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Een veilige omgeving kan alleen bestaan als 
iedereen die deelneemt, oog heeft voor 
veiligheid en er de verantwoordelijkheid voor 
wil nemen. Op een school zijn dat het 
schoolteam, leerlingen en ouders. 
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LEESWIJZER 
Op grond van de Arbowet zijn scholen verplicht over een schoolveiligheidsplan te beschikken. In deze wet is 
beschreven dat scholen zelf verantwoordelijk zijn voor de veiligheid in het schoolgebouw. Dat betekent 
bijvoorbeeld dat de brandveiligheid goed geregeld moet zijn, dat maatregelen genomen moeten zijn om 
vandalisme te voorkomen en om inbraak tegen te gaan. Maar dat zijn basisvoorwaarden, want veiligheid op 
school houdt veel meer in. Kan iedereen er bijvoorbeeld veilig zijn verhaal doen, is de integriteit gewaarborgd, 
worden leerlingen met sociale vragen of problemen op een goede manier verder geholpen? Ook dat is 
veiligheid.  
  
De Vereniging christelijk primair onderwijs Noord-Groningen (hierna VCPO-NG) streeft naar een goed en veilig 
werk- en leerklimaat voor medewerkers, leerlingen, ouders en andere betrokkenen bij de scholen. Een 
belangrijke voorwaarde om een mens optimaal tot ontwikkeling te laten komen. De veiligheid van een school 
hangt af van verschillende factoren, we onderscheiden in dit plan dan ook de fysieke schoolveiligheid en de 
sociale schoolveiligheid. 
 
De kern van de veiligheid op school wordt in eerste instantie echter bepaald door betrokkenheid en gedrag.  
In dit schoolveiligheidsplan is verwoord hoe onze organisatie zorg draagt voor een juiste en adequate invulling 
van haar taken en verantwoordelijkheden op het terrein van veiligheid en welbevinden van onze leerlingen en 
medewerkers in en rond onze schoolgebouwen. 
 
Het schoolveiligheidsplan is een werkdocument en zal, mocht dit nodig zijn, jaarlijks worden bijgesteld.  
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WETTELIJKE KADER 

Veel veiligheidsaspecten zijn vastgelegd in wetten. De wet verplicht scholen aan de veiligheidseisen te voldoen 

om incidenten te voorkomen. Per 1 augustus 2015 zijn scholen in het primair onderwijs, als gevolg van een 

aanpassing van de onderwijswetten, verplicht zorg te dragen voor een veilige school.  

Door de wetswijziging moeten scholen: 

 aan een inspanningsverplichting voldoen om een actief veiligheidsbeleid te voeren; 

 het effect van het veiligheidsbeleid periodiek monitoren; 

 de volgende taken bij ten minste één persoon beleggen:  

 het coördineren van anti-pestbeleid; 

 het fungeren als vast aanspreekpunt in het kader van pesten. 

 

COÖRDINATIE EN ORGANISATIE 
Veiligheid op school is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van bestuur, schoolteam, leerlingen en ouders. 

Hieronder wordt de vorm van betrokkenheid van een aantal interne en externe partijen besproken. 

 

Bestuur 

Het bevoegd gezag is formeel eindverantwoordelijk voor de veiligheid op alle zeven basisscholen binnen VCPO-

NG. Zij zorgt ervoor dat op school de randvoorwaarden zijn gecreëerd die het opzetten en uitvoeren van goed 

veiligheidsbeleid mogelijk maken. In de uitvoering is de directeur verantwoordelijk voor het veiligheidsbeleid. 

 

Directeur  

De directeur voert samen met de preventiemedewerker (fysieke veiligheid) en de intern begeleider eventueel in 

samenwerking met de anti-pestcoördinator (sociale veiligheid) de coördinatie van het veiligheidsbeleid binnen 

de school uit. Bij het coördineren gaat het niet alleen om de uitvoering, maar ook om het bewaken en 

stimuleren van de voortgang.  

 

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon 

Voor ouders en leerlingen is het van belang om een laagdrempelig aanspreekpunt te hebben op school wanneer 

er gepest wordt. De wet schrijft voor dat iedere school een persoon aanstelt die het beleid tegen pesten 

coördineert en fungeert als aanspreekpunt. Het bestuur van VCPO-NG heeft een bovenschoolse anti-

pestcoördinator, interne vertrouwenspersoon en een externe vertrouwenspersoon aangesteld. In de 

schoolgidsen van de scholen staan hun namen en gegevens vermeld.  
 

Als er met de leerlingen problemen zijn die duidelijk met de school te maken hebben, dan is het natuurlijk het 

beste wanneer dat ook op school met de leerkracht of met de directie besproken kan worden.  
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Op het moment dat er iets ernstigs aan de hand is of als betrokkenen er ook met de directie niet uit komt, kan 

er contact worden opgenomen met de interne vertrouwenspersoon van de school. De vertrouwenspersoon op 

school is het eerste aanspreekpunt bij meldingen en klachten over ongewenste omgangsvormen. De 

vertrouwenspersoon is er voor zowel leerlingen, ouders als personeel. Men kan de vertrouwenspersoon om 

hulp vragen als er een informele klacht is en deze met de school wil oplossen. De vertrouwenspersoon wijst de 

weg en kan adviseren. Mocht het niet tot een oplossing komen of mochten betrokkenen zich niet voldoende 

ondersteund voelen door de interne vertrouwenspersoon dan kan er contact opgenomen worden met een 

externe vertrouwenspersoon. Een ieder kan in overleg treden met de interne of externe vertrouwenspersoon. 

Dit kan mondeling, na het maken van een afspraak, of schriftelijk. De vertrouwelijkheid en de privacy is 

gewaarborgd. 
 

In het geval van pesten wordt er contact opgenomen met de bovenschoolse anti-pestcoördinator. Vaak loopt dit 

contact via de directeur en/of de intern begeleider van de school. De taken van de anti-pestcoördinator zijn: 

 fungeren als aanspreekpunt voor ouders en leerlingen in het kader van het antipestbeleid;  

 een actieve bijdrage leveren aan een sociaal veilig schoolklimaat door het geven van voorlichting; 

 het organiseren van preventieve activiteiten; 

 fungeren als gesprekspartner en beleidsadviseur op het gebied van sociale veiligheid; 

 het coördineren van het anti-pestbeleid binnen de scholen.  

 

Leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel 

Leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel werken vanzelfsprekend mee aan het veiligheidsbeleid. 

Wordt er bijvoorbeeld met gevaarlijk gereedschap gewerkt, bijvoorbeeld een schaar, dan legt de leerkracht de 

gebruikersregels uit en wijst de leerlingen op gevaren. Maar ook voor het uitleggen van de schoolregels en het 

aanspreken van leerlingen op gevaarlijk gedrag zijn de leerkrachten en het onderwijsondersteunende personeel 

de aangewezen personen. Lessen kunnen gewijd worden aan het thema veiligheid en aan veilig gedrag. Verder 

melden de leerkrachten en/of het onderwijsondersteunend personeel onveilige situaties in en om de school. Ze 

signaleren (bijna) incidenten en zorgen dat de aandacht voor fysieke veiligheid en veilig gedrag blijft bestaan.  

 

Leerlingen  

Leerlingen dragen voor een belangrijk deel bij aan een school zonder incidenten door het tonen van veilig 

gedrag. Zij zijn op de hoogte van de schoolregels en handelen daarnaar. Ook melden de leerlingen gevaarlijke 

situaties en (bijna) incidenten.  

 

Ouders 

Ook in de medezeggenschapsraad kan het veiligheidsbeleid op de agenda staan. Ouders kunnen onveilige 

situaties melden en dragen mede zorg voor de veiligheid in en om de school. Bijvoorbeeld door het 

verkeersgedrag bij het wegbrengen en halen van de kinderen. 
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Onderwijsinspectie 

De onderwijsinspectie zal toezien op naleving van de wettelijke verplichtingen. Deze wettelijke verplichtingen 

zijn het door de school te voeren schoolveiligheidsbeleid en het aanstellen van een functionaris pesten. Ook 

heeft de onderwijsinspectie toegang tot de monitorgegevens van scholen. Dit stelt de onderwijsinspectie beter 

in staat om, voordat er incidenten plaatsvinden, het gesprek aan te gaan met de school.  

 

Arbeidsinspectie 

De arbeidsinspectie is een overheidsinstantie die onder andere controleert of werkgevers en werknemers zich 

aan de Arbowet houden. Als een school deze wet overtreedt, kan de arbeidsinspectie de school een 

waarschuwing geven. Als er vervolgens niets wordt gedaan aan de overtreding kan de arbeidsinspectie een 

boete opleggen. De school heeft ook met de arbeidsinspectie te maken als een leerling of medewerker een 

ernstig of dodelijk ongeval krijgt. De arbeidsinspectie stelt dan een onderzoek in naar de toedracht van het 

ongeval en kan een proces verbaal opmaken als het vermoeden bestaat dat het ongeval te wijten was aan 

overtreding van de Arbowet. Er kan dan strafvervolging worden opgelegd door de Officier van Justitie. 

 

Brandweer 
De brandweer is er niet alleen voor het bestrijden van brand; zij helpt ook bij het voorkomen van brand.  

Dit gebeurt onder andere door het, namens de gemeente, verstrekken van zogenaamde gebruiksvergunningen. 

Het hebben van een gebruiksvergunning is verplicht voor een groot aantal gebouwen, waaronder scholen met 

meer dan 50 personen (leerlingen en personeel). In de gebruiksvergunning staan eisen op het gebied van 

brandveiligheid. Zo moet bijvoorbeeld het ontruimingsplan goedgekeurd zijn door de brandweer. 

Verder kan de brandweer adviseren bij het opstellen van een ontruimingsplan en het nemen van 

brandpreventieve maatregelen. Ook een ontruimingsoefening kan soms met de brandweer en andere 

hulporganisaties worden geoefend. Tevens houdt de brandweer jaarlijkse controles in het gebouw in verband 

met de brandveiligheid. 

 

We zorgen er dus met elkaar voor dat de scholen binnen VCPO-NG scholen zijn waar leerlingen en personeel met 

plezier werken in een veilige omgeving, zodat zij zich allen zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. 
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VISIE OP VEILIGHEID 
Naast wettelijke regels speelt binnen het veiligheidsaspect ook het gedrag van de gebruikers van de school en de 

omgeving een grote rol. Daarom zijn goede afspraken met het team van de school en de leerlingen onmisbaar. 
 

De aandacht op veiligheid in het basisonderwijs neemt de laatste jaren toe. Incidenten worden steeds vaker 

ervaren als een structureel probleem. De focus op onveiligheid heeft inmiddels geleid tot tal van maatregelen 

binnen de scholen. Voorwaarde voor een succesvol schoolveiligheidsplan is dat het beleid voortkomt uit een 

visie op veiligheid die past bij de scholen binnen VCPO-NG 
 

Voor een helder en eenduidig beeld van het begrip veiligheid is een goede begripsdefinitie van de begrippen 

‘veiligheid’ en ‘onveiligheid’ van belang. We definiëren: 

 veiligheid in termen van de aanwezigheid van maatregelen, voorzieningen en activiteiten;  

 onveiligheid in termen van afwezigheid van maatregelen, voorzieningen en activiteiten.  
 

Veiligheid wordt dus niet gedefinieerd aan de hand van de aanwezigheid of afwezigheid van incidenten. Een 

veilige school is dus niet een school waar geen incidenten zijn opgetreden, maar is een school waar adequate 

voorzieningen en maatregelen zijn getroffen. Maatregelen kunnen in de tijd onderhevig zijn aan veranderingen. 
 

Bij veiligheid gaat het om fysieke en sociale aspecten. De fysieke schoolveiligheid betreft alle zaken in en om de 

school die te maken hebben met de fysieke omgeving van leerlingen en personeel. Sociale schoolveiligheid 

betreft zaken die te maken hebben met de psychosociale belasting van leerlingen en personeel. 

 

 

 DOEL I DE SCHOLEN BINNEN VCPO-NG WILLEN IN EEN VEILIG KLIMAAT ONDERWIJS KUNNEN 

VERZORGEN. 
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FYSIEKE SCHOOLVEILIGHEID  

Een fysiek veilige school is voor een VCPO-NG school een goed onderhouden gebouw waarbij de inrichting geen 

gevaar oplevert voor de leerlingen, de leerkrachten, de directie, het onderwijsondersteunend personeel, de 

ouders en overige gebruikers. Het schoolplein, de gymnastiekzaal en de speelzaal zijn voorzien van veilige 

toestellen. Leerlingen en leerkrachten weten wat ze moeten doen bij brand of andere calamiteiten en de school 

oefent regelmatig het ontruimingsplan. Vluchtwegen zijn vrij van obstakels. De directie van de school ziet toe op 

regelmatige inspecties van het gebouw en het schoolplein. Het veiligheidsbeleid is up-to-date en de school bezit 

instrumenten om dit te controleren. De school werkt samen met de ouders, de GGD, de brandweer, de 

Arbodienst en de gemeente.  

 

Preventiemedewerker 

Het managen van veiligheid omvat uiteenlopende activiteiten. Het hele proces zal efficiënter verlopen indien 

één persoon de werkzaamheden coördineert. De aanwezigheid van een vaste persoon die de titel 

preventiemedewerker krijgt, vergemakkelijkt de organisatie. Iedere onderwijsorganisatie is verplicht een 

preventiemedewerker aan te stellen. De preventiemedewerker assisteert de werkgever in de zorg voor de 

dagelijkse veiligheidszorg binnen de school. De preventiemedewerker wordt geacht op de hoogte te zijn van de 

(Arbo)regelgeving en die te vertalen naar de schoolsituatie, het management te adviseren en medewerkers te 

motiveren. De taken van de preventiemedewerker dienen afgestemd te worden op de aard en de risico’s van 

de onderwijsinstelling, zoals beschreven in de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Deze, wettelijk verplichte 

en jaarlijks te actualiseren, RI&E is de basis van het Arbobeleid. Daarnaast is de preventiemedewerker een 

duidelijk aanspreekpunt in de school voor de leerlingen, het schoolteam, de ouders en externe partijen. 

 

Risico-inventarisatie en evaluatie    

Het is voor alle bedrijven en instellingen wettelijk verplicht om een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) in 

het bezit te hebben. Ook basisscholen vallen onder deze wet. Zoals de naam al aangeeft, bestaat de RI&E uit 

twee verschillende onderdelen:  

 Risico’s inventariseren: het in kaart brengen van de gevaren die aanwezig zijn in de school en 

schoolomgeving. Deze opsomming van risico's is feitelijk een onderzoek naar de knelpunten op alle 

gebieden van de Arbowet, namelijk: veiligheid, gezondheid en welzijn.  

 Evalueren van de risico's: het inschatten van de omvang van de risico's en daaruit voortvloeiend het 

opzetten van een plan van aanpak. In dit plan staat niet alleen welke maatregelen de school wil nemen, 

maar ook binnen welke termijn dit gerealiseerd zal worden; wie daarvoor verantwoordelijk is en hoe 

hoog het begrote bedrag is. Daarnaast bevat de RI&E een lijst ongevallen van ernstige aard. De school 

registreert de aard van het ongeval en wanneer het ongeval heeft plaatsgevonden. In de wet staat 

expliciet dat de school niet alleen rekening moet houden met de risico's die werknemers lopen, maar 

ook met die van leerlingen. 
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De RI&E moet minimaal eenmaal in de vier jaar worden uitgevoerd. In de wet staat beschreven dat een RI&E 

ook tussentijds moet worden uitgevoerd wanneer een verandering binnen de organisatie of gebouw heeft 

plaatsgevonden. Door veelvuldig gebruik kunnen bepaalde delen van het schoolgebouw het ene jaar nog in 

goede staat zijn en het andere jaar gebreken vertonen. Door de jaarlijkse controle van veiligheid, aan de hand 

van controlelijsten, kan tijdig worden geanticipeerd op de zwakke plekken in en om het schoolgebouw. De 

uitkomsten van de jaarlijkse inspectielijsten zijn geen vervanging van de RI&E, maar kunnen wel dienen als input 

voor de vierjaarlijkse RI&E.  
 

De regeling met betrekking tot de uitvoering van de RI&E is vastgelegd in het Arbobeleidsplan van VCPO-NG.  

De preventiemedewerker zorgt samen met de directie voor de uitvoering op schoolniveau. Bij het uitvoeren van 

de RI&E wordt gebruik gemaakt van het gecertificeerde instrument Arbomeester. De RI&E resulteert in het 

opstellen en vaststellen van een plan van aanpak.  

 

Incidentenregistratie 

Een belangrijk instrument om het gevoerde veiligheidsbeleid te monitoren, is het registreren van incidenten. De 

aard en de omvang van de incidenten is een belangrijke graadmeter voor de veiligheid binnen de school. Om 

incidentenregistratie tot een succes te maken, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan: goede 

communicatie, centrale registratie en analyse van de gegevens zijn daarvan de belangrijkste. 
 

Een incidentenregistratiesysteem heeft pas zin als er ook daadwerkelijk incidenten gemeld worden. Goede 

communicatie is daarbij van groot belang: duidelijk moet zijn waar incidenten gemeld kunnen worden, welke 

incidenten gemeld moeten worden en welke stappen moeten worden doorlopen. Binnen de school moet bij 

voorkeur één persoon de verantwoordelijkheid krijgen voor de incidentenregistratie. Door een centraal 

meldpunt in te stellen is het voor iedereen duidelijk waar incidenten gemeld moeten worden. Bovendien draagt 

één centraal aanspreekpunt ertoe bij dat er op een uniforme wijze geregistreerd wordt. 
 

Registreren is geen doel op zich. Incidentenregistratie is een instrument om het veiligheidsbeleid te evalueren 

en waar nodig bij te stellen. Registratie heeft alleen zin als er periodiek iets met de verzamelde gegevens wordt 

gedaan. Het analyseren van de cijfers, signaleren van trends en het vertalen daarvan naar beleid, maatregelen 

en voorzieningen zijn daarom voorwaarden voor een zinvolle incidentenregistratie.  
 

Om te kunnen leren van incidenten is het van belang zicht te krijgen op zaken als: 

 de rol van betrokkenen; 

 het handelen dat vooraf ging aan het incident en dat volgde naar aanleiding van het incident; 

 en de lijnen die hierbij gevolgd zijn binnen de organisatie van de school. 
 

Een incident wordt geregistreerd wanneer het voorval niet met een goed gesprek op de dag zelf is op te lossen. 

Zie het protocol gedrag voor meer informatie. 
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Brandveiligheid  

Bij ongevallen en calamiteiten moet de verantwoordelijke leerkracht of begeleider van een groep kinderen vlug 

en doeltreffend kunnen optreden. Dit vereist een goede organisatie, niet alleen van de bedrijfshulpverlening, 

maar van een ieder die aanwezig is. Daarom wordt er op alle scholen binnen VCPO-NG van tevoren goed 

nagedacht over hoe de ontruiming het meest doeltreffend uitgevoerd kan worden. Alle afspraken, 

verantwoordelijken, handelingen en dergelijke zijn vastgelegd in het schoolnoodplan. 

 

Schoolnoodplan 
In het schoolnoodplan wordt door middel van taken en instructies aangegeven wie welke actie moet 

ondernemen in geval van een calamiteit en welke bijzondere risico's er aanwezig zijn. In het plan is een 

plattegrond van de school opgenomen waarin het volgende is aangegeven: 

 de vluchtroute vanuit elke ruimte; 

 de plaats van de nooduitgangen; 

 de plaats van de blusmiddelen; 

 de EHBO-middelen; 

 de verzamelplaats. 
 

Het ontruimingsplan en de plattegrond liggen bij elkaar en het geheel is voorgelegd aan de lokale brandweer. 

Elke leerkracht heeft een verkorte ontruimingsprocedure en een kopie van de plattegrond in het lokaal hangen. 

De scholen bespreken met de leerlingen de vluchtroute en de ontruimingsprocedure. Deze vluchtroute en 

ontruimingsprocedure wordt minimaal twee keer per jaar geoefend.  
 

