groep:

..................................................................................

Mentor:

..................................................................................

……………………………….(plaats), ………………(datum),

Handtekening:

...............................................................................
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Alleen aanwezig in het schoolgebouw
(wordt geactualiseerd)
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Alleen aanwezig in het schoolgebouw
Naar aanleiding van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) op 24 februari 2011 zijn er
afspraken gemaakt over ‘wanneer een persoon alleen aanwezig is in het schoolgebouw.’
Het blijkt dat het verstandig is om hierover afspraken te maken, omdat bij een ongeval of
calamiteit de werkgever en/of de directeur aansprakelijk kan worden gesteld.
Het gebeurt regelmatig dat iemand buiten schooltijd in het schoolgebouw komt om te
werken.
Wanneer er één persoon ’s avonds, in het weekend of in de vakantie alleen in het gebouw is,
kàn er iets vervelends gebeuren (bijv. een noodlottige val van de trap, een bedreiging door
vreemden buiten het gebouw). Daarom wordt geadviseerd altijd iemand vooraf te melden dat
men naar school gaat en om een tijd af te spreken wanneer men weer weggaat.
Reeds bestaande afspraken zijn:
We gebruiken het aanwezigheidsbord in de hal bij de ingang.
Er is afgesproken dat de voorlaatste zich afmeldt bij de laatste persoon die in het gebouw
aanwezig is.
Ook bij binnenkomst (op tijden dat de kinderen/collega’s niet aanwezig zijn of er geen
afspraak/vergadering is) meld je je even bij degene die al alleen in het gebouw aanwezig is.
Wanneer een werknemer van Lijn 83 alleen in het gebouw komt, doet hij/zij dit op eigen
verantwoordelijkheid. Mocht er zich een calamiteit voordoen, dan stelt hij/zij niet de
werkgever en de directeur hiervoor aansprakelijk.
Dit kan echter wel, als de werkgever of directeur een uitdrukkelijk verzoek heeft gedaan om
in het schoolgebouw te komen voor een activiteit.
Indien een werknemer deze verantwoordelijkheid niet wil nemen, dan kan hij/zij een andere
volwassenen (bijvoorbeeld een collega of partner) vragen om hem/haar te vergezellen
tijdens het werk in het lege schoolgebouw.
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Informatieverstrekking gescheiden ouders
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Informatieverstrekking gescheiden ouders
1. Bij inschrijving van de leerling wordt melding gedaan van de gezinsrelatie waarin
deze opgroeit, alsook van het gezagsrelatie met betrekking tot de (afzonderlijke
ouders). Indien van toepassing zijn de adressen van beide ouders bij de school
bekend en van de relevante passages uit het ouderschapsplan (informatierecht) en
de beschikking van de (kinder)rechter. Bij wijzigingen dienen de ouders de school (de
verantwoordelijke afdelingsleider) daarvan direct in kennis te stellen onder
overlegging van de passages uit de gerechtelijke stukken. Wanneer beide ouders
gezamenlijk het ouderlijk gezag hebben (of na echtscheiding hebben behouden), dan
blijven zij in gelijke mate recht op informatie en consultatie door de school houden.
Ook in dit geval zijn beide adresgegevens bij de school bekend.
2. In geval van echtscheiding of verbreking van de relatie tussen ouders, neemt de
school jegens hen beiden een neutrale positie in. De school onthoudt zich dus van
betrokkenheid bij conflicten tussen de ex-partners en doet geen uitspraken. Zij richt
zich primair op haar pedagogisch-didactische verantwoordelijkheid jegens de leerling.
3. Er is een verplichting van ouder tot ouder om informatie te verstrekken. Op grond van
artikel 1:377b BW is de ouder die belast is met het gezag gehouden om de andere
ouder die niet met het gezag belast is op de hoogte te stellen van gewichtige
aangelegenheden met betrekking tot de persoon van het kind en deze te raadplegen
over daaromtrent te nemen beslissingen.
