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Voorwoord
Voor u ligt het Sociaal Veiligheidsplan van de Het Kompas te Montfoort, beschreven voor medewerkers
vrijwilligers en leerlingen.
Met beleid alleen zal onze school niet veiliger worden. Het gezamenlijk oog hebben en houden voor het
welzijn van eenieder maakt onze school tot een veilige plek om te leren en te werken. Een veilig leer- en
werkklimaat zijn immers een absolute voorwaarde voor een goed onderwijsresultaat.
Dit plan wordt jaarlijks geëvalueerd met Stichting Veilig Onderwijs en waar nodig door Stichting Veilig
Onderwijs aangepast op basis van gegevens die vanuit de organisatie ons bereiken en indien regelgeving
dat van ons vraagt.
Als onderwijsinstelling willen we o.a. hiermee uitvoering geven aan de Arbowet, de onderwijswet, de wet
Veiligheid op school en de Cao-afspraken rondom veiligheid.
Binnen de toezichtcriteria van de Inspectie voor het onderwijs wordt het volgende van scholen verwacht:
-Actief beleid voeren op het gebied van sociale veiligheid voor leerlingen en personeel;
-Preventief handelen op het gebied van sociale veiligheid;
-Incidenten adequaat aanpakken.
Veiligheid is binnen de school een taak van allen. Leerkrachten dienen te werken aan een goed
pedagogisch klimaat maar maken ook melding van gevaarlijke fysieke situaties. Toch zijn er een aantal
personen die m.b.t. de veiligheid een bijzondere taak of functie hebben.

Sociaal Veiligheidsplan Het Kompas –Versie 1.1/2021. -

pag. 4 van 121

Voorbeeld Sociaal Veiligheidplan Het Kompas
Hoofdstuk 1
1.1. Visie
Alle betrokkenen bij onze school (schoolleiding, leerkrachten, adviesraden) blijven erop gericht om
structureel en systematisch aandacht te schenken aan een veilige omgeving en veilig gedrag voor onze
leerlingen. Het betreft een samenhangende set van maatregelen zowel gericht op preventie als op het
afhandelen van incidenten, ingebed in het pedagogisch beleid van onze school.
Bijbel als Kompas
We streven ernaar om op onze basisschool een sociaal veilig klimaat te creëren, waarbij de Bijbel ons
Kompas is. De Bijbel beschrijft onze verantwoordelijkheid ten opzichte van God, de naaste en onszelf.
Jezus Zelf geeft de opdracht tot liefhebben in de samenvatting van de wet: “Gij zult liefhebben den Heere,
uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het
grote gebod. En het tweede aan dit gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven. Aan deze twee
geboden hangt de ganse wet en de profeten.”
Daarnaast leert de Bijbel ons dat de mens een zondig en onvolmaakt schepsel is, die meer gericht is op
zichzelf dan op de ander.
De combinatie van deze twee aspecten geven de weerbarstigheid aan van sociale veiligheid. Door zijn
zondige aard kan de mens, een leerkracht, een leerling zich niet volmaakt richten op het dienen van de
ander. Tegelijkertijd is dat wel wat nodig is om een volledige sociale veiligheid te creëren. Vandaar dat we
spreken over ‘willen creëren’ en ‘streven naar’. In het besef, dat we ook hier de onmisbare hulp van de
Hemelse Vader nodig hebben.
Visie in de praktijk
Sociale veiligheid begint feitelijk met de vorming van het geweten. Het is daarom van het grootste belang
dat kinderen van jongsaf thuis én op school wordt ingescherpt wat tijdloze Bijbelse waarden zeggen over
‘ruimte voor jezelf’ en ‘ruimte voor de ander’.
Om het voor de leerlingen concreet te maken hoe dit Bijbels sociaal veilige gedrag eruitziet, is het
raadzaam de waarden te vertalen naar gedragsregels. Daarbij is het belangrijk dat de regels
gewetensvormend zijn, aanspraak makend op het verantwoordelijkheidsgevoel. We streven naar
gedragsregels die leerlingen leren om zich altijd en overal sociaal veilig te gedragen, ook als er geen
controle is. Belangrijk is daarom dat leerlingen zelf verantwoordelijk zijn voor hun gedrag. De regels die
hen worden aangeleerd voor sociaal veilig gedrag moeten uiteindelijk leiden tot het vergroten van dit
verantwoordelijkheidsgevoel. De regels moeten dus gewetensvormend van aard zijn. Dat houdt in dat er
op school en in de klas regels moeten gelden die Bijbels onderbouwd worden, waardoor het geweten
wordt aangesproken. Overtreding van de regels betekent dat het geweten moet worden gewekt door
straf te geven. Tegelijkertijd is het gedragen volgens de regels reden tot bemoediging: versterking van de
wil om overeenkomstig het geweten te (blijven) handelen.
Een voorbeeld van een gewetensvormende regel die op school- of klasniveau zou kunnen worden
opgesteld ter bevordering van sociale veiligheid zou kunnen zijn: ‘Wij zorgen net zo goed voor anderen
als dat wij voor onszelf zorgen (Fil. 2:4)’.
Binnen de school willen we een (sociaal) klimaat creëren, waarbij…
….leerlingen zich veilig voelen binnen de school.
….personeel zich veilig voelt in het team, bij leerlingen en bij ouders.
….het schoolgebouw functioneel is en voldoet aan de veiligheidseisen.
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Het veiligheidsplan leeft in de school en biedt alle betrokkenen sturing en ondersteuning bij het creëren
en vergroten van de sociale veiligheid in de school. Nieuwe collega’s worden tijdens het inwerktraject op
de hoogte gesteld van de visie, kernwaarden, doelen, regels en afspraken. Dit is opgenomen in het
inwerkplan. We meten op een valide, betrouwbare en transparante wijze hoe leerlingen de sociale
veiligheid in de school ervaren en kunnen daarop participeren. Het sociaal veiligheidsplan wordt jaarlijks
bij de start van het schooljaar geëvalueerd (opgenomen in jaarplanner). In het pestprotocol wordt
beschreven hoe de sociale veiligheid structureel geëvalueerd wordt.