Het schoolnoodplan mag geen dode letter zijn, het moet bij personeel en leerlingen in het hoofd gegrift zijn. 

Bovendien moet de procedure in de praktijk ook uitvoerbaar zijn. Daarom zijn voor de scholen oefeningen 

onmisbaar. Zo'n oefening houdt meer in dan alleen onverwachts het alarmsignaal aanzetten.  
 

De ontruimingsoefening verloopt in vier stappen: 

 Bespreking in het team: in een vergadering wordt alles herhaald. Via een oefening op papier gaan wij na 

of iedereen weet wat hij/zij moet doen en of de taakverdeling helder is. 

 Aangekondigde oefening: dag en tijdstip zijn ruim van tevoren aangekondigd, zodat leerkrachten de 

procedure met de klas kunnen doorspreken. Uit de nabespreking van de oefening blijkt welke zaken 

aangepast moeten worden. 

 Deels aangekondigde oefening: wel de dag, maar niet het tijdstip is bekend gemaakt. Ook nu is er tijd om 

de (eventueel aangepaste) procedures van tevoren door te spreken. De oefening wijst uit of de 

procedure inmiddels geheel sluitend is. 

 Niet aangekondigde oefening: pas nu zal blijken of men het hoofd echt koel weet te houden. Na elke 

ontruimingsoefening evalueren we hoe de ontruiming is verlopen. We passen waar nodig de procedure 

aan. 
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Schoolplein 

Het schoolplein is voor kinderen een belangrijke plek om energie even de vrije loop te laten. Heerlijk rennen, 

spelen met klasgenootjes of klauteren op de speeltoestellen. De veiligheid van de speeltoestellen wordt 

bewaakt volgens de Europese normen voor speeltoestellen. Een grondige inspectie van de speeltoestellen 

wordt jaarlijks gedaan door deskundig opgeleide mensen van een inspectiebureau. Ongelukken gebeuren echter 

niet alleen met speeltoestellen, maar ook op plaatsen op het schoolplein waar geen speeltoestel staat. Daarom 

wordt jaarlijks, door de gemeente, een eenvoudige controle van het speelterrein afgenomen. Indien 

leerkrachten, ouders en derden gebruik maken van de ruimtes in de school wordt er van hen verwacht dat zij 

zorg dragen voor het schoolgebouw en dat zij de schoolregels in acht zullen nemen met betrekking tot het 

gebruik van het gebouw en de materialen. Schade en problemen dienen direct gemeld te worden aan de 

directeur van de school. 

 

Schoolreizen 

Ieder jaar staat het weer op de agenda, het plannen van een schoolreisje. Gedurende het schooljaar worden 

meerdere grote en kleine activiteiten georganiseerd: denk aan het bezoeken van een theatervoorstelling of een 

excursie. Op stap gaan met kinderen brengt risico's met zich mee. Een goede voorbereiding en planning is de 

sleutel tot een succesvolle en veilige schoolreis of activiteit. 
 

Het moet vooraf voor de leerlingen duidelijk zijn wat er tijdens een schoolreisje gaat gebeuren. Vragen als waar 

gaan we naar toe, aan welke regels moeten we ons houden en wat moeten we doen als we de groep kwijtraken 

moeten zijn beantwoord. De school informeert altijd de ouders wanneer kinderen niet op school zullen zijn 

vanwege een uitstapje. Ook al betreft het een bezoek aan een andere school in verband met sportactiviteiten. 

Voor reisjes die ver van de school vandaan zijn, is het belangrijk dat de ouders schriftelijk van alle details op de 

hoogte worden gesteld en dat ze (eventueel) schriftelijk toestemming geven dat hun kind mee mag. 

 

Verkeersveiligheid 

De veiligheid wordt er door de dagelijkse verkeerschaos rondom de scholen niet beter op. Veel ouders brengen 

en halen hun kind(eren) met de auto naar en van school. Dit resulteert in overvolle straten, waarbij de veiligheid 

van de leerlingen in het geding is. Wij, als VCPO-NG, stimuleren de ouders samen te lopen of te fietsen met hun 

kind(eren) door te zorgen voor goede fietsenstallingen. Daarnaast maken de scholen de leerlingen snel 

vertrouwd met verkeersregels door het geven van verkeerslessen. 
 

Omgaan met fysiek geweld  

Fysiek geweld wordt niet getolereerd op de scholen binnen VCPO-NG. Indien er wordt gedreigd met fysiek 

geweld of als er geweld wordt of is gebruikt, dan wordt dit altijd gemeld aan de directie. Gerelateerd aan de 

zwaarte van het voorval kan worden overgegaan tot een officiële waarschuwing, schorsing of verwijdering. Ook 

kan er aangifte worden gedaan bij de politie. Zie het protocol gedrag voor meer informatie. 



          SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN VCPO-NG    

Pagina | 10  

 

SOCIALE SCHOOLVEILIGHEID 
Een veilige school is een school waar voortdurend aandacht wordt gegeven aan het realiseren van een veilig 

schoolklimaat en aan het voorkomen, het herkennen en het aanpakken van grensoverschrijdend gedrag. 

Daarnaast is een veilige school een school die kritisch naar zichzelf blijft kijken en ervoor zorgt dat elk incident 

leidt tot verkleining van de kans op nieuw grensoverschrijdend gedrag. Op een veilige school wordt door het 

schoolteam en de leerlingen nagedacht en open gesproken over hun eigen houding en handelen. Het creëren 

van een sociaal veilig schoolklimaat is niet alleen noodzakelijk om goed te kunnen leren; zorgen voor de sociale 

veiligheid van het schoolteam en de leerlingen is wettelijk verplicht! 

 

De scholen binnen VCPO-NG willen de leerlingen een veilig pedagogisch klimaat bieden, waarin iedere 

leerlingen zich op een positieve wijze kan ontwikkelen. Het schoolteam bevordert deze ontwikkeling door het 

scheppen van een veilig klimaat en een prettige werksfeer in en rondom de school. Voor de relatie tussen de 

leerkracht en de leerlingen houdt dit in dat de leerkrachten de leerlingen laten weten dat ze naar hen willen 

luisteren, ze de tijd nemen voor interacties met de leerlingen, ze belangstelling tonen voor de achtergrond van 

de leerlingen, ze afspraken nakomen en discreet omgaan met informatie. Foto’s en filmpjes waarop leerlingen 

voorkomen worden alleen gedeeld met toestemming van de ouders. Tijdens de inschrijving van een leerling 

wordt daarvoor toestemming gevraagd. 
 

Leerkrachten zijn zich bewust van hun rol als opvoeder en hun voorbeeldfunctie. Zij houden zich aan de 

gedragscode die binnen VCPO-NG is vastgelegd. Deze gedragscode staat beschreven in het protocol gedrag. 

 

Schoolregels 

In de scholen en op de schoolpleinen gelden regels. Deze regels worden in alle klassen met de leerlingen 

besproken. Voor iedereen gelden dezelfde regels. Regels en afspraken zijn er natuurlijk altijd al geweest, maar 

het is goed om ze regelmatig te herhalen. We vinden het ook belangrijk dat ouders weten welke regels er op 

school worden gehanteerd. Op deze manier kunnen we op voorhand heel wat onduidelijkheden wegnemen.  

De schoolregels zijn per school te vinden in de schoolgids en op de website van de school. In de eerste week na 

de zomervakantie wordt er expliciet over school- en groepsregels gesproken. Samen met de leerkracht worden 

de groepsregels vastgesteld. Deze regels komen in het lokaal te hangen. 

 

Ouders 

Het schoolteam, de leerlingen en de ouders zijn samen verantwoordelijk voor het pedagogisch klimaat op 

school. Daarom is het goed als zij betrokken worden bij het vormgeven van beleid en een rol hebben bij de 

uitvoering ervan. De relaties binnen de school worden sterker als er duidelijke afspraken over onderlinge 

communicatie zijn en er bij ouders en leerlingen commitment is met het beleid van de school. Naast actief 

meewerken aan een veilige school is het van belang dat ouders op de hoogte zijn gebracht van de schoolregels 

en dat ook zij het goede voorbeeld geven.  
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Aanpak 

De schoolteams van de scholen binnen VCPO-NG maken gebruik van verschillende aanpakken, om met de 

leerlingen, actief te werken aan een sociaal veilig schoolklimaat. Er wordt niet gewerkt met een standaard 

aanpak, maar met een samengesteld pakket dat is afgestemd op de situatie van de school. De effectiviteit van 

het gekozen pakket wordt regelmatig (minimaal twee keer per schooljaar in november en maart) gemeten. 

 

Pesten 

Pesten komt helaas op iedere school voor, ook op de scholen binnen VCPO-NG. Het is een probleem dat wij 

onder ogen zien en op onze scholen serieus willen aanpakken. Het pestprotocol is een vastgesteld document 

met een stappenplan waarmee wij gericht handelen om het pesten te bestrijden. Het biedt alle betrokkenen 

duidelijkheid over de impact, de ernst en de specifieke aanpak van dit ongewenste gedrag. Het protocol doet 

een groot beroep op het beoordelingsvermogen van de leerkrachten. Zij staan helemaal aan het begin van het 

traject. Hun inschatting is cruciaal. Door de regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen het schoolteam, de 

leerlingen en hun ouders, als er zich situaties voordoen, elkaar aanspreken op deze regels en afspraken.  

Zie het protocol gedrag voor meer informatie.   
 

Voor de anti-pestaanpak is een anti-pestcoördinator (APC-er) aangesteld op het niveau van VCPO-NG.  

Deze coördinator is beschikbaar voor alle scholen binnen VCPO-NG en ondersteunt scholen in het bewaken van 

de zorgvuldige uitvoering van het pestprotocol. Tevens ondersteunt de anti-pestcoördinator ook individuele 

leerkrachten die te maken hebben met hardnekkig pestgedrag in een groep. De gegevens van de anti-

pestcoördinator zijn te vinden op een poster binnen de scholen en in de schoolgidsen.  

 

Agressie 

Onder agressie verstaan we het psychisch of fysiek lastigvallen, bedreigen of aanvallen van anderen.  

Zie het protocol gedrag voor meer informatie.  

 

Discriminatie 

Onder discriminatie verstaan we het in welke vorm dan ook doen van uitspraken over, het verrichten van 

handelingen of het nemen van beslissingen over personen die beledigend zijn voor die personen vanwege hun 

ras, godsdienst, geslacht, beperking, levensovertuiging, leeftijd en/of seksuele geaardheid dan wel het maken 

van enig onderscheid op basis van deze factoren. Zie het protocol gedrag voor meer informatie. 

 

Seksuele intimidatie  
Onder seksuele intimidatie verstaan we ongewenste seksuele toenadering in de vorm van verzoeken om 

seksuele gunsten of ander verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag. Zie het protocol gedrag voor meer informatie. 
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Internet en social media 

Scholen zijn verplicht om te zorgen voor een sociaal veilig klimaat; offline en online. Het schoolteam speelt 

daarin een belangrijke rol. Het is een taak van scholen om afspraken te maken binnen het schoolteam en met de 

leerlingen over het gebruik van social media op en om school. Het bestuur van VCPO-NG vertrouwt erop dat de 

schoolteams, de leerlingen, de ouders en andere betrokkenen van de scholen verantwoord om zullen gaan met 

social media. Zie het protocol internet en social media voor meer informatie.  

 

Omgaan met verdriet en rouw in de school 

Soms weet het schoolteam al een tijd dat er een slecht bericht aan zit te komen. In andere gevallen is het heel 

onverwacht. Iemand is overleden: een leerling van school, een ouder of een collega. De schok is altijd groot en 

ondanks het verdriet moet er heel veel gebeuren. Zie het protocol rouwverwerking voor meer informatie. 

  

Privacy  

Scholen mogen op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in principe alleen met 

toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger(s) van de leerling informatie verstrekken aan derden. Hierbij 

wordt aangemerkt dat indien voldaan wordt aan de criteria voor een overmacht situatie, de school kan 

besluiten om zonder toestemming informatie te verstrekken aan derden. Zie het protocol privacy voor meer 

informatie. 

 

Klachtenregeling 
Overal waar wordt gewerkt, ontstaan wel eens misverstanden en worden er fouten gemaakt. Dat kan ook 

binnen de scholen van VCPO-NG gebeuren. De school streeft ernaar een bevredigende oplossing voor alle 

betrokken partijen te vinden. Zie het protocol klachtenregeling voor meer informatie. 
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MONITORING 
De situatie in de praktijk van de school verandert voortdurend. Derhalve is het van belang om een 

meetinstrument te gebruiken dat een actueel en representatief beeld geeft van de veiligheidsbeleving van de 

leerlingen. Deze monitoring moet drie soorten vragen bevatten: 

 vragen naar het vóórkomen van incidenten op school; 

 vragen over de veiligheidsbeleving van de leerlingen; 

 vragen over het welbevinden van de leerlingen. 
 

De scholen van VCPO-NG gebruiken het programma ZIEN! als meetinstrument. ZIEN! is een systeem dat meer 

doet dan het volgen van de leerling op het sociale vlak. De ZIEN!-leerkrachtvragenlijst geeft op basis van een 

analyse van observaties concrete doelen en handelingssuggesties. Als aanvulling kunnen ook leerlingen 

vragenlijsten invullen, die dezelfde dimensies bevragen. Op die manier wordt de leerkracht geholpen in het 

nadenken over een eventuele aanpak voor een groep of leerling. Met ZIEN! kan het gehele proces van 

handelingsgericht werken doorlopen worden, van signalering tot handelen.  

 

Checklist 

De onderstaande checklist is opgesteld ten behoeve van het schoolveiligheidsplan. Hierin wordt aangegeven wat 

er moet gebeuren, wie dat gaat doen en wanneer dit gebeurt. 
 

Wat Wie Wanneer 

 Schoolveiligheidsplan  Anti-pestcoördinator  Ieder schooljaar (up-to-date) 

 Arbobeleidsplan  Preventiemedewerker  Ieder schooljaar (up-to-date) 

 Schoolnoodplan 
 Preventiemedewerker 

 Bedrijfshulpverlener(s) 
 Ieder schooljaar (up-to-date) 
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PROTOCOL  GEDRAG 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

  “Ons karakter ligt deels vast, maar ons gedrag niet...” 
 
- Daniel Dennet -  
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 PROTOCOL I GEDRAG 
Met het opstellen van gedragsregels voor het sociale verkeer op school wil VCPO-NG gewenst gedrag creëren en 

ongewenst gedrag, zoals agressie, discriminatie, pesten, seksuele intimidatie en vernieling voorkomen, 

aanpakken en bestrijden. Eveneens dient voorkomen te worden dat het schoolteam, de leerlingen en ouders in 

situaties komen die voor een van beiden of voor allebei als onprettig wordt ervaren, misschien zelfs strafbaar 

zijn en tot rechtsvervolging kunnen leiden.  

 
 

De werknemer van VCPO-NG gedraagt zich professioneel ten opzichte van collega’s, leerlingen, ouders en 

andere betrokkenen, zowel binnen als buiten de school. Professioneel gedrag houdt in ieder geval in dat de 

werknemer gepaste afstand bewaart in contact met collega’s, leerlingen, ouders en andere betrokkenen en het 

vertrouwen van deze personen niet schendt. 
 

 

Deze gedragscode bevat twee onderdelen:  

 omgang met leerlingen  

 omgang met ouders  

 

Omgang met leerlingen  

Er is altijd een gezagsverhouding tussen de leerkracht en de leerling. Leerlingen zijn op zoek naar grenzen en 

verwachten dat volwassenen die grenzen zullen aangeven. Het schoolteam heeft hierin de rol van pedagogische 

begeleider. Het uitgangspunt is: Blijf op veilige, gepaste afstand van de leerling. Het schoolteam moet zorgen 

voor een omgeving en sfeer waarbinnen de leerling zich veilig voelt.  
 

De verhouding is ongelijk, een leerling is hierin ondergeschikt aan een werknemer binnen VCPO-NG en is per 

definitie slachtoffer als er iets mis gaat in deze situatie. Dat is zo op school, maar ook voor en na schooltijd. Een 

werknemer van VPCO-NG moet zich er van bewust zijn dat een leerling het gevoel of het idee kan hebben dat hij 

of zij iets van hem of haar wil.  
 

 Het schoolteam bewaakt de professionele grenzen van het persoonlijk contact en zorgen ervoor dat er 

geen ongewenste vertrouwelijkheid ontstaat.  

 Als je een gesprek voert met een leerling, zorg dan dat je zichtbaar bent voor anderen en laat een deur 

open.  

 Het schoolteam weet dat zij leerlingen geen geheimhouding kunnen garanderen over zaken die de 

leerling wil vertellen. Bij een vermoeden van seksueel misbruik of van geweld is men verplicht actie te 

ondernemen.  

 Het schoolteam heeft buiten school geen contacten met een leerling, anders dan dat ze elkaar wel eens 

tegen kunnen komen. Er worden geen afspraken met leerlingen gemaakt buiten de onderwijs-

gerelateerde.  
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 Het (tijdelijk) in huis nemen van leerlingen is zonder voorafgaande toestemming niet toegestaan. Voor 

leerkrachten met eigen kinderen die leerlingen als vriend(in) hebben, ligt dit anders. Ook hier moet de 

leerkracht bewust zijn dat hij of zij ook de leerkrachtenrol heeft.  

 In de contacten met leerlingen via de moderne communicatiemiddelen zorgt het lid van het schoolteam 

er voor dat het alleen om schoolse zaken gaat.  

 Er is in de regel geen contact met leerlingen via de telefoon. Soms is dit noodzakelijk om een schoolzaak 

door te geven.  

 Voor mailverkeer geldt dat de medewerker van VCPO-NG hiervoor het e-mailadres van school gebruiken. 

Er wordt alleen gemaild over schoolzaken.  

 De werknemers van VCPO-NG die privé virtuele ontmoetingsplekken beheren, blokkeren de toegang van 

leerlingen tot deze plekken en gaan niet in op uitnodigingen van leerlingen opgenomen te worden in hun 

vriendenkring (zoals op Facebook).  

 De werknemer van VCPO-NG is zich ervan bewust dat zijn of haar uiterlijk voorkomen en zijn of haar 

gedrag van invloed zijn op het gedrag van leerlingen. Je toont te allen tijde het juiste voorbeeldgedrag.  

  

Omgang met ouders  

 Behandel ouders vriendelijk en correct, ook na een minder plezierige ervaring.  

 Praat niet negatief over andere ouders en geef daar ook geen kans toe.  

 Praat met ouders niet over andere leerlingen van school.  

 Praat niet negatief over collega’s en geef daar ook geen kans toe.  

 Praat niet negatief over andere scholen.  

 Reageer altijd binnen vijf werkdagen op een mail van ouders en/of vraag om terug te mogen bellen.  

  

 

Scholen zijn een ontmoetingsplaats van en voor vele mensen. De scholen binnen VCPO-NG willen een veilige 

omgeving zijn waar het schoolteam, de leerlingen en hun ouders zich op hun gemak voelen en waar goed en 

prettig gewerkt en geleerd kan worden. Toch heeft elke school te maken met grensoverschrijdend gedrag. Om in 

dergelijke situaties planmatig, verstandig, eenduidig en consequent te kunnen handelen zijn duidelijke 

richtlijnen noodzakelijk.  
 

Per onderwerp wordt in dit protocol eerst een algemene en eventueel juridische definitie beschreven, 

vervolgens wordt er vermeldt welke maatregelen de school kan nemen. De volgende onderwerpen zijn 

opgenomen in dit protocol: agressie, discriminatie, pesten, seksuele intimidatie en vernieling. 
 