4. Alle ouders met gezag hebben het hetzelfde recht op informatie en consultatie door
de school. De wet maakt geen onderscheid tussen verzorgers en niet-verzorgers.
5. Welke informatie de school op verzoek van de ouder, bij wie de leerling niet woont,
aan hem/haar verstrekt, is afhankelijk van de wettelijke positie ten opzichte van de
leerling:
A. In geval van (mede) gezag omvat de informatieverstrekking ten minste:
- het verstrekken van de schoolgids, de periodebrieven, de
rapporten/toetsresultaten van de leerling in kwestie, overige relevante
informatie over de leerling;
- uitnodiging voor ouderavond en op ouders gerichte schoolactiviteiten, dan wel
activiteiten waarbij ouderparticipatie vanuit de school gewenst is;
- verzoeken om toestemming voor begeleiding en onderzoek van de leerling in
het kader van diens schoolloopbaan;
- inzage in de door de school vastgelegde persoonsgegevens, waaronder het
leerlingendossier wanneer de leerling jonger is dan zestien jaar.
Uitgangspunt hierbij blijft dat beide ouders op gelijke wijze geïnformeerd en
geconsulteerd worden. Met andere woorden er is geen sprake van onderscheid
tussen verzorger en niet-verzorger. Dit nog los van het feit dat in geval van coouderschap dit onderscheid niet te maken is.
B. De niet met het gezag belaste ouder ontvangt op zijn/haar verzoek informatie
over belangrijke feiten en omstandigheden.
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Op basis van jurisprudentie: rapporten, informatie rond schoolkeuze, informatie
met betrekking tot de schoolloopbaan, specifieke problemen tenzij
a. de informatie ook niet aan de met het gezag of verzorging belaste ouder zou
worden verstrekt ( zie artikel 377c BW) of
b. het belang van de leerling zich daartegen verzet. Indien de school een
verzoek om informatie afwijst, zal zij dit met redenen omkleed kenbaar maken
aan verzoeker/verzoekster.
6. De uitnodiging voor een ouderavond betreft een gezamenlijk gesprek voor beide
ouders. In bijzondere situaties kan van de gezamenlijkheid worden afgeweken. Er
moet dan binnen een week na de uitnodiging voor het oudergesprek een verzoek
worden ingediend bij de verantwoordelijke afdelingsleider voor een afzonderlijk
gesprek op de ouderavond (zodat dit ook tijdig georganiseerd kan worden). Partners
van ex-echtgenoten worden alleen uitgenodigd indien de andere ouder hiertoe
schriftelijke toestemming heeft gegeven.
7. In situaties waarin de school ten aanzien van de informatieverstrekking vermoedt dat
informatieverstrekking niet in het belang van de leerling is, dan zal zij de kwestie
voorleggen aan een onafhankelijke deskundige zoals de huisarts, psycholoog. Met
het oog op artikel 377c en het risico dat naar de rechter gegaan wordt, is een
onafhankelijk advies een vereiste.
8. De school respecteert de gezinssituatie waarin de leerling feitelijk leeft. Zij heeft
echter geen informatieplicht jegens een nieuwe partner van een ouder, ook niet als
deze deel uitmaakt van het gezin waarin de leerling opgroeit.
9. Als de leerling 18 jaar of ouder is dan verloopt de informatie van school altijd via de
leerling. Als een leerling 16 jaar of ouder is, dan heeft alleen de leerling inzage in zijn
of haar leerlingdossier.
10. Indien er vermoedens zijn, dat er zich problemen voordoen bij (een van) de ouders,
treedt een ander protocol/draaiboek uit dit veiligheidsplan in werking.
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Slotbepalingen
Bij zaken, die niet in dit document worden genoemd, beslist de directie zoveel
mogelijk na overleg met het team.
De bepalingen en afspraken in dit document mogen niet in strijd zijn met de
klachtenregeling en het personeelsbeleidsplan, zoals die door het bevoegde
gezag zijn vastgesteld.
Protocollen welke op schoolniveau zijn ontwikkeld, mogen naast deze
gedragscode gebruikt worden voor zover ze niet in strijd zijn met de
gedragscode.
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Verklarende woordenlijst
Bedrijfshulpverlening:

Het planmatig, snel en effectief beperken en bestrijden van
noodsituaties, calamiteiten en dreigende gebeurtenissen, die tot
letsel of dood van de aanwezige personen kunnen leiden.

Brandpreventie:

Het kunnen beheersen en bestrijden van een kleine,
beginnende brand.

Inruimen:

Het veilig binnen houden, en zonodig naar binnen leiden, van
alle werknemers en leerlingen. Inruimen dient bijvoorbeeld
plaats te vinden als er in de nabije omgeving een giftig gas of
anderszins gevaarlijke stof is vrijgekomen. Om deze redenen
dienen alle ramen en deuren gesloten te worden en dient indien
aanwezig een ventilatiesysteem dat lucht aanzuigt van buiten te
worden afgesloten.

Noodsituatie:

Een situatie waarbij de gezondheid en/of veiligheid van één of
meerdere leerlingen, medewerkers of aanwezige derden in het
geding is.

Ontruimen:

Het veilig naar buiten leiden van alle leerlingen, werknemers en
andere aanwezigen.

Noodplan:

Een document gericht op een planmatige inzet van de
bedrijfshulpverlening tijdens noodsituaties. Het bevat een
beschrijving van de potentiële noodsituaties,
taakomschrijvingen van de bedrijfshulpverleners, procedures,
telefoonlijsten en dergelijke.
Afspraken met externe hulpverleningsorganisaties maken
eveneens onderdeel uit van dit plan.
Een ontruimingsplan en een inruimingsplan kunnen separaat of
als integraal onderdeel van het noodplan worden opgesteld.

Arboverklaring:

Een duidelijke verklaring van de verwoording van het willen zijn
van bestuur, directie en personeel.

Arbobeleidsplan:

Plan waarin de beleidselementen worden beschreven waarmee
de in de Arbobeleidsverklaring verwoorde doelstellingen worden
gerealiseerd.

Risico Inventarisatie:

Dit document geeft inzicht in alle risico’s waaraan leerlingen en
personeel bloot staan.

Plan van aanpak:

een plan waarin staat aangegeven welke maatregelen zullen
worden getroffen met daaraan gekoppeld de termijn en de te
nemen maatregelen.

Arbojaarverslag:

Schriftelijk verslag over het gevoerde beleid in het afgelopen
jaar.

Arbocoördinator:

Persoon die naast de directie verantwoordelijk is voor het te
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voeren arbobeleid.
Rapportage:

Het overleg van de werkgever of diens gemandateerde met de
personeelsgeleding van de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad of de afzonderlijke
Medezeggenschapsraden.

Werkoverleg:

Het voeren van overleg over de arbeidsomstandigheden.

Seksuele intimidatie:

Ongewenste seksuele toenadering, verzoeken om seksuele
gunsten of ander verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag van
seksuele aard.

Agressie / geweld:

Verbaal, fysiek of psychisch machtsmisbruik.
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Sociale kaart Noord en Midden Limburg
Ackjon (Karakter)
(Academisch Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie Oost-Nederland,)
Reinier Postlaan 12, 6525 GC Nijmegen
Telefoon: 0900-9888 * (toestelcode : 7897)
Email: ackjon@skjpon.nl
Website: www.skjpon.nl
Advies en meldpunt Kindermishandeling AMK Noord- en Midden-Limburg:
Prinsenstraat 4, 5913 ST Venlo
landelijk nummer 0900-1231230
Telefoon: (088) 007 29 75
Email: amknoord@bjzlimburg.nl
www.bjzlimburg.nl
elke dag 9.00-12.30 u
amknoord@bjzlimburg.nl
di- vr 13.00-17.00 u
Anoniem Meldpunt Misdaad
0800-7000