1.2. Functionarissen en hun taken.
1.2.1 De Veiligheidscoördinatie/ veiligheidscoördinator
De veiligheidscoördinatoren zijn Wilbert Hoepel en Gerdineke Hogendoorn.
De kerntaak: het coördineren en bewaken van het veiligheidsbeleid binnen de school. Organiseren of
inspecties uit laten voeren en erop toe zien dat ontruimingsplannen geoefend worden, verzamelen
van de incidentenregistratie, opstellen van een veiligheidsverslag. Er op toezien op het naleven van
regels op school en inventariseren de veiligheidsbeleving.
1.2.2 De externe vertrouwenspersoon/ contactpersoon
Het bestuur heeft een externe vertrouwenspersoon aangesteld die deskundig is op het gebied van
klachtenbehandeling en bekend is met de regelgeving en werkwijze in het onderwijs.

Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en Integriteit
Mevrouw E. Kok
Zwanenbloem 7, 3417 LD MONTFOORT
Telefoon: 0348469079
Kerntaak: De externe vertrouwenspersoon heeft op hoofdlijnen twee taken: het stimuleren van een
sociaal veilig klimaat. De vertrouwenspersoon adviseert het management gevraagd en ongevraagd
over discriminatie, pesten, machtsmisbruik, seksueel misbruik, seksuele intimidatie en geweld.
Daarnaast begeleidt de vertrouwenspersoon klagers op bovengenoemde terreinen en op het gebied
van onderwijskundige klachten naar de klachtencommissie. De externe vertrouwenspersoon
rapporteert jaarlijks aan het bestuur van Christelijke Schoolvereniging 'Obadja' (functieomschrijving
zie Bijlage 2)
1.2.3 De interne contactpersoon en externe contactpersoon
Het kan zijn dat de stap naar de externe vertrouwenspersoon of het bestuur te groot is of dat men
niet goed weet welke stap genomen moet worden. Dan kan men een gesprek aangaan met de interne
vertrouwenspersoon