Ongevallen, incidenten en risico’s moeten worden gemeld bij de preventiemedewerker en de directie van de 

betreffende school, zodat er een actueel inzicht is in de veiligheidssituatie van de school. De gegevens van de 

preventiemedewerker staan vermeld in de schoolgids van de school. Deze informatie wordt gebruikt om er 

lering uit te trekken en voorbereid te zijn in de toekomst. Alleen ongevallen die een ernstig letsel of de dood tot 

gevolg hebben, moeten rechtstreeks gemeld en schriftelijk bevestigd worden aan de Arbeidsinspectie. 
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 AGRESSIE 
Leerlingen die schreeuwen en vloeken, een vechtpartij op het schoolplein of leerkrachten die bedreigd worden 

door ouders. Opstandig en agressief gedrag komt overal voor waar mensen in groepen samen komen, zo ook op 

school en in de klas.  

 

Vormen van agressie 

Er kan op verschillende manieren naar agressie gekeken worden. Vaak wordt een onderscheid tussen de 

volgende verschijningsvormen gehanteerd: 

 verbale agressie (bijvoorbeeld schelden, vloeken en discrimineren); 

 psychische agressie (bijvoorbeeld bedreigen, chanteren, intimideren en pesten); 

 fysieke agressie (bijvoorbeeld slaan, schoppen en vandalisme). 
 

Naast de genoemde verschijningsvormen wordt in de wetenschappelijke literatuur ook onderscheid gemaakt 

tussen agressievormen waar een verschil in motivatie te zien is. In dat kader is een onderscheid te zien tussen 

reactieve en proactieve agressie. 

 

Reactieve agressie 

Deze vorm van agressie kenmerkt zich door explosiviteit en uit zich veelal in fysieke agressie. Leerlingen die deze 

vorm van agressie gebruiken zijn gevoelig voor signalen in hun omgeving die erop zouden kunnen duiden dat 

anderen het slecht met hen voor hebben. Het gedrag komt vaak voort uit een bepaalde verwachting dat 

anderen hen niet zien staan of dat zij de moeite niet waard zijn. Deze leerlingen zullen zich daarom ook snel 

bedreigd voelen en zullen zichzelf angstiger opstellen. Zij zullen doorgaans niet veel sociale contacten hebben 

en zijn eerder slachtoffer van pestgedrag. 

 

Proactieve agressie 

Naast reactieve agressie bestaat proactieve agressie. Deze vorm is berekender van aard en wordt dan ook meer 

met voorbedachten rade uitgevoerd met een doel voor ogen. De agressie wordt ingezet om macht uit te 

oefenen. Leerlingen die deze vorm van agressie gebruiken zullen dit eerder buiten het gezichtsveld van een 

leerkracht toepassen. Het zijn leerlingen die veel zelfvertrouwen hebben en aanvaard worden door de groep. Dit 

kunnen mogelijkerwijs ook leerlingen zijn die pesten. Het gedrag komt voort uit het feit dat omstanders dit 

gedrag (stilzwijgend) goedkeuren en niet agressief gedrag niet belonen. Het is uiteraard ook mogelijk dat 

leerlingen die agressief gedrag vertonen een combinatie van de twee genoemde vormen gebruiken. 

 
 

Uitgangspunt is dat op  in en om de scholen van VCPO-NG iedere vorm van verbale en fysieke agressie, 

door het schoolteam, leerlingen, en ouders niet getolereerd wordt. 
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 Preventie 

Met goed pedagogisch handelen van de leerkracht en een prettig klassenklimaat kunnen veel problemen 

voorkomen worden. Agressie is een uitingsvorm als zaken niet gaan zoals men wil, men niet weet wat er 

verwacht wordt, of als men zich onveilig voelt. Agressie komt dan ook vaker voor in omgevingen waar de 

grenzen en regels niet duidelijk gesteld zijn. Wat wordt niet getolereerd en hoe wordt dit bestraft? Zet als 

schoolteam de kaders goed neer. Zorg voor duidelijke gedragsregels, binnen de school en binnen de klas, en 

registreer incidenten zodat hier van geleerd kan worden.  

 

Aanpak 

Incidenten zijn niet te voorkomen, daarom is het van groot belang om een signaal af te geven naar leerlingen en 

ouders dat agressief gedrag niet getolereerd wordt. Hier hangt een consequentie en sanctie aan. In het geval 

van dergelijke maatregelen is het van belang om vervolgens met de ‘daders’ en ouders afspraken te maken en te 

blijven monitoren. 

 

Agressie door werknemer van VCPO-NG  

Agressie, in welke vorm dan ook, wordt niet getolereerd. Mocht het toch voorkomen dat iemand van het 

schoolteam bijvoorbeeld op grond van een emotionele reactie de leerling een tik geeft, dan deelt degene die dit 

heeft gedaan dit onmiddellijk mee aan de directie. Verder neemt deze persoon in overleg met de directie zo snel 

mogelijk contact op met de ouders om het gebeurde te melden en uit te leggen. Als de ouders van de leerling 

een klacht indienen bij de directie, wordt er een gesprek geregeld tussen de ouders en ten minste twee leden 

van het bevoegd gezag. Let wel: ondanks het feit dat er valt uit te leggen dat er sprake was van een emotionele 

reactie, houden ouders het recht aangifte te doen bij de politie en gebruik te maken van de officiële 

klachtenprocedure.  

 

Agressie tegen werknemer van VCPO-NG 

Niet alleen leerlingen kunnen geconfronteerd worden met agressie. Ook het schoolteam kan hiermee in 

aanraking komen. De uitvoering van een publieke taak rechtvaardigt nooit ongewenst gedrag. Natuurlijk mag 

een leerling of ouder het oneens zijn en zijn emoties hierover tonen. Agressief gedrag gaat echter een grens 

over. Voor het schoolteam is het zaak om al het mogelijke te doen om agressie te voorkomen, te beperken en af 

te handelen. De directie is verantwoordelijk voor het beschermen van haar leerkrachten. 
 

Agressie door een leerling in de richting van het schoolteam wordt niet getolereerd. De persoon binnen het 

schoolteam meldt in overleg met de directie het gebeurde zo snel mogelijk bij de ouders. De ouders van de 

leerling worden uitgenodigd voor een gesprek met de betrokken leerkracht en de directie. Gerelateerd aan de 

zwaarte van het voorval kan worden overgegaan tot een officiële waarschuwing, schorsing of verwijdering van 

de leerling. Mocht de werknemer van VCPO-NG, ondanks de uitleg dat er sprake was van een emotionele 

reactie, het voorval als intimiderend hebben ervaren dan heeft de werknemer van VCPO-NG het recht aangifte 

te doen bij de politie. Het personeelslid weet zich te allen tijde gesteund door de werkgever.  
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 Stappenplan 

Hieronder staat het stappenplan die doorlopen kan worden, na een agressief incident, vermeld.  

 Het slachtoffer meldt incident bij directie; 

 de directie voert zo spoedig mogelijk een gesprek met betrokkenen; 

 de ernst van het voorval wordt door directie gewogen en besproken met betrokkenen; 

 in geval van herhaling van bedreiging wordt door de directie melding gedaan bij het bestuur, dat 

vervolgens bepaalt of, en zo ja welke, ordemaatregelen worden genomen; 

 de directie beoordeelt samen met het bestuur of er een gesprek dient plaats te vinden;  

 het bestuur doet altijd aangifte bij de politie ingeval van wetsovertreding. 
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 DISCRIMINATIE 
Discriminatie kan op verschillende zaken betrekking hebben. Te denken valt aan huidskleur, levensovertuiging, 

seksuele voorkeur, volksgewoonten zoals kleding en voedsel en dergelijke. Verder valt nog te noemen 

discriminatie op grond van ziekten. We leven in een multiculturele samenleving. Dit houdt in dat verschillende 

groepen uit onze samenleving hun eigen cultuur en geloofsovertuiging hebben. Op basis van Artikel 1 van de 

Nederlandse grondwet is discriminatie op Nederlandse scholen verboden. Discriminatie wordt gezien als 

grensoverschrijdend gedrag.  

 
 

“Ik realiseerde me uiteindelijk dat mensen precies zo zijn zoals ze zijn, hoe mijn mening over hen ook luidt.” 
 

- Dr. Wayne Dyer - 
 

 

Het volgende wordt van iedereen binnen de school verwacht: 

 het schoolteam, de leerlingen en hun ouders worden gelijkwaardig behandeld; 

 er wordt geen discriminerende taal gebruikt; 

 er wordt zorg gedragen dat er in school geen discriminerende teksten en/of afbeeldingen voorkomen op 

posters, in de schoolkrant, in boeken, e-mail en dergelijke; 

 er worden geen tekens of symbolen gedragen die kunnen worden uitgelegd als discriminerend; 

 er wordt op toegezien dat leerlingen en ouders ten opzichte van medeleerlingen en hun ouders geen 

discriminerende houding aannemen in taal en gedrag; 

 de docent, leerling en ouders nemen duidelijk afstand van discriminerend gedrag en maken dit ook 

kenbaar 

 bij discriminatie door leerlingen wordt melding gemaakt aan de desbetreffende leerkracht, zodat deze 

hierop kan inspelen, overeenkomstig het protocol, zoals die is beschreven (pesten). 

 

Bij discriminatie door het schoolteam, de leerlingen en ouders wordt de betreffende persoon door de directie 

van de school uitgenodigd voor een gesprek. Bij het herhaaldelijk overtreden van de gedragsregels wordt 

melding gedaan bij het bestuur. Het bestuur bepaalt vervolgens of, en zo ja welke, maatregelen er worden 

genomen. In het uiterste geval kan hierbij gedacht worden aan schorsing of verwijdering van deze persoon tot 

de school en het schoolterrein. 
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 PESTEN 
Op alle scholen binnen de vereniging christelijke primair onderwijs Noord-Groningen (hierna VCPO-NG) willen 

we de leerlingen een veilig pedagogisch klimaat bieden, waarin iedere leerling zich op een prettige en positieve 

wijze kan ontwikkelen. Het schoolteam bevordert deze ontwikkeling door het scheppen van een veilig klimaat 

binnen de school. Binnen alle scholen van VCPO-NG proberen wij de leerlingen te ondersteunen bij het aanleren 

van sociale vaardigheden. Het kan voorkomen dat leerlingen elkaar eens plagen, maar dat is dan incidenteel. 

Indien wij merken dat leerlingen elkaar pesten zullen wij in actie komen. Pesten komt helaas op iedere school 

voor, ook op de scholen binnen VCPO-NG. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze scholen 

serieus willen aanpakken. Het pestbeleid, binnen het protocol gedrag, is een vastgelegde wijze waarop wij het 

pestgedrag van leerlingen in voorkomende gevallen benaderen. Het biedt alle betrokkenen duidelijkheid over de 

impact, de ernst en de specifieke aanpak van dit ongewenste gedrag.  

 
 

“Als je iets goeds ziet, geef dan een compliment. Als je iets fouts ziet, bied dan je hulp aan.” 
 

- Nelson Mandela - 
 

 

Een goed pestbeleid geeft het schoolteam, de leerlingen en hun ouders duidelijkheid over hoe te handelen in 

een pestsituatie. Door het stappenplan te volgen ontstaat een samenwerking tussen alle betrokkenen: 

leerkracht, pester, gepeste, overige klasgenoten en ouders. Deze vorm van samenwerken wordt ook wel de 

vijfsporenaanpak genoemd. In de stappen wordt aangegeven wanneer ouders van het gepeste kind, ouders van 

degene die pest en de ouders van de meelopers op de hoogte worden gesteld en eventueel uitgenodigd worden 

voor een gesprek. Het stappenplan treedt in werking zodra de leerkracht op de hoogte is van het feit dat er 

binnen zijn of haar groep gepest wordt. De leerkracht wordt eventueel bijgestaan door de anti-pestcoördinator 

(APC) met als doel het pesten te stoppen.  
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 STAPPENPLAN I PESTEN 
 

 
 
De anti-pestcoördinator kan bij alle stappen ondersteunen!  

SIGNALEREN

• SIGNALEREN I Is het plagen of pesten?

STAP 1

leerkracht

• GESPREK I Leerkracht voert gesprekken met alle betrokkenen.

• CHECKLIST I Leerkracht vult stap 1 van de checklist in.  

STAP 2

leerkracht

• GESPREK I Leerkracht voert gesprekken met de ouders van de betrokkenen.

• CHECKLIST I Leerkracht vult stap 2 van de checklist in.  

STAP 3

anti-
pestcoördinator

• GESPREK I APC-er voert gesprekken met de leerling(en) en ouder(s). 

• CHECKLIST I APC-er vult stap 3 van de checklist in.   

STAP 4

directie

• STAPPENPLAN I Directie zet het stappenplan schorsing en verwijdering in werking.
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SIGNALEREN 
 
Wat is het verschil tussen plagen en pesten? 
 
PLAGEN I Plagen gebeurt vaak spontaan, het duurt niet lang en gebeurt niet dag in dag uit. Bij plagen ben je gelijk aan 
elkaar; niemand is de baas. Ook liggen de rollen niet vast, de ene keer plaagt de één, de andere keer plaagt de ander. 
Plagen gebeurt zonder iemand pijn te willen doen en is daarom vaak leuk en grappig.  
 
PESTEN I Bij pesten ben je niet gelijk aan elkaar. De pester is vaak sterker of ouder en heeft een grote mond. 
Anderen kijken vaak tegen de pester op. Pesten gebeurt ook vaak in een groep en telkens is dezelfde persoon de klos. 
De pester wil pijn doen, vernielen of kwetsen. Pesten gebeurt vaker dan één keer, soms weken of maandenlang. Het 
gebeurt meestal zo dat volwassenen het niet merken.  
 
Signalementen van een gepeste 

 is stil, gevoelig of passief. 
 is ongelukkig, onzeker en verward. 
 lijkt verdrietig, depressief of wisselvallig. 
 is op zijn/haar hoede. 
 heeft een lage eigenwaarde. 
 heeft lichamelijke klachten: hoofdpijn, buikpijn, tics of angstzweet. 
 heeft angst, stress of twijfel om naar school toe te gaan. 
 is minder gemotiveerd om te werken voor school. 
 komt gehavend uit school: vuile of kapotte kleding. 
 vertoont kenmerken van lichamelijke mishandeling: blauwe plekken, krabbels of sneeën. 
 slaapt niet goed, heeft nachtmerries of huilt in zijn/haar slaap. 
 doet letterlijk ‘alles’ om erbij te horen: gevaarlijk, ongewenst, onderdanig of ongepast gedrag. 
 schrikt van plotselinge uitingen van boosheid van anderen. 
 is sociaal geïsoleerd (weinig vrienden). 
 denkt dat alles wat een ander doet pestgedrag is. 

 
Signalementen van een pester 

 wil zich machtig voelen. 
 wil controle uitoefenen. 
 vind het leuk/interessant om andere kinderen pijn te doen. 
 heeft charisma en charme. 
 weet het juiste moment te kiezen om ongezien te kunnen pesten. 
 vind het leuk om anderen te laten lijden door plagen, bedreigingen, intimideren of psychisch mishandelen. 
 is impulsief. 
 kan zich moeilijk houden aan regels en afspraken. 
 onaangepast gedrag: aanvallend, oppositioneel of agressief naar anderen. 
 voelt weinig medeleven voor de kinderen die zij pesten. 
 kan zich slecht verplaatsen in (de situatie van) een ander. 
 heeft een lage frustratiedrempel. 
 heeft een stoer voorkomen. 
 is betrokken bij ander asociaal of crimineel gedrag, bijvoorbeeld stelen of vandalisme. 

 
Pesten heeft een groot effect. De gepeste voelt zich vaak eenzaam en verdrietig en is onzeker en bang. Pesten kan zelfs 
lichamelijke en psychische klachten veroorzaken. Voor meer informatie over pesten kijk op www.pestweb.nl  
 

http://www.pestweb.nl/
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STAP 1 I  is binnen 2 dagen afgerond. 

 
 Stap 1.1. I  Je hebt pesten gesignaleerd of er is een melding van pesten gedaan.  
 Stap 1.2. I  Leerkracht voert gesprekken met de betrokkenen: gepeste(n), pester(s) en meepester(s).  
 Stap 1.3. I  Deze gesprekken worden geregistreerd in de checklist pesten I stap 1. 
 Stap 1.4. I  De checklist pesten wordt bij alle betrokkenen in ParnasSys als document toegevoegd.  
 Stap 1.5. I  De directie, de intern begeleider, de anti-pestcoördinator en de ouders worden via        
        een e-mail op de hoogte gesteld van stap één.  
 

 
 

 

STAP 2 I is binnen 14 dagen afgerond. 

 
 Stap 2.1. I  De ouders van alle betrokken partijen worden mondeling geïnformeerd door de leerkracht. 
        Indien nodig kan de anti-pestcoördinator ondersteuning bieden. 
 Stap 2.2. I  De pester(s) krijgt een sanctie opgelegd. Deze wordt schriftelijk vastgelegd en ondertekend.  
 Stap 2.3. I  Deze gesprekken worden geregistreerd in de checklist pesten I stap 2. 
 Stap 2.4. I  De checklist pesten wordt bij alle betrokkenen in ParnasSys als document toegevoegd.  
 

 
 

 

STAP 3 I is binnen 8 weken afgerond. 

 
 Stap 3.1. I  De leerkracht neemt contact op met de anti-pestcoördinator. 
 Stap 3.2. I  Het schoolteam wordt (via de mail) op de hoogte gesteld door de leerkracht. 
 

 
 

 

STAP 4 I is binnen afgesproken dagen/weken afgerond. 

  
 Stap 4.1. I  De anti-pestcoördinator neemt contact op met de directie.  
 Stap 4.2. I  De directie zet het stappenplan schorsing en verwijdering in. 
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 CHECKLIST I PESTEN 
 

SCHOOL I ...    PLAATS I ...   DATUM I … 
   
LEERKRACHT I ...   GROEP I ... 
 

  
STAP 1 I  INFORMATIE VERZAMELEN 
 

Wie wordt er gepest?  … 

Wie pest(en)?  … 

Wie loopt mee met de pester(s)?  … 

Waar wordt er gepest?  ... 

Wat gebeurt er precies?  ... 

Waarom wordt er gepest?  … 
 

Op welke manier wordt er gepest? 

 
 

De leerling…    
 

verbaal  ☐  is uitgescholden, belachelijk gemaakt of beledigd. 

  ☐  is bedreigd of gedwongen iets tegen de eigen zin te doen. 
 

fysiek  ☐  is geslagen, geschopt of geduwd. 

  ☐  spullen zijn afgepakt of kapot gemaakt. 
 

relationeel ☐  is genegeerd of door anderen buitengesloten. 

  ☐  heeft met leugens die door anderen zijn verspreid te maken. 
 

digitaal  ☐  heeft op de telefoon gemene of beledigende berichten,  
        afbeeldingen of telefoontjes ontvangen. 

  ☐  heeft op de computer gemene of beledigende berichten en 
        afbeeldingen ontvangen.   
 

anders  ☐  heeft met scheldwoorden, opmerkingen of gebaren te maken 
        gekregen die betrekking hebben op ras, huidskleur, religie of 
        seksuele oriëntatie.  

  ☐  heeft met opmerkingen, gebaren of handelingen van seksuele 
        aard te maken gekregen. 

  ☐  wordt op een andere manier gepest. Hoe?  
  ……………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………… 
 

 

Hoe vaak is de leerling de afgelopen 
maand gepest? 

 
  

  ☐  helemaal niet 

  ☐  één of twee keer 

  ☐  drie keer of vaker 

  ☐  ongeveer één keer per week 

  ☐  meerdere keren per week 
 

 

Hoe lang duurt het pesten? 

 
 

  ☐  ... dagen 

  ☐ ... weken 

  ☐  ... maanden 

  ☐  ... jaar/jaren 
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Wanneer is de leerling voor het laatst 
gepest? 

 
… 

 
 

Welke acties zijn er ondernomen? 

 
 

  ☐  Gesprek leerkracht en de gepeste(n).  
 

 

 Gesprek heeft plaatsgevonden op (datum). 

 

… 
 

 

  ☐  Gesprek leerkracht en de pester(s). 
 

 

 Gesprek heeft plaatsgevonden op (datum). 

 

… 
 

 

  ☐  Gesprek leerkracht en de meepester(s).  
 

 

 Gesprek heeft plaatsgevonden op (datum). 