ma t/m vr 08.00 tot 24.00 uur
za, zo en feestdagen 10.00 tot 18.00 uur

Arbeidsinspectie Zuid Nederland
Godsweerdersingel 10, 6041 GL Roermond
Telefoon:0475 356 666
BCO-Onderwijsadvies
Wylrehofweg 11, 5912 PM Venlo (postbus 829, 5912 PM Venlo)
Aandachtsfunctionaris inzake Klachtenregeling: Ine Segers (inesegers@bcoonderwijsadvies.nl)
Bureau Halt
- Limburg Noord, Minckelersstraat 7 5916 PE Venlo
Telefoon 077 351 70 00
Bureau Jeugdzorg
- Locatie Venlo
Prinsenstraat 4, 5913 ST Venlo
Telefoon: 088-0072970
Email: venlo@bjzlimburg.nl
www.bjzlimburg.nl
- Locatie Venray
Noorderhof 14, 5804 BV Venray
Telefoon: 088-0072970
Email: venray@bjzlimburg.nl
- Locatie Roermond
Maria Gardestraat 64, 6041HM Roermond
Telefoon: 088-0072950
Email: roermond@bjzlimburg.nl
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Centrum Jeugd en Gezin (CJG)
Telefoon: 0475-351700
CBO
(centrum voor begaafdheidsonderzoek)
Toernooiveld 5, 6525 ED Nijmegen
Telefoon: 024-3616146
Email: CBO@acsw.ru.nl
Dichterbij
(Hulp- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking en de mensen in
hun omgeving; fusie de Wendel en Vizier)
www.dichterbij.nl
Centraal nummer 0900 4 999 999
Kleur Dichterbij Kind en Jeugdzorg: ondersteunt kinderen met ontwikkelingsbeperkingen
en anderen die hierbij betrokken zijn.
De Grens 35b, 6598 DK Heijen
Postbus 212, 6590 AE Gennep
Telefoon: 0485-551177
www.kleur.eu
Externe Vertrouwenspersoon, inzake Klachtenregeling
Voor scholen vanuit Gennep/Venray::
Via de GGD Venlo telefoonnummer 077-8504855
Voor scholen vanuit Mook:
Via de GGD Nijmegen telefoonnummer 024-3297297
of Jeugd Gezondheidscnetrum 024-3297135
GGD
Noord Limburg: 077-8504848
Nijmegen: 024-3297297 of JGZ 024-3297135
GGZ Land van Cuijk en Noord-Limburg, locatie Boxmeer
Loerangelsestraat 1a, 5831 HA
Postbus 103, 5830 AC Boxmeer
Telefoon 0485 - 84 72 50
GGZ
- Noord en Midden Limburg
Stationsweg 46 / postbus 5, 5800 AA Venray
Telefoon: 0478-527527
www.vvgi.nl
- Nijmegen
Tarweweg 2, 6534 AM Nijmegen
Telefoon: 024-3837700
www.ggznijmegen.nl
ArboNed BV
Noorderpoort 17 B
5916 PJ VENLO
Telefoon: 077 355 51 96
regio.zuidoost@arboned.nl
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IKNC
(Interdisciplinair kinderneurologisch centrum)
Bezoek adres: Radboud Centraal, Geert Grooteplein 10 Nijmegen
Postadres: UKZ St Radboud, postbus 9101, 6500 HB Nijmegen
Telefoon: 024-3614894
www.umcn.nl/kindenziekenhuis
Jeugdgezondheidszorg Groene Kruis
(maakt deel uit van zorggroep Noord-Limburg)
Drie Decembersingel 48, 5921 AC Venlo-Blerick
Postbus 694, 5900 AR Venlo
Telefoon: 077-3997354
www.jeugdgezondheid.nl
Kentalis: voor mensen met communicatie- en hoorproblemen.
Theerestraat 42, 5271 GD Sint-Michielsgestel
Postbus 7, 5270 BA Sint-Michielsgestel
Telefoon (073) 558 81 11.
Aanmelding en Diagnostiek
Eindhoven: telefoon 040-2646166
Kindertelefoon
Telefoon: 0800-0432
Email: nijmegen@kindertelefoon.nl
venlo@kindertelefoon.nl
Klachtencommissie voor zaken m.b.t. machtsmisbruik
Landelijke Klachtencommissie Onderwijs LKC
Stichting Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
Telefoon:
030-2809590
Website:
https://onderwijsgeschillen.nl/
Email:
info@onderwijsgeschillen.nl
Leerplichtambtenaar gemeente
Mook: Raadhuisplein 6, 6585 ZK. Telefoon: 024-6969111