Interne Begeleidster/intern contactpersoon
Mevrouw G. Hogendoorn
hoogendoorn@bshetkompas.nl
Telefoon: 0348472121
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Interne Vertrouwenspersoon
Mevrouw T. Mackloet
mackloet@bshetkompas.nl
telefoon: 0348472121
Kerntaak: De interne contactpersoon is vooral een rechtstreeks aanspreekpunt voor
leerlingen/kinderen en werknemers. De eerste opvang verzorgen van betrokkenen bij de school in
probleemgevallen, en hen verwijzen naar instanties, indien nodig.
De interne contactpersoon rapporteert minimaal jaarlijks aan de directie.

Externe contactpersoon
Mw. E. Kok
Zwanenbloem 7, 3417 LD MONTFOORT
Telefoon: 0348469079
Kerntaak: De externe contactpersoon is vooral aanspreekpunt voor de ouders en andere betrokkenen
bij de school. Fungeert tevens als klachtenfunctionaris. Bespreekt welke stappen al zijn ondernomen
en welke eventueel nog genomen moeten worden. Zij kan u bijvoorbeeld in contact brengen met de
externe vertrouwenspersoon. In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld als het gaat om minder ingewikkelde
zaken, kan de contactpersoon in overleg zelf de klacht afhandelen. Adviseren over eventuele
vervolgstappen.
De externe contactpersoon rapporteert minimaal jaarlijks aan het bestuur.
1.3. Vormgeving Sociaal Veiligheidsbeleid binnen de Christelijke Schoolvereniging 'Obadja'
Binnen de Christelijke Schoolvereniging 'Obadja' is de zorg voor de veiligheid als volgt vormgegeven:
a. De eindverantwoordelijke op de school is de directeur. Hij is de spin in het web met betrekking
tot de fysieke- en sociale veiligheid, hij is dan ook de preventiemedewerker. Hij ziet erop toe dat
gegevens worden verzameld, geregistreerd, geanalyseerd en verwerkt. Vanuit die analyse worden
in overleg met de Bhv’ers plannen gemaakt. Deze laatste zorgen er uiteindelijk ook voor dat
plannen worden geëvalueerd en bijgesteld.
b. De Arbocoördinatie m.b.t. de fysieke aspecten ligt bij de directeur. Hij is degene die zorgdraagt
voor het (laten) verzorgen van de RI&E., keuring van de speeltoestellen, verkrijgen van
verbruikersvergunningen e.d.
c. Binnen de school zijn Bhv’ers aangesteld. De Bhv’ers dragen zorg voor een goede ontruiming van
het gebouw in geval van calamiteiten. Ook zorgen zij voor het geven van eerste hulp.
Binnen het Kompas wordt gewerkt vanuit de kaders van het schoolveiligheidsplan.
Op basisschool Het Kompas is een klachtenregeling van kracht. Deze is te vinden in de bijlage. De school
is aangesloten bij de onafhankelijke Klachtencommissie Reformatorisch Onderwijs. De contactgegevens
van de griffier van de klachtencommissie zijn te vinden op www.vgs.nl.
Voor klachten over o.a. de veiligheid kan gebruik gemaakt worden van de klachtenfunctionaris van St.
Veilig Onderwijs of de door Christelijke Schoolvereniging 'Obadja' vastgestelde klachtenregeling (Zie
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bijlage 3). De school is via Christelijke Schoolvereniging 'Obadja' aangesloten bij de Landelijke
Klachtencommissie Primair Onderwijs (Besturenraad),
Voor klachten is, naast de klachtenregeling ook een interne route klachtenmelding (Zie bijlage 5)
vastgesteld, die richting geeft als er klachten geuit worden.
Voor namen en adressen verwijzen wij naar de adressenlijst in de bijlagen.
1.4 Uitvoering beleid
Dit document bevat de verschillende onderdelen van het sociaal veiligheidsbeleid van onze school. In dit
Sociaal Veiligheidsplan worden naast algemeen beleid op het gebied van veiligheid drie specifieke