 

… 
 

 

  ☐  Anders, namelijk ….. 
 

 

…  
 

 

 

 

EVALUATIE I na 4 weken 

 
 

 Gesprek heeft plaatsgevonden op (datum). 

 

… 
 

 

 
STAP 2 I  OUDERS 
 

Gesprek(ken) met de ouder(s) 

 
 

 ☐  Gesprek leerkracht en de ouders van de gepeste(n). 
  

 

 Ouders zijn geïnformeerd op (datum) door … . 
… 
 

 

 ☐  Gesprek leerkracht en de ouders van de pester(s). 
 

 

 Ouders zijn geïnformeerd op (datum) door … . 
… 
 

 

 ☐  Gesprek leerkracht en de ouders van de meepester(s).  
 

 

 Ouders zijn geïnformeerd op (datum) door … . 
… 
 

 

 

 

Welke sanctie is er opgelegd?  … 

 

EVALUATIE I na 4 weken 

 
 

 Gesprek heeft plaatsgevonden op (datum). 

 

… 
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 STAP 3 I  ANTI-PESTCOÖRDINATOR 
 

Gesprek met de leerkracht 

 
 

 ☐  Gesprek leerkracht en anti-pestcoördinator. 
 

 

 Gesprek heeft plaatsgevonden op (datum). 
 

… 
 

 

 

 

Gesprek(ken) met de leerling(en) 

 
 

 ☐  Gesprek anti-pestcoördinator en de gepeste(n).  
 

 

 Gesprek heeft plaatsgevonden op (datum). 
 

… 
 

 

 ☐  Gesprek anti-pestcoördinator en de pester(s). 
 

 

 Gesprek heeft plaatsgevonden op (datum). 

 

… 
 

 

 ☐  Gesprek anti-pestcoördinator en de meepester(s).   
 

 

 Gesprek heeft plaatsgevonden op (datum). 

 

… 
 

 

 

 

Gesprek(ken) met de ouder(s) 

 
 

 ☐  Gesprek anti-pestcoördinator en ouders van de gepeste(n). 
  

 

 Gesprek heeft plaatsgevonden op (datum). 

 

… 
 

 

 ☐  Gesprek anti-pestcoördinator en ouders van de pester(s). 
 

 

 Gesprek heeft plaatsgevonden op (datum). 

 

… 
 

 

 ☐  Gesprek anti-pestcoördinator en ouders van de meepester(s). 
 

 

 Gesprek heeft plaatsgevonden op (datum). 

 

… 
 

 
 

 

EVALUATIE I na 2 weken 

  

 Gesprek heeft plaatsgevonden op (datum). 

 

… 
 

 

EVALUATIE I na 4 weken 

  

 Gesprek heeft plaatsgevonden op (datum). 

 

… 
 

 

EVALUATIE I na 8 weken 

  

 Gesprek heeft plaatsgevonden op (datum). 

 

… 
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 STAP 4 I  DIRECTIE 
 

STAPPENPLAN 
SCHORSING EN VERWIJDERING 

 
 

 De directie zet het stappenplan schorsing en verwijdering in op (datum). 

 

  ☐  Stap 1 I Uitgevoerd op (datum). 

  ☐  Stap 2 I Uitgevoerd op (datum). 

  ☐  Stap 3 I Uitgevoerd op (datum). 

  ☐  Stap 4 I Uitgevoerd op (datum). 

  ☐  Stap 5 I Uitgevoerd op (datum). 
 

Voor meer informatie zie de checklist schorsing en verwijdering van het stappenplan 
schorsing en verwijdering in ParnasSys. 
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STAPPENPLAN I SCHORSING EN VERWIJDERING 
 

 
 
De anti-pestcoördinator kan bij alle stappen ondersteunen!  

STAP 1

directie

• GESPREK I Directeur voert gesprekken met alle betrokkenen.

• VERSLAG I Directeur registreert deze gesprekken in het gespreksverslag.

STAP 2

leerkracht

• GESPREK I Directeur en leerkracht hebben overleg over het gesprek.

• CONTROLE I Leerkracht controleert betrokkenen.

STAP 3

directie

• GESPREK I Directeur voert gesprekken met pester(s) en de ouder(s).

• VERSLAG I Directeur registreert deze gesprekken in het gespreksverslag.

STAP 4

directie

• SCHORSING I Directeur legt de pester(s) een tijdelijke schorsing op. 

STAP 5

directie

• VERWIJDERING I Directeur verwijdert de pester(s) van school.
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STAP 1 I  is binnen 2 dagen afgerond. 
 

 Stap 1.1. I  De directeur voert een gesprek met: de gepeste(n), de pester(s) en de meepester(s).  
   DOEL I  Waarschuwende functie 
   ACTIE I  * De afspraken over het gedrag binnen gestelde termijnen wordt vastgelegd. 
    * Ouders van alle betrokkenen worden schriftelijk geïnformeerd. 
 Stap 1.2. I  De directeur registreert in het gespreksverslag wat de inhoud was van het gesprek. 
 Stap 1.3. I  De checklist schorsing en verwijdering wordt bij alle betrokkenen in ParnasSys als document  
        toegevoegd. 
 
 

 
 

 

STAP 2 I  is binnen 4 weken afgerond. 
 

 Stap 2.1. I  De directeur voert een gesprek met de leerkracht van de betrokken leerling(en).  
   DOEL I  Gemaakte afspraken uitvoeren. 
 Stap 2.2. I  De naleving van de gemaakte afspraken worden gecontroleerd door de groepsleerkracht binnen 
       de termijn van vier weken en geregistreerd in het gespreksverslag. 
 Stap 2.3. I  De checklist schorsing en verwijdering wordt bij alle betrokkenen in ParnasSys als document  
        toegevoegd. 
 

 
 
 
 

 
 

STAP 3 I  is binnen 4 weken afgerond. 
 

 Stap 3.1. I  De directeur voert een gesprek met de betrokken pester(s) en de ouder(s).  
   DOEL I  Het pesten laten stoppen. 
 

 Als het pestgedrag niet stopt, volgt na vier weken (stap 2) een gesprek met de betrokken leerling(en) en de 
 ouder(s). De pester(s) krijgen wederom vier weken om het gedrag aan te passen, tevens kan begeleiding ingezet 
 worden om wel tot gedragsverandering te komen. Daarnaast worden er  strafmaatregelen genomen tegen de 
 pester(s). De politie wordt geïnformeerd als er sprake is van strafbare feiten.  
 

 Stap 3.2. I  De naleving van de gemaakte afspraken en strafmaatregelen worden gecontroleerd door de  
        leerkracht binnen de termijn van vier weken en geregistreerd in het gespreksverslag. 
 Stap 3.3. I  De checklist schorsing en verwijdering wordt bij alle betrokkenen in ParnasSys als document    
        toegevoegd.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opgelost? 

ja afgerond!

nee stap 2

Opgelost? 

ja afgerond!

nee stap 3

Opgelost? 

ja afgerond!

nee stap 4
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STAP 4 I  is binnen afgesproken dagen/weken afgerond. 
 

 Stap 4.1. I  De directeur legt de pester(s) een tijdelijke schorsing op. 
        Tevens kan er hulpverlening worden ingezet om wel tot gedragsverandering te komen. 

 Stap 4.2. I  De ouder(s) van de pester(s), de leerplichtambtenaar en de inspectie van onderwijs worden  
        door de directeur schriftelijk geïnformeerd over de tijdelijke schorsing. 
 Stap 4.3. I  De tijdelijke schorsing wordt geregistreerd in het gespreksverslag. 
 Stap 4.4. I  De checklist schorsing en verwijdering wordt bij alle betrokkenen in ParnasSys als document  
        toegevoegd.  
 

 
 
 
 
 

 

STAP 5 I  is binnen afgesproken dagen/weken afgerond. 
 

 Stap 5.1. I  De directeur legt de pester(s) een definitieve verwijdering op. 
 Stap 5.2. I  De ouder(s) van de pester(s), de leerplichtambtenaar en de inspectie van onderwijs worden  
        door de directeur schriftelijk geïnformeerd over de definitieve verwijdering. 
 Stap 5.3. I  De definitieve verwijdering wordt geregistreerd in de checklist schorsing en verwijdering. 
 Stap 5.4. I  De checklist schorsing en verwijdering wordt bij alle betrokkenen in ParnasSys als document  
        toegevoegd.  
 

 

  

Opgelost? 

ja afgerond!

nee stap 5
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CHECKLIST I SCHORSING EN VERWIJDERING 
 

SCHOOL I ...   PLAATS I ...    DATUM I … 
   
DIRECTEUR I …   LEERKRACHT I ...   GROEP I ... 
 
 

 
 

 Korte samenvatting van de voorgeschiedenis door de anti-pestcoördinator. 
 
… 
 

 
 

 Het eerste gesprek van de directeur met de betrokken leerling(en).  
  Doel van het gesprek is om met elkaar een probleemoplossend plan opstellen.  
______________________________________________________________________________________________________ 
 

Aanwezig I …        Datum I … 

______________________________________________________________________________________________________ 
 

Kort verslag van de inhoud van het gesprek I … 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

Gemaakte afspraken I … 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

Ouders zijn geïnformeerd via I  ☐ mondeling gesprek  ☐ telefonisch gesprek  ☐ e-mail 
Ouders hebben een afschrift van het schriftelijke verslag ontvangen op I … 
 

 
 

 Logboek van de leerkracht over het naleven van de gemaakte afspraken. 
 

Op (datum) is … 
 

Op (datum) is … 
 

Op (datum) is … 
 

Op (datum) is … 
 

Op (datum) is … 
 

Op (datum) is … 
 

Op (datum) is … 
 

Op (datum) is … 
 

Op (datum) is … 
 

Op (datum) is … 
 

Op (datum) is … 
 

Op (datum) is … 
 

Op (datum) is … 
 
 

Wie wordt er gepest?  … 

Wie pest(en)?  … 

Wie loopt mee met de pester(s)?  … 
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 Het tweede gesprek van de directeur met de betrokken leerling(en) en ouder(s).  
______________________________________________________________________________________________________ 
 

Aanwezig I …        Datum I … 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

Kort verslag van de inhoud van het gesprek I … 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

Gemaakte afspraken I … 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

Strafmaatregel I … 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

Hulpverlening I  ☐ wel ingeschakeld, namelijk … . 

  ☐ niet ingeschakeld. 
______________________________________________________________________________________________________  

 

Ouders hebben een afschrift van het schriftelijke verslag ontvangen op I … 
 

 
 

 De tijdelijke schorsing 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

Ingang van de schorsing op I … 
De schorsing duurt I … 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

Kort verslag van de inhoud van het gesprek I … 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

Gemaakte afspraken I … 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

Strafmaatregel I … 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

Hulpverlening I  ☐ wel ingeschakeld, namelijk … . 

  ☐ niet ingeschakeld. 
______________________________________________________________________________________________________  

 

Geïnformeerd over de tijdelijke schorsing zijn I  ☐ bestuur op (datum). 

      ☐ leerplichtambtenaar op (datum). 

      ☐ inspectie van onderwijs op (datum). 
______________________________________________________________________________________________________  

 

Ouders hebben een afschrift van de tijdelijke schorsing ontvangen op I (datum). 
 

 
 

 De definitieve verwijdering 
______________________________________________________________________________________________________  

 

Ondanks alle maatregelen zijn er niet voldoende gedragsveranderingen geconstateerd en is … per (datum) definitief verwijderd van 
school. 
______________________________________________________________________________________________________  

 

Geïnformeerd over de definitieve verwijdering zijn I  ☐ bestuur op (datum). 

      ☐ leerplichtambtenaar op (datum). 

      ☐ inspectie van onderwijs op (datum). 
______________________________________________________________________________________________________  

 

Ouders hebben een afschrift van de definitieve verwijdering ontvangen op I (datum). 
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 SEKSUELE INTIMIDATIE 
De missie van de basisscholen binnen VCPO-NG zijn niet uitsluitend, maar toch voor een heel belangrijk deel 

gebaseerd op het creëren van een veilige omgeving voor leerlingen om te kunnen leren en voor volwassenen 

om in te kunnen werken. Helaas ontwikkelt de maatschappij zich zodanig dat een beleid op het gebied van 

seksuele intimidatie niet meer mag en kan ontbreken in de organisatie van een school. In de Wet preventie en 

bestrijding van seksueel geweld en seksuele intimidatie in het onderwijs is seksuele intimidatie door 

volwassenen bij kinderen, binnen de verantwoordelijkheden van de school, geregeld. De scholen binnen VCPO-

NG conformeren zich vanzelfsprekend aan deze wet.  

 

Wat wordt verstaan onder seksuele intimidatie?  

Seksuele intimidatie is de ongewenste, seksueel getinte aandacht die tot uiting komt in fysiek, verbaal of non-

verbaal gedrag. Dit gedrag wordt door degene die het ondergaat, ongeacht sekse en/of seksuele voorkeur, 

ervaren als ongewenst en onplezierig. Seksueel intimiderend gedrag kan zowel opzettelijk als onopzettelijk zijn. 

Voorbeelden van seksuele intimidatie zijn:  

 fysiek is van ongewenst aanraken tot aanranding en verkrachting; 

 verbaal is van dubbelzinnige opmerkingen en vieze moppen tot seksueel getinte opmerkingen en 

intieme vragen; 

 non-verbaal is van gluren en iemand met de ogen uitkleden tot iemand confronteren met porno en het 

maken van obscene gebaren.  

 

De rol en de taak van de school 

Het bestuur en de directie zijn primair verantwoordelijk voor het onderwijs aan de leerlingen, het functioneren 

van het schoolteam en de veiligheid op school. Bestuur en directie zijn verantwoordelijk voor het adequaat 

afhandelen van de melding en voor het effectief verwijzen naar of overdragen aan andere instanties. 

Hulpverlening aan de slachtoffers en dader(s) en diens ouders behoort niet tot het takenpakket.  

 

De melding 

Ouders en kinderen kunnen met een melding van seksuele intimidatie terecht bij: de interne of de externe 

vertrouwenspersoon. Wenden zij zich tot een ander, dan begeleidt diegene de ouders of het kind naar de 

vertrouwenspersoon. Een melding kan ook worden gedaan door een andere betrokkene bij de school, 

bijvoorbeeld een leerkracht. Ook zij dienen zich met hun melding te wenden tot de vertrouwenspersoon. Als 

een medewerker van VCPO-NG informatie krijgt over een mogelijk zedendelict (misbruik of intimidatie) door 

een medewerker van school, dan is hij of zij wettelijk verplicht het schoolbestuur onmiddellijk te informeren. 
 

De afhandeling van een melding van seksuele intimidatie wordt opgepakt door een crisisteam dat uit meerdere 

personen bestaat en binnen 24 uur na binnenkomst van de melding wordt samengesteld en bijeenkomt. In dit 

team nemen ten minste de volgende personen zitting: 

 de directeur van de betreffende school; 

 iemand namens het bevoegd gezag; 

 de interne contactpersoon; 

 de externe vertrouwenspersoon.  
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 Geheimhouding 

De grootste valkuil bij een melding van seksuele intimidatie of ontucht is het toezeggen van geheimhouding. Het 

is heel begrijpelijk dat de ouders en/of het slachtoffer om geheimhouding vragen. Uiteraard dient alle informatie 

vertrouwelijk te worden behandeld. Maar met geheimhouding worden alle wegen naar oplossingen 

geblokkeerd. Betrokken kinderen en ouders wordt uitgelegd dat informeren wenselijk is om tot een oplossing te 

komen, waarbij informatie vertrouwelijk behandeld wordt en het gevoel van veiligheid bij zowel kinderen als 

ouders zwaar weegt. Er worden geen stappen ondernomen zonder dat de betrokkenen daarover geïnformeerd 

zijn.  

 

Informatie richting ouders 

Ouders hebben recht op informatie, zeker als hun kind mogelijk ook slachtoffer is. Ouders moeten in staat 

gesteld worden hun opvoedingsverantwoordelijkheid te nemen. In geval van seksuele intimidatie zal dan ook 

een extra ouderavond belegd worden waarvoor ouders schriftelijk uitgenodigd worden.  

 

Activiteiten met kinderen 

Voor de bekende slachtoffer(s) en dader(s) wordt hulp geregeld bij de reguliere hulpverleningsinstanties. Al naar 

gelang de situatie gebeurt dit buiten of binnen de school. Met de ‘andere’ leerlingen worden activiteiten 

georganiseerd waardoor zij weten wat er speelt en wat zij kunnen doen. Per situatie wordt bekeken of het 

inzetten van een goed weerbaarheidsprogramma wenselijk of zelfs noodzakelijk is. Dit kan zowel individueel als 

klassikaal het geval zijn.  

 

Schorsing 

De dader(s) kan (kunnen) met onmiddellijke ingang worden geschorst. Al naar gelang de situatie, bijvoorbeeld 

de effectiviteit van de hulpverlening aan de dader(s) en slachtoffer(s) en het gevoel van veiligheid onder de 

‘andere’ leerlingen, wordt besloten of terugkeer op school mogelijk is of ontslag/plaatsing op een andere school 

noodzakelijk is geworden. De dader(s) die de leeftijd van 12 jaar nog niet hebben bereikt, worden bij voorkeur 

aangemeld bij Bureau Stop, een onderdeel van de politie. De dader(s) van 12 jaar en ouder worden aangemeld 

bij Bureau Halt. In geval van volwassen dader(s) zal aangifte gedaan worden bij de politie, door het bevoegd 

gezag of door de ouders van het (de) slachtoffer(s).  

 

Wie zijn de daders?  

Daders van seksuele intimidatie staan in een ongelijke machtsrelatie tot het slachtoffer. De dader heeft 

overwicht op het slachtoffer. Dat kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld oudere leerlingen, fysiek sterkere 

leerlingen of een groep leerlingen tegenover één slachtoffer. Het overwicht van de dader kan gebaseerd zijn op 

leeftijd, fysieke uitstraling, sekse of positie in de groep. Helaas blijken de meeste daders zich niet te beperken tot 

één leerling. Ook als daders een keer verdacht of betrapt zijn, vervallen ze vaak in herhaling. De ‘bekentenis’ van 

een dader dat het één keertje ‘per ongeluk’ gebeurd is en dat het nooit meer zal voorkomen, moet dan ook met 

de nodige scepsis worden bekeken.  
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 Signalen van slachtoffer(s) 

Hieronder staan enkele signalen die 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; 

 broekpoepen; 

 bedplassen; 

 nachtmerries, slaapgebrek; 

 angst voor bepaalde kinderen; 

 angst voor bepaalde plaatsen. 
 

Signalen dienen altijd met de nodige voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd. Overleg daarom altijd met 

professionals. Dit kunnen bijvoorbeeld de externe vertrouwenspersoon, de schoolverpleegkundige, de 

schoolmaatschappelijk werker of de jeugdgezondheidszorg zijn.  
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 VERNIELING 
Vernieling (art. 350 WvS) is het opzettelijk beschadigen, onbruikbaar maken of wegmaken van een goed dat 

geheel of ten dele aan een ander toebehoort. De dader moet dus de opzet hebben om genoemde vernieling te 

plegen en daarbij moet hij dat wederrechtelijk, dus zonder toestemming van de eigenaar, doen. Vernieling is een 

uiting van het geen respect hebben voor andermans eigendommen. Indien het gaat om een vernieling en er 

sprake is van herhaling of groepsdelict, of als schadevergoeding of schadeherstel niet kan worden bereikt, zal 

ook de politie in kennis worden gesteld.  
 

Het beleid is dat kinderen leren omgaan met de consequenties van hun eigen gedrag. Doel van de scholen 

binnen VCPO-NG is dat de kinderen aanleren dat ze zorgvuldig om moeten gaan met spullen van elkaar, van 

school en van zichzelf. Dit doen we door: 

 het hanteren van regels; 

 goed voorbeeld van de leerkracht; 

 tijdens ouderavonden benoemen aan ouders dat kinderen respectvol met spullen van school, van elkaar 

en van zichzelf omgaan. 
 