Gennep: Ellen Hofmanplein 1, 6591 CP. Telefoon: 0485-494141
Bergen: Raadhuisstraat 2, 5458 AX. 0485 - 348383
MEE Noord en Midden Limburg
(Ondersteuning bij leven met een beperking)
Drie Decembersingel 48c, 5921 AC Venlo- Blerick
Telefoon: 077-3961515 / algemeen nummer: 0900-998888
www.mee-nml.nl
Mutsaersstichting (kinderpsychiatrie)
telefoon: 0900-6887237
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Netwerk: (bij complexe gezinsvragen, waarbij een relatie wordt gelegd met school, woonomgeving)
zie o.a. Politie, Synthese, Leerplichtambtenaar
Onderwijsinspectie (Kantoor Eindhoven)
Postbus 530, 5600 AM Eindhoven
Telefoon: 040-2197000
www.onderwijsinspectie.nl
Politie 112 (in nood) of 0900-8844
- bureau Gennep, Europaplein 5 6591 AV Gennep
PPSI (Project preventie seksuele intimidatie)
voor informatie over materialen, achtergrondinformatie, actuele ontwikkelingen e.d. met
betrekking tot zaken rond machtsmisbruik
Telefonische helpdesk-op-maat: 030-2856762
www.ppsi.nl
Praktijk Kinderneurologie
(o.a. voor onderzoek naar NLD)
Den Hof 144, 5583 JZ Waalre
Telefoon: 040-2285970
Email: info@kinderneuropsychologie.nl
www.kinderneuropsychologie.nl
Raad voor de kinderbescherming
Vestiging Roermond
Slachthuisstraat 57, 6041 CB Roermond / postbus 279, 6040 AG Roermond
Telefoon: 0475-363363
Rebis
Kinder Psychiatrisch Centrum
Maasstraat 8a, 5431 EB Cuijk
Telefoon: 0485-337033
Riagg Zuid
Hogeweg 99, 5914 BC Venlo
Telefoon: 077-3558355
Rubicon Jeugdzorg
- Regio Noord-Limburg
Diependijkstraat 2, 5922 VX Venlo / postbus 836, 5900 AV Venlo
Telefoon: 077-3510541
www.rubicon-jeugdzorg.nl
Slachtofferhulp
Noord Limburg bureau Venlo
Telefoon: 077-3548030
Landelijk bureau: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl
Steunpunt Huiselijk geweld, Venlo
Met vragen over huiselijk geweld kun je anoniem terecht bij het SHG. Het is een
aanspreekpunt voor slachtoffers, plegers en iedereen die op de een of andere manier te
maken heeft met huiselijk geweld.
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Telefoon: 0900-1262626
Stichting Lijn 83 primair onderwijs
- Kantoor Gennep: Picardie 32a, 6591 JE Gennep
Telefoon: 0485-540939
Stichting Vorkmeer
(o.a. sociale vaardigheidstrainingen voor kinderen en jongeren in de regio Venlo / Helden)
Ruijsstraat 20, 5981 CM Panningen
Telefoon: 077-3077350
Stichting Wel.kom /oog voor mensen
Kaldenkerkerweg 56, 5915 AD Venlo / postbus 656, 5900 AR Venlo
Telefoon: 077-3266666
Synthese
(Onderneming voor zorg en welzijn)
- Locatie venray:
Schoolstraat 15f, 5801 BN Venray / postbus 5033, 5800 GA Venray
Telefoon: 0478-517300
Email: venray@synthese.nl
- Locatie Horst:
Bemmelstraat 2, 5961 HN Horst
Telefoon: 077-3978500
Email: unithorst@synthese.nl
- Locatie Bergen:
Jeroen Boschstraat 32, 5854 CZ Bergen
Telefoon: 0485-348080
Email: unitbergen@synthese.nl
- Locatie Mook
Maasstaete 114, 6585 CE Mook
tel. 024 8909480
Email maasduinen@synthese.nl
Tolk- en vertaalcentrum Nederland (tvcn)
Helftheuvelweg 47, 5222 AV Den Bosch
Telefoon: 088-2555222
Vertrouwensinpecteurs: meld- (en informatie-)punt
Voor het melden van zaken m.b.t. machtsmisbruik en het inwinnen van informatie
Telefoon: 0900-1113111 (op werkdagen van 8.00-17.00 uur, lokaal tarief)
www.vertrouwensinspectie.nl
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