aspecten uitgelicht: verzuim, sociale veiligheid en fysieke veiligheid. Tot slot wordt de evaluatie en
registratie besproken die van belang is voor een ‘up to date’ en adequaat veiligheidsplan.
1.4.1
Verzuimbeleid
Een veilig schoolklimaat lijkt een beschermde factor te zijn voor schoolverzuim, terwijl een onveilig
schoolklimaat een risicofactor is voor schoolverzuim. Dit betekent dat schoolverzuim een goede indicator
kan zijn voor de veiligheid binnen een school. Een veilig klimaat binnen de school zorgt vermoedelijk voor
het terugdringen van verzuim. Het registreren van verzuim en hier beleid op voeren is dan ook onderdeel
van het veiligheidsplan.
1.4.2
Sociale veiligheid
Agressie en geweld, (seksuele) intimidatie, pesten en discriminatie en racisme beïnvloeden de
arbeidsprestatie van personeel en leerlingen/kinderen. In ernstige gevallen leiden ze tot verzuim en soms
tot de beëindiging van baan of studie. Het bestuur hanteert daarom een beleid dat alle vormen van
(seksuele) intimidatie, agressie, geweld, pesten en racistisch gedrag tegenover medewerkers en
leerlingen/kinderen tegengaat. Hierbij wordt een zerotolerance beleid gevoerd, waarbij alle betrokkenen
bij de school worden gestimuleerd zich aan de regels te houden en diegene aan te spreken bij het
vertonen van, degene hulp aan te bieden die last hebben van, of slachtoffer zijn van grensoverschrijdend
gedrag of in ernstige gevallen melding van dit gedrag te doen bij leidinggevende of een vertrouwens/contactpersoon.
Een klachtenprocedure, Protocol gedragstolerantie en sancties, omgangsregels, de omgangscode,
schoolklimaat overeenkomst, en de aanstelling van contactpersonen en vertrouwenspersonen maken
onder andere onderdeel uit van het beleid dat wordt gevoerd ten aanzien van veiligheid.
Op de het Kompas vinden wij de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen/kinderen even belangrijk
als de cognitieve ontwikkeling (het leren). Als een kind zich niet prettig voelt, zal het niet tot leren komen.
Alle leerkrachten, ouders/verzorgers en mensen die bij de school betrokken zijn, willen bijdragen aan een
positief klimaat. Zij houden toezicht, praten met leerlingen/kinderen over hun gedrag en spreken hen
erop aan. Een van de dingen die ook gedaan wordt is het promoten van goed gedrag en bewustmaken
van soms onbedoeld verkeerd gedrag.
1.4.3 Evaluatie en registratie en verantwoording
Om het Sociaal Veiligheidsplan actueel te houden en sluitend op de cultuur binnen de school zal deze
geregeld worden bijgesteld door Stichting Veilig Onderwijs aan de hand van de jaarlijkse evaluaties en
analyses. De school legt verantwoording af aan de ouders over het veiligheidsplan in de schoolgids en het
schoolplan.
1.4.4 De schoolgids
De school legt verantwoording af aan de ouders over het veiligheidsplan in de schoolgids en het
schoolplan.
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Hoofdstuk 2
Om veiligheid goed te kunnen waarborgen zijn er binnen onze school verschillende taken toebedeeld ter
ondersteuning van het bevoegd gezag ten aanzien van veiligheid. Daarnaast heeft de MR
instemmingbevoegdheid, adviesbevoegdheid en informatierecht op verschillende aspecten van het
Sociaal Veiligheidsplan en het Sociaal Veiligheidsplan in zijn geheel.
2.1 De organisatie
Om veiligheid te waarborgen zijn de verschillende taken op het gebied van veiligheid verdeeld en wordt
het bevoegd gezag op verschillende aspecten ondersteund door deskundigen. In het Arbobeleid staat de
organisatie uitgeschreven.