Elke vorm van vernieling wordt serieus genomen. De leerling wordt erop aangesproken door de leerkracht. Bij 

herhaald voorkomen van dit gedrag wordt contact opgenomen met de ouders. Samen met de ouders wordt 

bekeken wat de consequenties van dit gedrag voor de leerling zal zijn. 
 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen grote en kleine vernielingen. Bij grote schade aan het schoolgebouw 

wordt aangifte gedaan bij de politie en wordt de schade verhaald op de dader(s). Bij schade aan bezittingen van 

leerlingen worden de ouders van de gedupeerde leerling geadviseerd om contact op te nemen met de ouders 

van de leerling die de schade heeft toegebracht om zodoende onderling tot een oplossing te komen. 
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 INCIDENTEN 
Een incident is elke gebeurtenis in of om de school welke de veiligheid of het veiligheidsgevoel van het 

schoolteam, de leerlingen en ouders doet of dreigt te verminderen. Ongevallen worden hier niet bedoeld.  
 

 Meld incidenten direct bij de directie. Alleen dan is een adequate reactie mogelijk en kan er beleid 

worden gemaakt om het in het vervolg te voorkomen. Een klimaat waarin melden normaal is past bij een 

professionele cultuur. 

 Registreer, analyseer en evalueer incidenten op school. Hierdoor is het mogelijk van elkaar te leren en er 

vervolgens beleid op te baseren. 

 Doe aangifte van ernstige incidenten. Dit bevordert het veiligheidsgevoel van het schoolteam, de 

leerlingen en ouders. Maak daarbij structurele afspraken met politie en justitie over de afwikkeling. 

 Probeer schade van incidenten te verhalen op de dader en zijn of haar ouders.  

 Wees duidelijk in de reactie naar de dader van een incident. Normen moeten steeds opnieuw worden 

genoemd en uitgelegd. Het schoolteam heeft hierbij een voorbeeldrol. 

 Zorg voor goede nazorg. Maak eventueel gebruik van professionals.  
 

Bij incidenten maken we onderscheid tussen zware- en lichte incidenten: 

 Lichte incidenten 

Hieronder valt bijvoorbeeld: niet aan de schoolregels houden met betrekking tot de omgangsvormen 

zoals bijvoorbeeld herhaaldelijk ongehoorzaam gedrag en het overtreden van schoolregels. 

Lichte incidenten worden uitsluitend geregistreerd in ParnasSys. Er wordt een korte beschrijving 

toegevoegd van wat is voorgevallen, de ondernomen actie(s) en eventueel afspraken. 

 Zware incidenten 

Hieronder valt grensoverschrijdend gedrag, zoals bedreiging, vechten, intimidatie, pesten, discriminatie 

en vernieling. Deze incidenten worden geregistreerd door de betreffende persoon uit het schoolteam en 

de directie. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het incidentenformulier, zoals op de volgende pagina 

staat weergegeven. Via het incidentenformulier wordt een beschrijving toegevoegd van alle 

betrokkenen, wat is voorgevallen, de ondernomen actie(s) en eventueel afspraken.  
 

Melding 
De betrokken medewerker van VCPO-NG vult het incidentenformulier, opgenomen in dit protocol, in en geeft 

het formulier aan de directie. De directie bewaakt het invullen van het incidentenformulier, parafeert het 

formulier en stuurt zo snel mogelijk een exemplaar naar het schoolbestuur. De directie kan besluiten dat de 

arbeidsinspectie wordt ingeschakeld. Een melding bij de Arbeidsinspectie is wettelijk verplicht ingeval van een 

ernstig ongeval. De definitie van een ernstig ongeval is: indien iemand lichamelijk en/of geestelijk schade aan de 

gezondheid heeft opgelopen, die binnen 24 uur na het ongeval leidt tot opname in een ziekenhuis ter observatie 

of behandeling, dan wel naar redelijk oordeel blijvend zal zijn; Artikel 9: Arbowet. Alle incidentenformulieren 

worden door de directie in een (digitale) map bewaard. 
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 INCIDENTENFORMULIER 
  

Datum melding:        
 

Datum en tijdstip incident:       
 

Naam melder:         
 

Ingevuld door:         

 

Betrokken bij het incident:  1       

    2       

    3       
 

Naam/namen getuigen: 1        

    2            

    3       

 

Wat is er gebeurd? (specificatie van de melding: aanleiding, voorval in een feitelijke beschrijving) 

__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 

Waar vond het incident plaats:      _______________________________ 
 

Heeft iemand letsel opgelopen?  □ nee 

     □ ja,      ______________ (omschrijving letsel)  

 

Afspraak naar aanleiding van het incident. 

__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 

Afhandeling incident door:       _____________________________________ 

 

□ leerlingen (worden) ingelicht  □ nee  □ ja, door      _______ 

□ ouders (worden) ingelicht  □ nee  □ ja, door      _______ 

 

 

Plaats:       Datum:       

 

Handtekening melder:   Handtekening directie: 

 

           ______



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

PROTOCOL  GESCHEIDEN OUDERS 

 

  

“Loslaten betekent niet altijd opgeven. Het is 
accepteren dat sommige dingen niet zijn 
zoals jij wilt.” 
 
- Sef -  
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 PROTOCOL I         GESCHEIDEN OUDERS 
Dit protocol beschrijft de afspraken die alle scholen binnen VCPO-NG hanteren in de situatie van gescheiden 

ouders. De verantwoordelijkheden van de school en die van de ouders worden beschreven. Wanneer ouders 

gescheiden zijn en niet meer bij elkaar wonen, dan is het van belang dat beide ouders goed op de hoogte 

kunnen blijven van de ontwikkeling van hun kind.  
 

Uit onderzoek blijkt dat in veel gevallen de scheiding van ouders gevolgen heeft voor het welzijn en functioneren 

van kinderen op school. Er verandert veel in het leven van kinderen na een scheiding. Veranderingen waarvoor 

het kind zelf niet gekozen heeft, maar die wel grote gevolgen voor hen met zich meedragen. Voor de leerkracht 

is het van belang om op de hoogte te zijn van de thuissituatie van leerlingen uit de klas. 
 

 

De scholen binnen VCPO-NG willen samenwerken met gescheiden ouders om tot een succesvolle 

communicatie te komen over de ontwikkeling van het kind. 
 

 

Hieronder staat het te volgen stappenplan bij een scheiding van ouders van een leerling. 
 

 

STAP 1

ouders

• Wanneer ouders gaan scheiden lichten zij de leerkracht van hun kind in.

• Ouders informeren school over welke ouder aanspreekpunt is voor school en over 
mogelijke wijzigingen met betrekking tot het woonadres, telefoonnummers en e-
mailadres.

STAP 2

leerkracht

• De leerkracht geeft ouders de vragenlijst gescheiden ouders mee.

• De leerkracht zorgt er voor dat de vragenlijst wordt opgenomen in het dossier van de 
leerling.

STAP 3

leerkracht

• De leerkracht brengt het schoolteam op de hoogte dat de ouders gaan scheiden.
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 Wettelijke kader 

In Nederland geldt het uitgangspunt dat na scheiding ouders samen het ouderlijk gezag over de kinderen blijven 

houden. De ouders blijven dan beiden verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van de kinderen en 

nemen samen alle belangrijke beslissingen. Om deze reden moeten ouders afspraken maken over hun kinderen 

in een ouderschapsplan. Een ouderschapsplan is verplicht als:  

 ouders hun huwelijk willen ontbinden;  

 ouders willen scheiden van tafel en bed;  

 bij een verzoek tot beëindiging van een geregistreerd partnerschap;  

 ouders met gezamenlijk ouderlijk gezag uit elkaar gaan.  
 

In rechterlijke uitspraken en in het ouderschapsplan wordt formeel vastgelegd welke afspraken er zijn gemaakt 

op het gebied van onder andere informatieverstrekking, gezag en de omgangsregeling. De school kan ouders 

vragen om voor de school relevante passages uit deze documenten met de school te delen.  

 

Informatieplicht 
Gescheiden ouders zijn volgens het Burgerlijk Wetboek verplicht om elkaar te informeren over belangrijke zaken 

rondom hun kind. Soms is de relatie tussen de ouders niet goed. Als de school hiervan weet, is deze 

verplicht beide ouders actief van informatie te voorzien. Beide ouders worden betrokken bij belangrijke 

beslissingen en ontvangen dezelfde informatie van de school.  
 

Indien er geen gezamenlijk gezag is, dient de met het gezag belaste ouder de andere ouder op de hoogte te 

houden van belangrijke zaken die het kind betreffen. Ontwikkelingen van het kind moeten worden verstrekt. De 

ouder zonder gezag heeft geen zeggenschap over het kind, maar wel recht op informatie. De ouder zal daar 

echter zelf om moeten vragen. Dit hoeft de school niet uit zichzelf te doen. Als het gaat om de vader, moet deze 

bovendien het kind hebben erkend, anders heeft hij helemaal geen recht op informatie. De niet met het gezag 

belastende ouders hebben een beperkt recht op informatie over hun kind. Het gaat hier alleen om belangrijke 

feiten en omstandigheden, dus informatie over schoolvorderingen en eventueel sociaal-pedagogische 

ontwikkelingen op school. Indien de desbetreffende ouder het hier niet mee eens is, kan hij/zij een verzoek 

indienen bij de rechtbank. 
 

Een nieuwe partner of stiefouder is volgens de wet geen ouder van het kind. Daarom ontvangt een stiefouder 

geen informatie direct van de school zonder toestemming van de gezaghebbende ouders. In de praktijk 

ontvangt de stiefouder informatie van zijn of haar partner, of van de school in het bijzijn van de ouder(s). De 

school heeft de mogelijkheid om een stiefouder (of andere derde) te weren als deze een gesprek lastiger maakt 

of verstoort. 
 

De school moet aan haar informatieplicht voldoen, tenzij:  

 er geen sprake is van informatieplicht;  

 de informatieplicht in strijd is met het belang van het kind;  

 de informatie ook niet aan de ouder met gezag wordt verstrekt; 

 de school een verklaring heeft van een professional waarin staat dat informatieverstrekking schadelijk is 

voor het kind.  

 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0002656/#Boek1_Titeldeel15_Artikel377b
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 Oudergesprekken 

De school stelt ouders een aantal malen per jaar in de gelegenheid om met de leerkracht te spreken. Voor ieder 

kind op onze school wordt twee keer per jaar een oudergesprek gehouden om met de leerkracht te spreken 

over de ontwikkelingen van de leerling. We gaan ervan uit, dat gescheiden ouders gezamenlijk de 

oudergesprekken zullen bezoeken, zodat voorkomen wordt dat beide ouders verschillende informatie krijgen. 

Indien dit niet mogelijk is, kunnen de ouders een regeling treffen met de school.  

 

Een leerling met gescheiden ouders in de klas 

Voor de leerkracht is het van belang om op de hoogte te zijn van de thuissituatie van leerlingen uit de klas. Het 

feit dat leerlingen tegenwoordig meestal niet meer de enige in de klas zijn met gescheiden ouders, biedt kansen 

om het gesprek erover aan te gaan in de groep. Als leerkracht hoef je geen therapeut te zijn om betekenisvol te 

zijn voor de leerling. Juist het gewone contact is van onschatbare waarde. Voor ieder mens is het zo belangrijk 

om gezien te worden. De leerling duidelijk maken dat hij er toe doet. 

 

Aandachtspunten voor het schoolteam 

 Weet welke leerlingen gescheiden ouders hebben. 

 Weet hoe het gezag geregeld is. 

 Blijf in contact met de ouder, oordeel niet. 

 Wees niet partijdig en veroordeel niet. 

 Deel belangrijke informatie met collega’s. 

 Wees alert op de signaalfunctie welbevinden. 

 Volg de ontwikkeling van de leerling. 

 Wees alert op parentificatie. 

 Probeer (destructief) gedrag te begrijpen, je hoeft het niet goed te keuren. 

 Zorg voor veiligheid in de groep, zodat scheiding een onderwerp is waarover gesproken kan worden. 

 Ga zorgvuldig om met nieuw partners van ouders of stiefouders. 

 Let op je grenzen, verwijs op tijd. 

 

Voor meer informatie: https://www.villapinedo.nl/open-brief-aan-alle-leraren/  

 

  

https://www.villapinedo.nl/open-brief-aan-alle-leraren/
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VRAGENLIJST I GESCHEIDEN OUDERS 
 

 
 
In onderstaande formulier worden de onderdelen uit de wetgeving die  
van toepassing zijn weergegeven. Duidelijkheid en openheid is belangrijk  
voor alle betrokkenen. Daarom vragen wij u dit formulier goed door te  
nemen en door beide ouders ondertekend bij ons op school in te leveren. 
 
Deze vragenlijst is ingevuld door         

Ik ben de vader/moeder van          

            

            

     (voor- en achternaam van de leerling(en)) 

 

De gezag situatie over ons kind/onze kinderen is als volg geregeld: 

0 het gezag berust bij beide ouders gezamenlijk 

0 alleen de moeder heeft het gezag 

0 alleen de vader heeft het gezag 

0 anders, namelijk ___________________________________________________________________________ 

 

Is er sprake van een co-ouderschap wilt u dan aan de leerkracht van uw kind(eren) doorgeven op welke dagen 

uw kind bij welke ouder is. Wij kunnen dan in geval van afwezigheid/ziekte van uw kind informeren bij de juiste 

ouder. 
 

De verblijfplaats van het kind/ de kinderen volgens de Gemeentelijke Basis Administratie is bij: 

0 de moeder 

0 de vader 

0 anders, namelijk ___________________________________________________________________________ 

 
Is er sprake van een omgangsregeling van het kind/de kinderen met de ouder bij wie ze volgens de  

Gemeentelijke Basis Administratie niet wonen? 0 ja  0 nee 

Indien ja, de omgangsregeling is: 

0 bepaald door de rechter 

0 onderling afgesproken 

0 anders, namelijk ________________________________________________________________________ 
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Heeft de rechter één van de ouders het recht op omgang met het kind/de kinderen ontzegd? 

0 nee 

0 ja, namelijk de moeder 

0 ja, namelijk de vader 

Eventuele toelichting: _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Zijn er tussen u beiden afspraken gemaakt over het halen en brengen van uw kind/kinderen van en naar school? 

Zo ja, welke? ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Zijn er tussen u beiden afspraken gemaakt over het betalen van financiële bijdragen zoals ouderbijdrage, 

schoolkamp en dergelijke? Zo ja, welke? _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Zijn er (juridische) aspecten waar wij als school rekening mee moeten houden? 

0 nee   0 ja, vraagt u dan een gesprek aan met de directeur. 

 

Wij gaan ervan uit dat u samen op de 10 minutengesprekken komt. Mocht dit niet mogelijk zijn dan kunt u dit 

toelichten in een gesprek met de leerkracht, de intern begeleider of de directeur. 

 

 

Plaats: ______________________________ Datum: _______________________________ 

 

Handtekening vader:     Handtekening moeder: 

 

 

____________________________________ ______________________________________ 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

PROTOCOL  INTERNET I SOCIAL MEDIA 

 

  

“Sociale vaardigheden…hoe doe je dat ook alweer…zo’n 
smiley in het echt.” 
 
- Loesje -  
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PROTOCOL I INTERNET EN SOCIAL MEDIA 

Het internet en social media zijn niet meer weg te denken in onze maatschappij en dus ook niet bij iedereen die 

betrokken is bij scholen. Het gedrag op het internet en social media wijkt niet af van het gedrag binnen en 

buiten de school. Dit protocol geldt voor iedereen die direct of indirect te maken heeft met een school binnen 

VCPO-NG. 

 

Internet 

Het schoolteam en leerlingen maken op school gebruik van het internet ter verrijking van het onderwijs, 

bijvoorbeeld om informatie op te zoeken. De lesmethodes verwijzen ook meer en meer naar internetsites voor 

aanvullend, actueel of alternatief materiaal. Internetactiviteiten worden hiermee steeds meer onderdeel van 

methoden en daardoor het lesgeven. 
 

Afspraken over het internet met de leerlingen 

 Je gaat alleen op het internet met toestemming van de leerkracht.  

 Spreek duidelijk af met je leerkracht op welk tijdstip en hoe lang je op internet mag en van welke 

programma’s je gebruik mag maken. 

 Typ nooit je naam met je adres en telefoonnummer in op een website. 

 Als je online berichten krijgt, die je niet leuk of raar vindt, vertel dat dan meteen aan je leerkracht. 

 Maak met niemand afspraakjes op internet. Je weet nooit zeker met wie je afspreekt. 

 

Afspraken over het internet met het schoolteam 

 Internet wordt gebruikt voor opbouwende educatieve doeleinden. 

 Sites die leerlingen gebruiken worden eerst door de leerkracht bekeken. 

 Er wordt aan de leerlingen 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. 

 

Social media 

De scholen binnen VCPO-NG onderkennen het belang van social media. Onder het gebruik van social media gaat 

het om programma’s waarmee online informatie kan worden opgezocht, gedeeld en gepresenteerd. 

Bijvoorbeeld Facebook, Twitter, Instagram, YouTube en Snapchat, maar ook alle (nieuwe) hiermee vergelijke 

programma’s en apps. Dit protocol draagt bij aan een goed en veilig schoolklimaat. Daarnaast bevordert dit 

protocol dat het schoolteam, leerlingen en ouders op de social media communiceren in het verlengde van de 

missie en de visie van de school en de reguliere fatsoensnormen. In de regel betekent dit dat we respect voor de 

school en elkaar hebben en iedereen in zijn waarde laten. De gebruikers van social media dienen rekening te 

houden met de goede naam van de school en van iedereen die betrokken is bij de school. Dit protocol dient de 
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 school, het schoolteam, de leerlingen en hun ouders tegen zichzelf en anderen te beschermen tegen de 

mogelijke negatieve gevolgen van social media. 

 

Social media kunnen helpen om het onderwijs te verbeteren en de lessen leuker te maken, om contact te 

houden met vrienden en grenzen te verleggen. Maar social media brengen ook risico’s met zich mee, zoals 

pesten en het ongewild delen van foto’s of andere gegevens. De afspraken in dit protocol zijn van toepassing op 

alle leerlingen van de scholen binnen VCPO-NG, voor het gebruik van mobiele telefoons en social media op 

school en in de klas, maar ook in het mediagebruik buiten de school. Daarnaast moet er vermeld worden dat 

het gebruik van social media voor leerlingen op de basisschool, wettelijk gezien, verboden is. Voor bijvoorbeeld 

een Facebook- of een Instagramaccount moet je 13 jaar zijn en voor een Googleaccount moet je zelfs 16 jaar 

zijn. 
 

De volgende afspraken zijn bedoeld voor alle betrokkenen die deel uitmaken van de scholen binnen VCPO-NG, 

dat wil zeggen het schoolteam, leerlingen, ouders en mensen die op een andere manier verbonden zijn aan een 

school binnen VCPO-NG.  
 

 Het niet toegestaan om tijdens de lessen actief te zijn op social media, tenzij door de schoolleiding 

respectievelijk de leerkrachten hiervoor toestemming is gegeven. 

 Het is betrokkenen toegestaan om kennis en informatie te delen, mits het geen vertrouwelijke of 

persoonlijke informatie betreft en andere betrokkenen niet schaadt.  

 De betrokkene is persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud welke hij of zij publiceert op social media.  

 Elke betrokkene dient zich ervan bewust te zijn dat de gepubliceerde teksten en uitlatingen voor 

onbepaalde tijd openbaar zullen zijn, ook na verwijdering van het bericht.  

 Het is voor betrokkenen niet toegestaan om foto-, film- en geluidsopnamen van schoolgerelateerde 

situaties op social media te zetten, tenzij betrokkenen hier uitdrukkelijk toestemming voor plaatsing 

hebben gegeven. 

 Het is voor iemand van het schoolteam niet toegestaan om op social media ‘vrienden’ te worden met 

huidige leerlingen. 

 Alle betrokkenen nemen de fatsoensnormen in acht. Als fatsoensnormen worden overschreden, 

bijvoorbeeld pesten of bedreigen, dan neemt de school passende maatregelen. 
 

Meningen van medewerkers van VCPO-NG kunnen eenvoudig worden verward met de standpunten en visie van 

VCPO-NG of de school waar ze werken. Daarom heeft de medewerker van VCPO-NG een bijzondere 

verantwoordelijkheid bij het gebruik van social media: 

 indien een medewerker deelneemt aan een discussie die te maken heeft met de school waar hij of zij 

werkt, dient hij of zij te vermelden dat hij of zij een medewerker is van de betreffende school; 

 als online communicatie dreigt te ontsporen dient de medewerker direct contact op te nemen met zijn 

of haar leidinggevende om de te volgen strategie te bespreken; 

 bij twijfel, of een publicatie in strijd is met de richtlijnen, neemt de medewerker contact op met zijn of 

haar leidinggevende; 
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  het is de medewerker toegestaan om schoolgerelateerde onderwerpen te publiceren mits 

het geen vertrouwelijke of persoonsgebonden informatie over de school, het schoolteam, leerlingen, 

ouders en andere betrokkenen betreft; 

 het is de medewerker toegestaan om schoolgerelateerde onderwerpen te publiceren mits de publicatie 

de naam van de school niet schaadt;  

 

 indien de medewerker deelneemt aan een discussie die (op welke wijze dan ook) te maken heeft met de 

school dient de medewerker te vermelden dat hij of zij medewerker is van de school; 

 indien de medewerker iets publiceert op social media dient hij of zij het bericht te voorzien van het 

bericht dat de standpunten en meningen in de publicatie zijn of haar persoonlijke mening is en los staan 

van eventuele officiële standpunten van de school. Verder meldt de medewerker dat hij of zij niet 

verantwoordelijk is voor de inhoud en uitlatingen van derden. 
 

Sancties en gevolgen  

 Een lid van het schoolteam die in strijd handelt met dit protocol maakt zich mogelijk schuldig aan 

plichtsverzuim. Alle informatie omtrent dit onderwerp wordt opgenomen in het personeelsdossier. 

 Afhankelijk van de ernst van de uitlatingen, gedragingen en gevolgen worden naar medewerkers van 

VCPO-NG toe rechtspositionele maatregelen genomen welke variëren van waarschuwing, schorsing, 

berisping, ontslag en ontslag op staande voet. 

 Leerlingen en ouders die in strijd met dit protocol handelen, maken zich mogelijk schuldig aan 

verwijtbaar gedrag. Alle correspondentie omtrent dit onderwerp wordt opgenomen in het dossier van 

de leerling. 

 Afhankelijk van de ernst van de uitlatingen, gedragingen en gevolgen worden naar leerlingen en ouders 

toe maatregelen genomen die variëren van waarschuwing, schorsing en verwijdering van school. 

 Indien de uitlating van medewerkers, leerlingen en ouders mogelijk een strafrechtelijke overtreding 

inhoudt zal door de school aangifte bij de politie worden gedaan.  
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 ONLINE REGELS 
 

 We behandelen elkaar netjes en met respect, en laten iedereen in zijn waarde. 
Daarom maken we elkaar niet zwart, pesten, kwetsen, stalken, bedreigen en 
beschadigen we elkaar niet. 
 

 Iedereen is verantwoordelijk voor wat hij of zij zelf plaatst op internet en social media en kan daarop 
aangesproken worden. Ook het doorsturen en herplaatsen zijn handelingen waar je op aangesproken kunt 
worden.  
 

 Zorg dat je weet hoe social media werkt voordat je ze gebruikt, zorg dat de instellingen goed staan en je niet meer 
informatie deelt dan je wilt. Alles wat wordt gecommuniceerd via internet en social media, blijft nog lang vindbaar. 
 

 Bij het gebruik van internet en social media houden we rekening met de goede naam van de school en iedereen 
die daarbij betrokken is. 
 

 We helpen elkaar om goed en verstandig met social media om te gaan, en we spreken elkaar daarop aan. Als dat 
niet lukt, dan vragen we daarvoor hulp aan een volwassene. 

 
 We respecteren elkaars privacy. Bij het gebruik van internet en social media worden er daarom geen informatie, 

foto’s of video’s verspreid over anderen, als zij daar geen toestemming voor hebben gegeven of als zij daar 
negatieve gevolgen van kunnen ondervinden.  
 

 Internet en social media worden alleen gebruikt voor acceptabele doeleinden. Het is daarom niet toegestaan om 
op school: 

 sites te bezoeken informatie te downloaden en te verspreiden die pornografisch, racistisch, 
discriminerend, beledigend of aanstootgevend zijn; 

 hacken en ongeoorloofd toegang te krijgen tot niet-openbare sites of programma’s; 

 informatie, foto’s of video’s te delen waarvan duidelijk is dat die niet bedoeld zijn om verder te 
verspreiden; 

 hou je wachtwoorden geheim;  

 verzonnen berichten versturen of een fictieve naam gebruiken als afzender;  

 iemand lastig vallen, te achtervolgen of te ‘flamen’.  
Als iemand over de voorgaande punten informatie krijgt aangeboden, wordt dat gemeld bij de directeur van de 
school. 

 Het leggen van contact, het volgen van elkaar of ‘vriend worden’, is een bewuste keuze waar goed over nagedacht 
is. Je weet wie de andere persoon is.  
 

 Iemand van het schoolteam en een leerling worden niet met elkaar ‘vriend’ op social media, tenzij het gaat om 
een door de medewerker gebruikt professioneel account (waar geen persoonlijke informatie over de medewerker 
staat).  
 

 Als er geconstateerd wordt dat de afspraken niet worden nageleefd, wordt dit eerst met de betrokkene besproken. 
Bij een ernstige overtreding kan de directie van de school besluiten een maatregel op te leggen, die kan bestaan 
uit het in beslag nemen van de telefoon, het geven van een straf of in het uiterste geval het schorsen of 
verwijderen van de leerling van school. Hierbij wordt er altijd contact opgenomen met de ouder(s) van de leerling. 
Daarnaast kan de directie contact opnemen met de politie indien er sprake is van een strafbaar feit. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

PROTOCOL  KINDERMISHANDELING 

 

  

“De wereld is een gevaarlijke plek, niet vanwege degenen die 
kwaad doen, maar vanwege degenen die het zien en niets 
doen.” 
 
- Albert Einstein -  
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PROTOCOL I KINDERMISHANDELING 
Kindermishandeling is het doen en laten van ouders, of anderen in soortgelijke positie ten opzichte van een 

kind, dat een ernstige aantasting of bedreiging vormt voor de veiligheid en het welzijn van het kind. 
 

De definitie hieronder staat in de jeugdwet: 

“Kindermishandeling is elke vorm van 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.” 
 

 

Niets doen is geen optie! 
 

 

Kindermishandeling betreft kinderen van 0 tot 19 jaar. Ook ongeboren baby’s vallen onder de definitie. 

De combinatie kinderen en huiselijk geweld betekent altijd kindermishandeling. De handelwijze bij huiselijk 

geweld of een vermoeden daarvan is hetzelfde als bij kindermishandeling. 
 

Hieronder staat de meldcode, een stappenplan, bij het vermoeden of het signaleren van kindermishandeling.  
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De meldcode 

De meldcode, het stappenplan op de vorige pagina, ondersteunt professionals bij vermoedens van huiselijk 

geweld of kindermishandeling, ongeacht de verblijfsstatus van de betrokkenen. De stappen moeten dus ook 

worden gezet als het om vermoedens van geweld gaat waarbij mensen zijn betrokken zonder geldige 

verblijfspapieren, of die in een asielprocedure zitten. Sinds 1 juli 2013 zijn professionals verplicht de meldcode 

te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. Een meldcode is iets anders dan een meldplicht. Bij 

een meldplicht moet de professional zijn vermoeden van geweld altijd melden bij andere instanties.  
 

Wanneer je als professional een vermoeden van kindermishandeling hebt kan dat ook gedefinieerd worden als 

ernstige opvoedingsproblemen of pedagogische onmacht van ouders. Het woord op zich is niet belangrijk, de 

consequenties wel. De zorgen om het kind zijn reden voor actie. Ook als er geen sprake is van 

kindermishandeling, maar bijvoorbeeld wel van ernstige opvoedingsproblemen verdienen kind en ouders steun 

en hulp. 
 

Voor meer informatie zie de websites Samen Veilig en Veilig Thuis Groningen. De links naar de websites zijn: 

Samen Veilig I http://www.handelingsprotocol.nl/bo-utrecht  

Veilig Thuis Groningen I https://www.vooreenveiligthuis.nl/ 

 

STAP 1

• ONDERZOEK  De leerkracht verzamelt aanwijzingen, legt deze vast in het leerlingendossier in ParnasSys 
en brengt de intern begeleider op de hoogte. De intern begeleider neemt na stap één de 
regie op zich.

STAP 2
• ADVIES  De intern begeleider neemt contact op met Veilig Thuis en vraagt om advies.

STAP 3
• GESPREK De intern begeleider plant en organiseert de gesprekken met de betrokkenen.

STAP 4

• EVALUATIE De intern begeleider geeft een eindoordeel na aanleiding van alle verzamelde 
informatie en de gesprekken met de betrokkenen. 

STAP 5
• MELDING De intern begeleider neemt een beslissing en kan een melding doen bij Veilig Thuis. 

http://www.handelingsprotocol.nl/bo-utrecht
https://www.vooreenveiligthuis.nl/
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 Belangrijke telefoonnummers 

Centrum voor Jeugd, Gezin en Veiligheid  088 - 345 88 88 

Susanne Groeneweg (CJGV)   Tel: 0611050298 

Veilig thuis     0800-2000 

Raad voor kinderbescherming  050-7512000 (alleen bij acuut gevaar) 

Crisis meldpunt Groningen   050-5239200  (na kantoortijden en in het weekend) 

Politie      0800-8844 of 112 (alleen in nood) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

PROTOCOL  KLACHTENREGELING 

 

  

“Klacht (de; m(v); meervoud: klachten) is een uiting van 
ontevredenheid of een mededeling met het verzoek om 
vervolging.” 
 
- Van Dale -  
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PROTOCOL I KLACHTENREGELING 
Op school kunnen problemen ontstaan tussen bijvoorbeeld ouders of leerlingen en de school. Vaak worden 

zulke problemen in onderling overleg bijgelegd. Soms is een meningsverschil van dien aard, dat iemand een 

klacht hierover wil indienen. Die mogelijkheid is er. Voor alle scholen binnen VCPO-NG is een klachtenregeling 

vastgesteld. In dit protocol staat meer informatie over deze klachtenregeling. 

 

Wie kan klagen? 

Iedereen die deel uitmaakt van een schoolgemeenschap kan een klacht indienen: leerlingen, ouders van 

minderjarigen, personeelsleden, maar ook schoolleiders. Ook leerlingen die de school inmiddels verlaten 

hebben, of bij minderjarigheid hun ouders, hebben de mogelijkheid tot klagen.  

 

Waarover kan men klagen?  
Veel klachten ontstaan uit onvrede met de communicatie tussen de school en de ouders en leerlingen. Ook de 

begeleiding van leerlingen geeft vaak reden tot klagen. Klachten kunnen gaan over gedrag, omgang en 

beslissingen van: 

 het bestuur van de school; 

 de directeur van de school; 

 een leerkracht of ondersteunend personeel;  

 een vrijwilliger, stagiaire of overblijfkracht;  

 andere personen die werkzaam zijn voor de school.  

 

Naar een klachtencommissie 

Voordat iemand de officiële weg kiest naar de Klachtencommissie, doet hij of zij er verstandig aan eerst degene 

aan te spreken tegen wie de klacht gericht is of naar de directie van de school toe te gaan. Levert dit niets op 

dan kan men naar de vertrouwenspersoon van de school stappen, die een oplossing probeert te vinden. In de 

meeste gevallen lukt dat, maar soms wordt besloten de klacht voor te leggen aan een klachtencommissie. Voor 

de scholen binnen VCPO-NG is dat de onafhankelijke klachtencommissie: De Landelijke Klachtencommissie 

Onderwijs (LKC).  

 

Een klacht indienen 

De Klachtencommissie neemt de klacht in behandeling op grond van het klaagschrift, waarin de klacht verwoord 

is. De Commissie past het beginsel van hoor en wederhoor toe en betrekt dus ook de verweerder (diegene over 

wie wordt geklaagd) als partij in de procedure. De klacht wordt alleen in behandeling genomen als zowel klacht 

als klaagschrift voldoet aan een aantal voorwaarden. Zo moet het voorval over het algemeen niet langer dan 

een jaar geleden hebben plaatsgevonden. Gaat het om een gebeurtenis van langer geleden, dan is het vaak 

moeilijk de waarheid vast te stellen. Als er een goede reden is dat de klacht pas later is ingediend, kan de 

Klachtencommissie een uitzondering op de termijn van een jaar maken.  
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 Voorwaarden klaagschrift:  

 moet schriftelijk, ondertekend per brief of per e-mail, worden ingediend; 

 bevat naam en adres van de klager; 

 bevat naam van degene tegen wie de klacht is gericht (deze persoon noemen we de ‘verweerder’); 

 bevat een omschrijving van de klacht, en van de feiten en omstandigheden zoals die zich volgens de 

klager hebben voorgedaan. 
 

Een secretaris van de LKC neemt contact op met de klager en het schoolbestuur of degene waarover is geklaagd 

en bespreekt dan welke route het beste gekozen kan worden om de klacht op te lossen. Dit gesprek kan leiden 

tot een van de volgende routes:  
 

Route 1 I Interne klachtbehandeling (op niveau van school of bestuur) 

Als de Klachtencommissie denkt dat een klacht snel op het school- of bestuursniveau kan worden opgelost, dan 

kan zij de klacht doorsturen naar het schoolbestuur. Dat gebeurt nadat vanuit Onderwijsgeschillen contact is 

opgenomen met de betrokken partijen om na te gaan of de klacht intern in behandeling genomen kan worden. 

Als uit de gesprekken met een secretaris-mediator van Onderwijsgeschillen blijkt dat schoolbestuur en klager 

zelf al hebben geprobeerd het probleem op te lossen of geen heil zien in de interne klachtbehandeling, dan kan 

worden gekozen voor mediation of de formele klachtprocedure. 
 

Route 2 I Mediation 

Met mediation lost u samen met de andere partij uw conflict op met behulp van een onafhankelijke neutrale 

derde, de mediator. De kracht van mediation is dat in een vertrouwelijk gesprek de belangen, zorgen en wensen 

van u en van de andere partij op tafel komen. De mediator is procesbegeleider en brengt de vastgelopen 

communicatie weer op gang. Hij zorgt ervoor dat u weer naar elkaar kunt luisteren en elkaar  

respecteert. U heeft daarbij zelf een grote inbreng.  
 

Route 3 I Formele klachtenprocedure 

In de telefoongesprekken die een secretarismediator van Onderwijsgeschillen voert met de betrokkenen kan 

duidelijk worden dat interne klachtbehandeling of mediation niet aan de orde zijn. Het kan zijn dat een van de 

partijen die mogelijkheden afwijst, dat een advies van de Klachtencommissie is gewenst of dat (een van de) 

partijen willen weten wie van hen gelijk heeft.  
 

Neemt de Klachtencommissie de klacht formeel in behandeling, dan ontvangt zowel de klager als de verweerder 

een openingsbrief met daarin een beknopte samenvatting van de klacht, die door de Commissie als 

uitgangspunt wordt genomen bij de beoordeling van de klacht. Hierdoor is voor de verweerder duidelijk 

waartegen hij of zij zich moet verweren. Als de klager de samenvatting niet juist vindt, kan hij of zij dit snel aan 

de Commissie melden. De samenvatting kan dan worden aangepast.  
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 Het verweer 

De Klachtencommissie hanteert het beginsel van hoor en wederhoor. Bij de openingsbrief aan de verweerder 

wordt een afschrift gezonden van het klaagschrift met de eventuele bijlagen. De verweerder krijgt drie weken de 

tijd om schriftelijk, in een verweerschrift, te reageren op de stukken die door de klager bij de Commissie zijn 

ingediend. Nadat de Commissie het verweerschrift heeft ontvangen, stuurt zij de klager hiervan een afschrift.  

Op deze wijze beschikken de klager en de verweerder altijd over dezelfde stukken als de Commissie. Alleen in 

uitzonderlijke gevallen kan de Commissie besluiten van bepaalde stukken geen afschriften toe te zenden.  

 

Klacht of verweer goed onderbouwen 

De Klachtencommissie wordt vaak geconfronteerd met verklaringen die lijnrecht tegenover elkaar staan. Het is 

daarom belangrijk dat u uw klacht of verweer zo goed mogelijk onderbouwt met voorbeelden, feiten of 

omstandigheden die uw standpunt ondersteunen en zo mogelijk met schriftelijk bewijsmateriaal. U kunt u hierin 

laten bijstaan door de externe vertrouwenspersoon van de school, de gegevens van deze persoon zijn te vinden 

in de schoolgids of de website van de school, of door een gemachtigde. Die laatste is iemand die u machtigt om 

namens u op te treden en namens u stukken te schrijven of in te dienen. Een gemachtigde kan met u 

meekomen naar de zitting en namens u het woord voeren of u, zo nodig, aanvullen. Als een advocaat als uw 

gemachtigde optreedt, richt de Klachtencommissie alle correspondentie alleen aan haar of hem. Uw advocaat 

houdt dan met u contact.  

 

Verklaringen van getuigen en informanten 

Het kan zijn dat u uw klacht of verweer wilt onderbouwen met schriftelijke verklaringen van anderen dan uzelf. 

Het staat u vrij die aan de Klachtencommissie toe te sturen. Het kan bijvoorbeeld gaan om verklaringen van 

iemand die getuige is geweest van de gebeurtenis waarover u klaagt of waarover u om verweer gevraagd bent.  

Als u gebruik maakt van deze mogelijkheid is het van belang dat de verklaring geen twijfel oproept over de 

echtheid ervan. Het is daarom aan te raden de verklaring door de getuige of deskundige zelf te laten opstellen 

en ondertekenen, ook al beheerst hij of zij de Nederlandse taal misschien niet helemaal. Ook een kind kan in 

eigen woorden beschrijven wat het heeft gezien of meegemaakt. 

 

Geheimhouding van stukken  

Als partijen menen dat het om vertrouwelijke informatie gaat, kunnen zij de Klachtencommissie om 

geheimhouding verzoeken. De voorzitter beslist over dit verzoek. Gaat de voorzitter op dit verzoek in, dan 

worden de stukken niet doorgestuurd naar de overige partijen. Wordt het verzoek afgewezen, dan ontvangt de 

verzoeker de stukken retour. In het schriftelijk oordeel meldt de Klachtencommissie de geheimhouding van 

stukken aan beide partijen. 
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 Zitting  

Nadat de Klachtencommissie het schriftelijke onderzoek rond de klacht en het verweer heeft afgerond, houdt zij 

een zitting. De zitting is een besloten bijeenkomst. Hierbij zijn klager en verweerder aanwezig, maar ook 

bijvoorbeeld gemachtigden of een vertrouwd persoon van een van beide partijen. Een partij kan zich ter morele 

ondersteuning laten vergezellen door één vertrouwd persoon, bijvoorbeeld een familielid. Deze persoon mag 

niet het woord voeren tijdens de zitting. De Commissie kan besluiten om behalve partijen ook getuigen of 

informanten te horen.  
 

De Klachtencommissie (voorzitter en twee leden) past tijdens de zitting hoor en wederhoor toe om tot een 

gefundeerd oordeel over de klacht te komen. Klager en verweerder kunnen reageren op de stukken van de 

ander en ze horen elkaars antwoorden op de vragen van de Commissie. Als de Commissie getuigen of 

informanten hoort, zijn beide partijen hierbij aanwezig en kunnen zij eveneens vragen stellen. 