2.2 De medezeggenschapsraad
In de medezeggenschapraad (MR) van het Kompas hebben gekozen vertegenwoordigers van alle
ouders/verzorgers en het personeel zitting.
De MR heeft informatierecht, instemmingbevoegdheid en adviesbevoegdheid op het Sociaal
Veiligheidsplan. In tabel 1 zijn de verschillende resultaten van de MR als geheel en per geleding
weergegeven.
MR

Personeelsgeleding

Oudergeleding

Informatie

Gegronde klachten

Instemming

Veiligheidsbeleid
Schoolreglement
Klachtenregeling

Advies

Toelating/
verwijdering
leerlingen/kinderen

Taak

Het waken voor of optreden tegen discriminatie

Verzuim
Persoonsgegevens
personeel

Tabel 1. Resultaten MR als geheel en per geleding.
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Persoonsgegevens
ouders
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Hoofdstuk 3
Het stellen van regels en iedereen hieraan houden zorgt ervoor dat veiligheid binnen de school
gewaarborgd wordt en iedereen op de hoogte is van het zerotolerance beleid ten aanzien van agressie en
geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en racisme, ongewenst gedrag/pesten. De regels zijn
preventief ten aanzien van dit ongewenste gedrag. Daarnaast zijn er regels ten aanzien van privacy: hoe
er omgegaan wordt met de persoonsgegevens van leerlingen/kinderen en personeel. Hierdoor wordt
tevens de veiligheid van zowel personeel als leerlingen/kinderen bewaard.
3.1 Personeel
Als inleiding geven wij een aantal punten waaraan eenieder zich te houden heeft. Onder "eenieder" verstaan
we: directie, leerkrachten, onderwijsondersteunend en begeleidend personeel, ouders en
leerlingen/kinderen. Hier is dus duidelijk sprake van een gedragscode.
Het gaat hier om de volgende punten:
3.1.1. Omgangsprotocol
Alle teamleden (incl. stagiaires en vrijwilligers) zijn op de hoogte van de afspraken omtrent gedrag,
kledingkeuze zoals beschreven in het identiteitsdocument (bijlage 21). De directeur heeft de taak om
nieuwe medewerkers en stagiaires hiervan op de hoogte te stellen.
3.4 Algemene schooltaken
•
•
•
•
•

Als team een duidelijk eigen beleid voeren dat past bij het schoolconcept;
Binnen het team tot een goede onderlinge taakverdeling komen, gebaseerd op beschikbare tijd,
interesse en kwaliteiten;
Ieder voor zich de identiteit van de school uitdragen in relatie tot leerlingen/kinderen en ouders
in woord en daad (ambassadeurschap);
In goed overleg een evenwicht vinden tussen de uitvoering van de kerntaak met
leerlingen/kinderen en de algemene schooltaken
Gezamenlijke zorg en verantwoordelijkheid voor schoolgebouw en omgeving op zich nemen (zie
taakverdeling);

3.4.1. Privacyreglement verwerking personele gegevens
Naast de bescherming van leerlingen/kinderengegevens is vanuit hetzelfde oogpunt en de wettelijke
verplichting een privacyreglement voor de verwerking van personele gegevens opgezet. Deze is terug te
vinden in (bijlage 6)
3.5 schoolregels t.b.v. de leerlingen/kinderen
Op het Kompas hanteren we 10 schoolregels (bijlage 15)
3.6 Privacyreglement verwerking leerlingen/kinderengegevens
De wet Bescherming Persoonsgegevens betreft regels over bijvoorbeeld de verwerking van
persoonsgegevens, wie deze gegevens mag inzien, aan wie de gegevens verstrekt mogen worden en hoe
lang gegevens bewaard worden. Door het opzetten van een protocol hiervoor wordt veiligheid
gewaarborgd, omdat de gegevens niet voor iedereen beschikbaar zijn. Het privacyreglement verwerking
leerlingen/kinderengegevens is te vinden in bijlage 9.
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Hoofdstuk 4
Sancties kunnen worden ingezet om regels te handhaven. Door hier protocollen voor op te zetten weten
betrokkenen welke sancties kunnen voortvloeien uit ongewenst gedrag. Daarnaast zorgt het voor een
consequente handelswijze welke binnen de wettelijke kaders valt.