 

Geen bindende uitspraak  

Na de mondelinge behandeling van de klacht, geeft de Commissie een schriftelijk oordeel over de gegrondheid 

van de klacht. Het oordeel van de Commissie is niet bindend voor het schoolbestuur, het bevoegd gezag. De 

Commissie geeft binnen vier weken een schriftelijk advies aan het bevoegd gezag, dat de aanbevelingen van de 

Commissie niet op hoeft te volgen. Het bevoegd gezag moet na uiterlijk vier weken laten weten of het dit 

oordeel van de Commissie deelt en de aanbevelingen overneemt. In veruit het merendeel van de 

klachtbehandelingen doet het bevoegd gezag dit wel.  

 

Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van Onderwijsgeschillen: www.onderwijsgeschillen.nl   

 

http://www.onderwijsgeschillen.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

PROTOCOL  MEDISCH HANDELEN 

 

  

“Het beste medicijn is drie keer daags een compliment.” 
 
- Anoniem -  
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PROTOCOL I MEDISCH HANDELEN 
Het schoolteam wordt regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met 

eenvoudige middelen te verhelpen is, zoals hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn door een insectenbeet. Daarnaast 

krijgt het schoolteam in toenemende mate het verzoek van ouders om hun kinderen door de arts 

voorgeschreven medicatie toe te dienen. En steeds vaker wordt er werkelijk medisch handelen van het 

schoolteam verwacht, zoals het toedienen van een injectie, het prikken van bloedsuiker en dergelijke. Het 

uitvoeren van medische handelingen op school brengt risico’s met zich mee, ook op juridisch gebied. Het is van 

belang dat er in deze situaties gehandeld wordt volgens dit protocol.  
 

Met het oog op de gezondheid van leerlingen is het van groot belang, dat leden van het schoolteam in alle 

situaties zorgvuldig handelen. Het volgen van de werkwijze van dit protocol sluit niet uit dat een lid van het 

schoolteam civielrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk aansprakelijk gesteld en vervolgd zou kunnen worden 

voor het (foutief) verrichten van medische handelingen bij incidenten. Zelfs als ouders het lid van het 

schoolteam toestemming hebben gegeven tot het uitvoeren van medische handelingen bij hun kind kan de 

betreffende persoon verantwoordelijk worden gesteld voor zijn acties, als het fout gaat.  
 

 

Uitgangspunt van dit protocol is dat er geen medicijnen worden verstrekt aan leerlingen en geen medische 

handelingen worden verricht bij leerlingen! 
 

 

Het bestuur heeft er om die reden voor gekozen om reguliere medische handelingen waarvoor een BIG 

(Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) 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 directie, de ouders en een de betreffende leden van het schoolteam, 

die hier vrijwillig voor kiezen.  
 

Er zijn twee soorten medische handelingen op school te identificeren:  

 handelingen waarvoor de wet BIG niet geldt. Dit zijn handelingen zonder grote medische risico’s, zoals 

het geven van zelfhulpmedicijnen als paracetamol; 

 handelingen waarvoor de Wet BIG wel geldt. De Wet BIG geeft regels voor beroepen in de 

gezondheidszorg en biedt personen bescherming tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen.  
 

BIG-handelingen zijn handelingen die risicovol zijn, zoals het geven van een injectie. 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 leden van een schoolteam, moet met grote 

zorgvuldigheid worden omgegaan. Een specialist kan een lid van het schoolteam handelingsbekwaam achten. 

Dit heeft echter niet tot gevolg dat dit personeelslid niet meer aansprakelijk is voor zijn handelen. Hij of zij blijft 

wettelijk aansprakelijk. De Wet BIG is niet van toepassing, als er sprake is van een noodsituatie. Iedere burger 
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 wordt dan geacht te helpen naar beste weten en kunnen en is in dat kader ook altijd aansprakelijk voor 

zijn (niet) handelen. 

  
 

Als leden van het schoolteam zouden worden betrokken bij de zorg rond een (chronisch) zieke leerling, dan 

zouden zij daarmee partners in die zorg worden. In zo’n geval zou het voor kunnen komen dat leden van het 

schoolteam worden gevraagd om een medische handeling bij een leerling uit te voeren, waartoe zij niet 

bekwaam zijn. Deze, niet alledaagse, positie van een lid van het schoolteam wordt door het college van bestuur 

uiterst serieus genomen. Daarom vindt het bestuur van VCPO-NG dat haar personeelsleden geen medische 

handelingen mogen uitvoeren.  
 

In zeer uitzonderlijke situaties en na voorafgaand overleg tussen de ouders, de directie en het betreffende lid 

van het schoolteam, kan een uitzondering worden gemaakt, die dan zorgvuldig moet worden vastgelegd en 

regelmatig moet worden geëvalueerd. Soms verdient het dan aanbeveling het lid van het schoolteam een 

bekwaamheidsverklaring te laten halen. Heeft een lid van het schoolteam namelijk geen 

bekwaamheidsverklaring, dan kan hij of zijn bij onoordeelkundig handelen aangesproken worden voor de 

aangerichte schade. Het lid van het schoolteam dat onbekwaam en/of zonder opdracht van een arts een 

medische handeling verricht is niet alleen civielrechtelijk aansprakelijk (betalen van schadevergoeding), maar 

ook strafrechtelijk (mishandeling) aansprakelijk. Het schoolbestuur kan op zijn beurt als werkgever eveneens 

civiel- en strafrechtelijk aansprakelijk gesteld worden.  
  

Door helder te zijn over de beleidslijnen, de (on)mogelijkheden en door de afspraken schriftelijk vast te leggen, 

wordt zoveel mogelijk zekerheid aan de leerling, de ouders en het schoolteam geboden rondom de medische 

zorg voor de leerlingen.  
 

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. 
 

Er zijn drie te onderscheiden situaties:  

 de leerling wordt ziek op school; 

 het verstrekken van medicijnen op verzoek; 

 medische handelingen. 

 

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 lid van het schoolteam – zonder eerst toestemming te vragen aan de ouders - een 

“paracetamolletje” verstrekte of een bepaald middel op de plaats van een insectenbeet wreef.  
  

Een probleem bij het meteen reageren met een middeltje, is dat in zijn algemeenheid een lid van het 

schoolteam niet deskundig is om een juiste diagnose te stellen. De grootst mogelijke terughoudendheid is hier 
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 dan ook geboden. Uitgangspunt moet zijn dat er geen medicijnen worden verstrekt en dat een leerling die 

bijvoorbeeld ziek is geworden, naar huis moet.  

  

Hierbij geldt een aantal stappen:  

 zorg dat tijdens het organiseren van opvang van de zieke leerling, hij of zij niet alleen blijft; 

 neem meteen contact op met de ouder(s) (of het aangegeven waarschuwingsadres), zodat die weten dat 

de leerling ziek is geworden en om te overleggen wat er moet gebeuren; 

 als de inschatting voor medische zorg dusdanig is, dat een arts oordeel vereist is, bel dan met de huisarts 

van de leerling over hoe verder te handelen. 
  

Tip: zorg ervoor dat de waarschuwingsnummers in ParnasSys staan en jaarlijks worden geactualiseerd. 

 

Het verstrekken van medicijnen in noodsituaties 

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, antibiotica of 

een spuit voor behandeling van de gevolgen van allergieën of iets dergelijks. Ouders vragen dan soms of een lid 

van het schoolteam deze middelen wil en kan verstrekken. Het verstrekken van deze middelen is een medische 

handeling.  

 

Het bestuur neemt hierin het volgende standpunt in:  

 op school worden geen reguliere medische handelingen verricht;  

 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; 

 voor leerlingen voor wie het noodzakelijk is om in een acute situatie onmiddellijk een levensreddende 

spuit toe te dienen (bijvoorbeeld bij een allergie), kan bij de inschrijving van deze leerlingen een 

formulier worden ingevuld door ouders om de zorg hieromtrent te organiseren. Dit formulier, het 

toestemmingsformulier medisch handelen deel 2, is opgenomen in dit protocol.  
 

De ouders tekenen ervoor dat zij:  

 het formulier volledig naar waarheid invullen; 

 een verklaring van de behandelend arts bijvoegen;  

 het initiatief zullen nemen om met het lid van het schoolteam in overleg te gaan om de wijze van 

toediening van het noodmedicijn te bespreken;  

 het initiatief zullen nemen om minimaal één keer per drie maanden de voortgang met het lid van het 

schoolteam 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 van 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;  
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  ervoor zorgen dat voldoende medicijn in oorspronkelijke verpakking (met etiket, voorschrift en 

de naam van de leerling) op school aanwezig zijn; 

 zelf letten op de vervaldatum van de medicijnen.  

 

De directie van de school tekent ervoor dat:  

 er zorg voor wordt gedragen dat de afspraken en eventuele medicatie op een voor alle betrokkenen 

bekende, duidelijke plaats is opgeborgen; 

 er zorg voor wordt gedragen dat er een ruimte beschikbaar is. 
 

Door het formulier, toestemmingsformulier medisch handelen deel 2, zorgvuldig in te vullen en te ondertekenen, 

geven ouders duidelijk aan wat voor het welzijn van hun kind belangrijk is. De school weet dan ook precies wat 

er moet gebeuren en waar ze verantwoordelijk voor is. 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 voor dat zij alles in het werk heeft gesteld om zo zorgvuldig mogelijk te handelen. Leden van het 

schoolteam moeten zelfstandig kiezen voor het uitvoeren van de handelingen en mogen daartoe nooit 

gedwongen worden.  

 

Medische handelingen  

Wanneer wordt overgegaan tot het laten uitvoeren van medische handelingen door een lid van het schoolteam, 

neemt het 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. 
 

Het bestuur vindt dat personeelsleden geen medische handelingen mogen uitvoeren. In uitzonderlijke situaties 

en na voorafgaand overleg tussen de directie, de ouders en eventueel de huisarts en de specialist, kan worden 

nagegaan of het in acute allergiereacties mogelijk is om toch medisch te acteren. 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.  
 

Dit houdt concreet in, dat reguliere medische handelingen, bijvoorbeeld het op regelmatige tijden toedienen 

van injecties, pillen en dergelijke 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 schoolleiding 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; 

 wie in het oog houdt of alles verloopt, zoals afgesproken; 

 wijze en tijd van informeren als er een wijziging in de afspraken komt.  
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TOESTEMMINGSFORMULIER 
MEDISCH HANDELEN I DEEL 1 
 

Dit formulier 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.  
  

Toestemming tot handelwijze voor als de leerling ziek wordt of gewond raakt op 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. 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: _________________________________________________ 
  

Gegevens ouder(s)   
Telefoon thuis:  _______________________      _______________________  
Telefoon werk: _______________________      _______________________  
Mobiele telefoon: _______________________      _______________________ 
 

Gegevens huisarts 
Naam:  _____________________________       
Adres:   _____________________________       
Telefoon:  _____________________________       
  

Te waarschuwen personen, indien ouder(s) niet te bereiken is/zijn:  
Naam:   _______________________       
Telefoon thuis: _______________________        
Mobiele telefoon: _______________________       
 

Naam:   _______________________       
Telefoon thuis: _______________________        
Mobiele telefoon: _______________________       
 

Mijn kind is overgevoelig/allergisch voor de volgende zaken:  
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 

U bent als ouder(s) verplicht en 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 ouder(s) 
 
Naam:    _______________________      Datum:   _______________________       
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 Plaats:   _______________________      Handtekening: _______________________       
 

TOESTEMMINGSFORMULIER 
MEDISCH HANDELEN I DEEL 2 
 

Ondergetekenden verklaren de volgende afspraken met elkaar gemaakt te hebben met betrekking tot uitvoering van de 
zogenaamde “medische handeling” op school bij:  
  

Naam leerling:   _______________________  Naam ouder(s):  _________________________ 
Geboortedatum: _______________________    Telefoon:  _________________________ 
Adres:   _______________________    Naam huisarts:  _________________________ 
Postcode:  _______________________  Telefoon:  _________________________ 
Plaats:    _______________________  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 derde, namelijk __________________ (naam) te bereiken op 
__________________ (telefoonnummer). 
 

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):  
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
 

Ten slotte 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 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 schoolleiding en 
 de ouders bijhouden of de medische handeling op de juiste tijd en wijze plaatsvindt;  

  

U, als ouders, 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.  
 

Ondertekening door ouder(s) 
 

Naam:    _______________________      Datum:   _______________________       
 
 
Plaats:   _______________________      Handtekening: _______________________       
 

Ondertekening door directie 
 

Naam:    _______________________      Datum:   _______________________       
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Plaats:   _______________________      Handtekening: _______________________      



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

PROTOCOL  PRIVACY 

 

  

“Privacy…voel jij je veiliger als ik alles van je weet.” 
 
- Loesje -  
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 PROTOCOL I PRIVACY 
Scholen werken op tal van manieren met persoonsgegevens van leerlingen en leden van het schoolteam. 

Daarbij moeten de scholen zich houden aan de wettelijk eisen die gelden volgens de wet Algemene verordening 

gegevensbescherming (AVS). 

 

Verplichtingen 

Volgens de AVS is het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens alleen toegestaan als het een duidelijk 

doel heeft en het noodzakelijk is. De school heeft een verantwoordelijkheid in: 

 het waarborgen van de privacy van de leerlingen en het personeel; 

 het informeren van ouders en leerlingen over de wijze waarop school persoonsgegevens verwerkt; 

 het informeren van ouders over hun rechten; 

 het niet zonder toestemming of het informeren van ouders gegevens uitwisselen of openbaar maken; 

 het beveiligen van persoonsgegevens om misbruik te voorkomen; 

 het instrueren van medewerkers over wat is toegestaan rond het verzamelen en verwerken van 

persoonsgegevens. 

 

Informeren 

De scholen hebben de plicht te vermelden op welke wijze persoonsgegevens worden verwerkt en met welk 

doel. Dit kan in de schoolgids en op de website. Daarnaast moeten de scholen ouders en leerlingen wijzen op 

hun rechten. Zo hebben ouders van leerlingen het recht op inzage van hun gegevens en het recht om 

wijzigingen te laten aanbrengen of gegevens te laten verwijderen. Bij het delen van informatie met derden 

moeten ouders hierover geïnformeerd worden en mogelijk om toestemming gevraagd worden. 

 

Leerlingdossiers 

De school mag verschillende gegevens over een leerling bewaren in het zogeheten leerlingdossier. Op de 

scholen binnen VCPO-NG gebeurt dit in ParnasSys. Dit dossier bestaat uit administratieve gegevens en 

informatie die nodig is voor het onderwijs aan en de begeleiding van de leerling. Het leerlingdossier kan de 

volgende gegevens over een leerling bevatten: 

 gegevens over in- en uitschrijving; 

 gegevens over afwezigheid; 

 adres- en telefoongegevens; 

 gegevens die nodig zijn om te berekenen hoeveel geld de school krijgt; 

 het onderwijskundig rapport; 

 gegevens over de gezondheid die nodig zijn voor speciale begeleiding of voorzieningen; 

 gegevens over de vorderingen en de resultaten van de leerling; 

 verslagen van gesprekken met de ouders; 

 de resultaten van eventueel psychologisch onderzoek. 
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 Onderwijskundig rapport 

Stapt een leerling van de basisschool over naar de middelbare school of een andere basisschool? Dan is de 

basisschool verplicht een onderwijskundig rapport op te stellen over de leerling. De school stuurt dit rapport 

vervolgens door aan de nieuwe school. Sommige scholen werken met een digitale versie van het 

onderwijskundig rapport. Dit wordt het overstapdossier genoemd. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

PROTOCOL  ROUWVERWERKING 

 

  

“Afscheid nemen is niet loslaten. Het is een andere manier 
van vasthouden.” 
 
- Anoniem -  
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PROTOCOL I ROUWVERWERKING 
Soms weet je al een tijdje dat het slechte bericht eraan komt, een andere keer is het een donderslag bij heldere 

hemel: iemand is overleden: een kind uit je groep, een van de ouders, een collega. De schok is altijd groot. En 

ondanks het verdriet moet er een heleboel gebeuren. In dit protocol wordt alvast de eerste informatie geven; op 

een rijtje zetten welke stappen er ondernomen moeten worden. 

 

Het bericht 
Ieder geval van overlijden is weer anders, het kan op elk moment gebeuren. Ook de oorzaak kan uiteenlopend 

zijn. Verder kan het overlijdensbericht op verschillende manieren binnenkomen: mondeling, telefonisch, per 

post, via een advertentie of via een officiële mededeling. Bij ontvangst van het bericht moet gelet worden op 

een aantal dingen: belangrijk is om te controleren of het bericht echt is, vervolgens moet het bericht direct 

worden doorgegeven aan de directie. Daarna aan de groepsleerkracht van de betrokken groep en aan het 

bestuur. Degene die het bericht ontvangt gaat na of de bovenstaande betrokkenen inderdaad op de hoogte zijn 

gebracht. Zo niet, dan zal de ontvanger dit zelf moeten doen. 

 

Stappenplannen 

De stappenplannen, op de volgende pagina’s, geven aan welke stappen er genomen moeten worden, na het 

binnenkomen van het bericht over het overlijden van een leerling, een ouder, een leerkracht, een teamlid of een 

familielid van een collega.  

 

Crisisteam 

Het overlijden van iemand uit of die betrokken is bij de schoolgemeenschap vraagt om een goed 

gecoördineerde actie van de school. Daarom wordt er een crisisteam gevormd.  

Dit crisisteam kan bestaan uit: 

 de directeur van de school; 

 de groepsleerkracht; 

 een lid van het schoolteam; 

 de voorzitter van de ouderraad; 

 (eventueel) een externe deskundige.  
 

Het crisisteam ontwikkelt en coördineert de activiteiten, stemt de agenda's op elkaar af en is de komende week 

voor onderling beraad bereikbaar. Het is van belang om af te spreken wie de eindverantwoordelijkheid heeft.  
 

Van de leden van het crisisteam wordt een professionele opstelling verwacht. Daarom is het van belang om stil 

te staan bij de eigen gevoelens en gedachten tegenover de dood en de eigen betrokkenheid bij de overledene.  
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Allereerst zorgt het crisisteam voor een duidelijk en compleet beeld:  

 wie is er overleden;  

 wat is er precies gebeurd;  

 waar is het gebeurd;  

 hoe is het gebeurd?  
  

Vervolgens informeert het crisisteam de betrokkenen. Dit kunnen zijn: 

 het bestuur; 

 het schoolteam; 

 leerlingen; 

 ouders; 

 ouderraad; 

 medezeggenschapsraad; 

 leerplichtambtenaar; 

 (eventueel) de externe hulpverlening. 
 

Het crisisteam brengt zo nodig de hulpverlening op gang, gaat na of iedereen die op school zou moeten zijn er 

ook is en zorgt ervoor dat leerlingen die op de plaats van het ongeval zijn naar school worden gehaald.  
 

Het crisisteam, die wordt genoemd in de stappenplannen, is verantwoordelijk voor:  

 de informatie naar de betrokkenen; 

 de organisatorische aanpassingen; 

 de opvang leerlingen en collega’s; 

 de contacten met ouders; 

 de regelingen in verband met rouwbezoek en uitvaart; 

 de administratieve afwikkeling; 

 de nazorg aan de betrokkenen.  
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STAPPENPLAN I OVERLIJDEN VAN EEN LEERLING  
Het bericht van overlijden komt binnen… 

 

STAP 1

• Als het bericht niet rechtstreeks van de ouders, arts of politie komt, controleren of de      
berichtgeving juist is. Dit doet de persoon die de mededeling het eerst heeft gehoord.

• Degene die het bericht ontvangt, meldt dit aan de directie. 

STAP 2

• Bij overlijden van een leerling wordt een crisisteam geformeerd welke de begeleiding verder 
zal coördineren.  

STAP 3

• Het crisisteam zorgt voor duidelijkheid: wie, wat, waar en hoe?

STAP 4

• Het crisisteam informeert het bestuur en alle betrokkenen over het gebeurde.

• Het crisisteam kan de hulpverlening op gang brengen. 

STAP 5

• De leerlingen van de groep worden door de leerkracht geïnformeerd.

• Er volgt een klassengesprek waar iedereen zijn of haar emoties kwijt kan.

STAP 6

• Het bestuur draagt in overleg met het crisisteam zorg voor een advertentie in de krant. 
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STAPPENPLAN I OVERLIJDEN VAN EEN OUDER  
Het bericht van overlijden komt binnen… 

 

STAP 1

• Als het bericht niet rechtstreeks van de partner komt, controleren of de berichtgeving 
juist is. Dit doet de persoon die de mededeling het eerst heeft gehoord.

• Degene die het bericht ontvangt, meldt dit aan de directie en de groepsleerkracht. 

STAP 2

• De directie neemt contact op met het schoolbestuur.

• De directie draagt zorg voor een advertentie in de krant.

STAP 3

• De groepsleerkracht voert een klassengesprek met de leerlingen over het overlijden van 
de ouder. In dit gesprek kan iedereen zijn of haar emoties kwijt.

STAP 4

• De groepsleerkracht overlegt met het schoolteam wie er (eventueel) naar de uitvaart 
gaan.

STAP 5

• De groepsleerkracht zorgt voor een kaart van de school voor de nabestaanden. 
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STAPPENPLAN I OVERLIJDEN VAN EEN LEERKRACHT  
Het bericht van overlijden komt binnen… 

 

STAP 1

• Als het bericht niet rechtstreeks van de partner, arts of politie komt, controleren of de 
berichtgeving juist is. Dit doet de persoon die de mededeling het eerst heeft gehoord.

• Degene die het bericht ontvangt, meldt dit aan de directie. 

STAP 2

• Bij overlijden van een leerkracht wordt een crisisteam geformeerd welke de begeleiding 
verder zal coördineren. 

STAP 3

• Het crisisteam zorgt voor duidelijkheid: wie, wat, waar en hoe?

• Het crisisteam kan de hulpverlening op gang brengen.

STAP 4

• De leerlingen van de groep worden door de directie geïnformeerd.

• Er volgt een klassengesprek waar iedereen zijn of haar emoties kwijt kan.

STAP 5

• Het schoolteam brengt zo spoedig mogelijk een bezoek aan de nabestaanden.

• Op school wordt "een hoekje" gecreëerd met een foto en een condoleanceregister. 

STAP 6

• Het bestuur draagt in overleg met het crisisteam zorg voor een advertentie in de krant. 
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STAPPENPLAN I OVERLIJDEN VAN EEN TEAMLID  
Het bericht van overlijden komt binnen… 

 

STAP 1

• Als het bericht niet rechtstreeks van de partner, arts of politie komt, controleren of de 
berichtgeving juist is. Dit doet de persoon die de mededeling het eerst heeft gehoord.

• Degene die het bericht ontvangt, meldt dit aan de directie.

STAP 2

• Bij overlijden van een teamlid wordt een crisisteam geformeerd welke de begeleiding 
verder zal coördineren.  

STAP 3

• Het crisisteam zorgt voor duidelijkheid: wie, wat, waar en hoe?

• Het crisisteam kan de hulpverlening op gang brengen.

STAP 4

• De leerlingen op school worden door de groepsleerkracht geïnformeerd.

• Er volgt een klassengesprek waar iedereen zijn of haar emoties kwijt kan.

STAP 5

• De directie informeert het bestuur over het gebeurde.

• De directie zorgt voor een kaart van de school voor de nabestaanden. 

STAP 6

• Het bestuur draagt in overleg met het crisisteam zorg voor een advertentie in de krant. 
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STAPPENPLAN I OVERLIJDEN VAN EEN FAMILIELID  
Het bericht van overlijden komt binnen… 

 

STAP 1

• Als het bericht niet rechtstreeks van de familie komt, controleren of de berichtgeving juist 
is. Dit doet de persoon die de mededeling het eerst heeft gehoord.

• Degene die het bericht ontvangt, meldt dit aan de directie. 

STAP 2

• Bij het overlijden van een familielid van een lid van het schoolteam wordt een crisisteam
geformeerd welke de begeleiding verder zal coördineren.

STAP 3

• Het crisisteam zorgt voor duidelijkheid: wie, wat, waar en hoe?

• Vervolgens brengt het crisiteam de hulpverlening opgang.

STAP 4

• De leerlingen uit de groep van het betreffende teamlid worden door de directie of een 
leerkracht geïnformeerd.

• Er volgt een klassengesprek waar iedereen zijn of haar emoties kwijt kan.

STAP 5

• De directie informeert het bestuur over het gebeurde.

• De directie zorgt voor een kaart van de school voor de nabestaanden. 

STAP 6

• Het bestuur draagt in overleg met het crisisteam zorg voor een advertentie in de krant. 
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Voor meer informatie zie het protocol van de GGD Groningen. De link naar dit protocol is: 

https://ggd.groningen.nl/gezonde-school/protocollen/ProtocolplotselingedoodBAOaugustus2016.pdf.  

In dit protocol staat naast de stappenplannen ook hoe je om moet gaan met: 

 zelfdoding; 

 een gewelddadige dood; 

 omgaan met de media; 

 omgaan met emoties; 

 het voeren van een slecht nieuwsgesprek; 

 hoe je leerlingen kan informeren; 

 kinderen en het besef van de dood; 

 fasen in de rouwverwerking; 

 informatie omtrent het afscheid en de uitvaart; 

 suggesties voor kringgesprekken en andere werkvormen voor in de klas; 

 verdrietkoffers; 

 en voorbeeldbrieven.  

 

Belangrijke telefoonnummers 
GGD Groningen 050 3674000 

CEDIN   088-0200300  

 

Cedin, de onderwijsbegeleidingsdienst, kan ondersteunen bij de uitvoering van een rouwverwerkings-

programma op school. Dit kan via tips, adviezen en schriftelijke informatie, maar ook door middel van 

begeleiding van de leerkracht of het schoolteam. 

 

 

https://ggd.groningen.nl/gezonde-school/protocollen/ProtocolplotselingedoodBAOaugustus2016.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

PROTOCOL  SCHOOLVERZUIM 

 

  

“Schoolverzuim (het; o; meervoud: schoolverzuimen) is het 
wegblijven van school.” 
 
- Van Dale -  
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 PROTOCOL I SCHOOLVERZUIM 
De Nederlandse overheid vindt onderwijs van groot belang voor de toekomst van kinderen. Daarom heeft zij 

een wet ontwikkeld, de "Leerplichtwet 1969". In deze wet staat onder andere dat een kind van 4 jaar naar 

school mag en dat een kind vanaf 5 jaar naar school moet. De leerplichtambtenaar houdt toezicht op de 

naleving van deze wet. In de Leerplichtwet staat, dat het de taak van ouders is, ervoor te zorgen dat een kind 

elke dag naar school gaat. Het hebben van bijvoorbeeld een gebroken arm, sportblessure of een ander (licht) 

lichamelijk ongemak is geen geldige reden om de school te verzuimen. De school zal in overleg met de ouders, 

zo nodig, een alternatief op onderwijsgebied aanbieden. 

 

Verzuim 

In geval van ziekte of andere redenen van afwezigheid ontvangt de school voor aanvang van de schooltijd een 

telefonisch bericht. Wanneer de school geen afmelding krijgt, neemt de school tegen 9 uur zelf contact op met 

de ouder(s) van de betreffende leerling. Indien een leerling ongeoorloofd de school verzuimt is de directie van 

de school verplicht de leerplichtambtenaar in te schakelen. Tegen ouders die zonder toestemming hun 

kind(eren) van school houden zal eventueel proces-verbaal worden opgemaakt. De rechter kan in die gevallen 

onder meer een geldboete opleggen. 

 

Verlof 

Het is de verantwoordelijkheid van de ouders dat hun kind(eren) naar school gaan. In bijzondere gevallen kan de 

school de leerling(en) extra verlof verlenen. De leerplicht noemt daarvoor een aantal mogelijkheden. Wil men 

gebruik maken van deze regeling dan kan men contact opnemen met de directie. Er wordt dan een formulier, 

het aanvraagformulier verlof, verstrekt waarop men moet invullen voor wie verlof aangevraagd wordt, voor 

welke dag of periode en de reden.  
 

Het is aan de directie of leerplichtambtenaar te beoordelen of het verlof kan worden toegestaan en verleend. 

Ouders kunnen tegen de beslissing van de schoolleiding of de leerplichtambtenaar bezwaar maken en eventueel 

een beroepsprocedure starten. De directie heeft bij het verlenen van verlof zijn eigen verantwoordelijkheid en 

kan hierop aangesproken worden (artikel 27 van de Leerplichtwet).  

 

Waarvoor mag verlof worden verleend? 
In onderstaande gevallen mag er verlof worden verleend: 
 

 Ziekte van de leerling 

Artikel 11 lid a van de Leerplichtwet geeft aan dat ziekte een grond is voor de vrijstelling van geregeld 

schoolbezoek. Als het kind wegens ziekte niet naar school kan, moeten de ouders de school hierover zo spoedig 

mogelijk inlichten, ten minste binnen twee dagen. 
 

 

 Vakantieverlof 

Het verlenen van vakantieverlof is alleen mogelijk als gelet op de specifieke aard van het beroep van één van de 

ouders, het kind slechts buiten de schoolvakanties met de ouders op vakantie kan gaan (artikel 13a van de 

Leerplichtwet). Te denken valt hierbij aan bijvoorbeeld beroepen in de agrarische sector en de horeca.  
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Bij de aanvraag moet een verklaring van de werkgever worden overhandigd, waarin wordt aangetoond dat de 

extra vakantie om bovengenoemde reden ten minste 8 weken van te voren moet worden aangevraagd. Het 

verlof moet in ieder geval vooraf worden verleend. Het vakantieverlof kan slechts één maal per schooljaar 

worden verleend voor ten hoogste tien dagen. Het vakantieverlof mag nooit betrekking hebben op de eerste 

twee lesweken van het schooljaar. 
 

 Verlof wegens gewichtige omstandigheden 

De leerplichtwet (artikel 14 lid 3) geeft de mogelijkheid verlof te verlenen wegens gewichtige omstandigheden. 

Hierbij valt te denken aan: 

 het voldoen aan de wettelijke verplichtingen of het nakomen van een medische afspraak voor zover 

dit niet buiten de lesuren kan: voor de duur van de verplichting; 

 verhuizing: ten hoogste één dag; 

 het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten in de eerste tot en met de derde graad 

voor één of ten hoogste twee dagen, afhankelijk van het feit of het huwelijk in of buiten de 

woonplaats van de leerling wordt gesloten; 

 ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad: duur in overleg met de 

directeur van de school of de leerplichtambtenaar; 

 overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad; 

 in de eerste graad: ten hoogste vier dagen; 

 in de tweede graad: ten hoogste twee dagen; 

 in de derde en vierde graad: ten hoogste één dag; 

 het 25 en 40-jarig ambtsjubileum en het 12½ , 25, 40, 50, 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of 

grootouders: één of ten hoogste twee dagen, afhankelijk van het feit of het jubileum in of buiten de 

woonplaats wordt gehouden; 

 gezinsuitbreiding: ten hoogste één dag; 

 andere niet met name genoemde gewichtige omstandigheden is ter beoordeling van de directeur of 

de leerplichtambtenaar. 

 

 Verlof in verband met het vervullen van Godsdienstige verplichtingen  

De Leerplichtwet staat toe dat een leerling zijn Godsdienstige verplichtingen vervult. De ouders moeten dit ten 

minste twee dagen van tevoren aanvragen. Voorbeelden van religieuze feesten- en gedenkdagen waarvoor 

verlof kan worden verleend: 

 Voor Hindoes: het Divali- en het Holifeest. 

 Voor Joden: het Joods Nieuwjaar, de Grote Verzoendag, Loofhutten-, Slot-, Paas- en het Wekenfeest. 

 Voor Moslims: het Offer- en Suikerfeest. 

 Als richtlijn voor de duur van het verlof geldt één dag per feest.  
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 Bezwaar en beroep 

Als de directeur of de leerplichtambtenaar een voor de ouders negatieve beslissing neemt over de aanvraag van 

het verlof, kunnen de ouders op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen 6 weken een bezwaarschrift 

indienen bij de directeur van de school of de leerplichtambtenaar. De directeur of de leerplichtambtenaar is 

vervolgens verplicht de aanvrager te horen. Vervolgens neemt de directeur binnen 6 weken een beslissing op 

het bezwaar. Als de ouders het opnieuw niet eens zijn dan kunnen zij in beroep gaan bij de rechtbank. 

 

Administratie 

Een school is verplicht het verzuim van de leerling (zowel geoorloofd als ongeoorloofd) bij te houden. De 

directie van de school moet zich in voorkomende gevallen eventueel wel verantwoorden voor het al of niet 

verleende verlof. Bovendien hebben de ouders de mogelijkheid bezwaar aan te tekenen tegen de beslissing van 

de directie. Het is dus van belang dat de school er een zorgvuldige administratie bijhoudt.  

Om de aanvraag van het verlof efficiënt en correct af te handelen, is een aanvraagformulier verlof ontwikkeld. 

Dit formulier is opgenomen in dit protocol. 
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AANVRAAGFORMULIER I VERLOF 
 

In te vullen door de aanvrager 
Ondergetekende 
Naam         
Adres         
Postcode        
Woonplaats        
Telefoon        
 

verzoekt hierbij om verlof voor: 

Naam leerling(en) Geboortedatum Groep 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

voor de periode / dag:  _______________________________________________________________________ 
 

Reden voor het verlof:  _______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 

 
Plaats: _________________________________  Datum: ____________________________________________ 
 
 
 

Handtekening aanvrager:  _____________________________________________________________________ 
 

 

In te vullen door de directeur van de school 
 

Het verlof wordt wel/niet verleend. 
 

Reden voor het niet verlenen van het verlof: ______________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 

Plaats: _________________________________  Datum: ____________________________________________ 
 
 
 

Handtekening directeur: ______________________________________________________________________ 
 

 
Mocht u als ouder het niet eens zijn met het genomen besluit, dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening 
schriftelijk bezwaar aantekenen bij de directeur van de school.



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

PROTOCOL  SCHORSING I VERWIJDERING 

 

  

“Schorsen (schorste, heeft geschorst) is het tijdelijk van 
school sturen van de leerling en verwijderen (verwijderde, 
heeft verwijderd) is het wegsturen van een leerling van 
school. ” 
 
- Van Dale -  
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PROTOCOL I SCHORSING EN VERWIJDERING 
Het protocol schorsing en verwijdering treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst gedrag door een 

leerling, waarbij psychisch en of lichamelijk letsel aan derden is toegebracht of bij bedreiging door agressief 

gedrag van ouders. Schorsing en verwijdering zijn zeer ingrijpende maatregelen om ernstig wangedrag bij te 

sturen en vindt daarom bij uitzondering plaats. Er zijn drie vormen van maatregelen:  
 

 Time-out  

 Schorsing  

 Verwijdering  

 

Time-out 
Een ernstig incident leidt tot een time-out met onmiddellijke ingang. Als incident is gedefinieerd elke 

gebeurtenis in of om de school welke de veiligheid of het veiligheidsgevoel van het schoolteam, de leerlingen, 

ouders of bezoekers van de school doet of dreigt te verminderen. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:  

 in geval van een time-out wordt de leerling, voor de rest van de schooldag of één gehele schooldag, de 

toegang tot de school ontzegd; 

 tenzij redelijke gronden zich daartegen verzetten worden de ouders onmiddellijk van het incident en de 

time-out op de hoogte gebracht. Als veiligheid voorop staat, en dat zal regelmatig het geval zijn, moet 

de time-out niet afhankelijk gesteld 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; 

 de time-out maatregel kan eenmaal worden verlengd met één schooldag. Daarna kan de leerling 

worden geschorst voor maximaal één week. In beide gevallen dient de school vooraf of – indien dat niet 

mogelijk is – zo spoedig mogelijk na het geven van de maatregel contact op te nemen met de ouders 

van de betreffende leerling; 

 de ouders worden op school uitgenodigd voor een gesprek. Hierbij is de groepsleerkracht en de directie 

van de school aanwezig; 

 van het incident en het gesprek met de ouders wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt door de 

ouders voor gezien getekend en in het leerlingendossier, in Parnassys, opgeslagen. De time-out is geen 

officieel instrument, maar kan niettemin bruikbaar zijn bij onveilige situaties of bij het herstellen van de 

rust binnen de school: het is principieel geen strafmaatregel maar een ordemaatregel in het belang van 

de school; 

 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 bestuur.  
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 Schorsing 

Schorsing is een zeer ingrijpende maatregel om ongewenst gedrag bij te sturen en vindt daarom bij 

uitzondering plaats. Vanzelfsprekend zal de school de ouders van de leerling bij ongewenst gedrag zo spoedig 

mogelijk informeren en in goed overleg met hen trachten het gedrag te verbeteren. 
 

De school heeft de mogelijkheid een leerling voor een bepaalde tijd te schorsen, bijvoorbeeld als er sprake is 

van storend of agressief gedrag. Als de schorsing langer duurt dan een dag dan moet de school dit melden bij de 

leerplichtambtenaar en de onderwijsinspectie. Ook moet de leerling dan huiswerk mee krijgen. De schorsing 

mag maximaal drie weken duren en van de schorsing krijgen de ouders schriftelijk bericht. 

De wettelijke regeling voor het openbaar onderwijs is hierbij van toepassing. Hierbij gelden de volgende 

voorwaarden:  

 het bestuur van de school wordt voorafgaand aan de schorsing in kennis gesteld van deze maatregel en 

om goedkeuring gevraagd; 

 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. Schorsing mag niet betekenen dat het doen van toetsen wordt belemmerd. 

Dit vraagt passende maatregelen, bijvoorbeeld het wel tot de school toelaten voor het doen van deze 

toets. Daarnaast kan het beschikbaar stellen van (thuis)studiemateriaal tot de mogelijkheden behoren; 

 de schorsing bedraagt maximaal drie weken en kan hooguit twee maal worden verlengd. Wezenlijk is dat 

de schorsing aan een maximum termijn gebonden is; zij mag geen verkapte verwijdering worden; de 

termijn is zo gekozen dat in het ernstigste geval de school voldoende tijd ter beschikking heeft om een 

eventuele verwijdering beslissing op zorgvuldige wijze voor te bereiden; 

 de betrokken ouder(s) worden door de directie uitgenodigd voor een gesprek betreffende de maatregel. 

Hierbij dienen nadrukkelijk oplossingsmogelijkheden te worden verkend, waarbij de mogelijkheden en 

de onmogelijkheden van de opvang van de leerling op de school aan de orde komen; 

 van de schorsing en het gesprek met de ouders wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt door de 

ouder(s) voor gezien getekend en in het leerlingendossier, in ParnasSys, opgeslagen; 

 het verslag wordt ter kennisgeving verstuurd aan: het bestuur, de ambtenaar leerplichtzaken en de 

onderwijsinspectie;  

 ouders kunnen beroep aantekenen bij het bestuur van de school. Het bestuur beslist uiterlijk binnen 

veertien dagen op het beroep; 

 bij schorsing van meer dan één dag stelt de directeur de leerplichtambtenaar en de onderwijsinspectie 

op de hoogte.  
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 Verwijdering  

Een school kan besluiten een leerling te verwijderen als: 

 de school een leerling niet de nodige speciale zorg kan bieden; 

 een leerling zich voortdurend agressief gedraagt; 

 er ernstige conflicten zijn (ook als ouders daar bij betrokken zijn). 

 

Bij het zich meermalen voordoen van een ernstig incident, dat ingrijpende gevolgen heeft voor de veiligheid 

en/of de onderwijskundige voortgang van de school, kan worden overgegaan tot verwijdering. De wettelijke 

regeling voor het openbaar onderwijs is hierbij van toepassing. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:  

 verwijdering van een leerling van school is een beslissing van het bestuur; 

 voordat men een beslissing neemt, dient het bestuur de betrokken leerkracht en de directie 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 en de onderwijsinspectie; 

 het 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 bestuur is verplicht de ouders te horen over het bezwaarschrift; 

 het 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.  

 