4.1 Klachtenregeling 1
Onze school zet zich naar vermogen in om het onderwijs en de organisatie naar wens te laten verlopen,
maar er bestaat natuurlijk altijd de kans dat leerlingen/kinderen en ouders niet tevreden zijn over het
onderwijs, de organisatie, de dienstverlening, de bejegening en de gewenste kwaliteit. Daarnaast kunnen
zich situaties voordoen waarbij ouders niet tevreden zijn, omdat de fysieke of sociale veiligheid van het
kind/de leerling in geding is. De klachtenregeling is het orgaan waarin deze zaken aan de orde gesteld
kunnen worden. Bovendien ziet onze school iedere klacht als een cadeautje. Hiermee kunnen we komen
tot een verbetering van ons handelen.
4.1.1 Welke klachten?
Een klacht kan gaan over gebeurtenissen, beslissingen of het nalaten ervan of het gedrag van het
schoolbestuur, de schoolleiding, een docent of iemand anders die aan de school verbonden is. Een klacht
kan mondeling en moet in sommige gevallen schriftelijk worden ingediend. In het laatste geval dient kort
en duidelijk de klacht te worden omschreven, eventueel onderbouwd met verslagen van gesprekken of
geheugenwerktuigen.
4.1.2 Wie kunnen een klacht indienen?
Iedereen die met de school te maken heeft, kan een klacht indienen, zoals: ouders, (ex-)leerlingen,
ouder(s)/verzorger(s), personeelsleden, hulpouders, leden van de schoolleiding of van het schoolbestuur.
4.1.3 Bij wie kan een klacht ingediend worden?
Er kan een klacht ingediend worden bij:
• een betrokken personeelslid
• de schoolleiding
• het bestuur
• de externe-vertrouwenspersonen
• de Onafhankelijke Klachtencommissie Reformatorisch onderwijs, waar de school bij is
aangesloten
• Politie
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4.1.4. Stappenplan klachtenprocedure
Waar mensen samenwerken, kunnen er dingen misgaan. School en ouders hebben hetzelfde belang en
streven hetzelfde doel na en er is dan ook meestal sprake van een goede samenwerking. Om een klacht
te stroomlijnen hebben we gekozen om het op de volgende manier aan te pakken:

Stap 1

Stap 2

stap 3

Stap 4

Stap 5

Stap 6

•Probeer bij een klacht eerst het probleem op te lossen met de
betrokken leerkracht door in gesprek te gaan.
Leidt dit niet tot een oplossing dan volgt stap 2

• De directeur maakt een afspraak voor een vervolggesprek.
Leidt dit gesprek niet tot een resultaat waar betrokken partijen
tevreden over zijn, dan volgt stap 3.

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

• De klachtenfunctionaris van VGS. Indien dit geen resultaat oplevert,
volgt stap, volgt stap 5

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

•De landelijke klachtencommissie (LKC)
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4.2 Behandeling van ingediende klachten
4.2.1 Aanstelling en taak school contactpersonen
Het bevoegd gezag benoemt, schorst en ontslaat de contactpersoon. De benoeming vindt plaats op
voordracht van het bevoegd gezag en na instemming door de medezeggenschapsraad.

Contactgegevens Bestuur
Voorzitter: W. Hoepel
directie@bshetkompas.nl
0348 472 121
Er zijn op school drie contactpersonen die de klager adviseren met wie er het best in gesprek gegaan kan
worden. Ook kunnen zij verwijzen naar de vertrouwenspersonen. Dit betreffen:
a. Wilbert Hoepel, directeur
b. Gerdineke Hogendoorn, school coördinator
c. Titia Mackloet, interne vertrouwenspersoon
4.2.2 Aanstelling en taken vertrouwenspersonen
Onze school beschikt over een externe vertrouwenspersoon die functioneert als aanspreekpunt bij
klachten.
Het bestuur Christelijke Schoolvereniging 'Obadja' benoemt, schorst en ontslaat de
vertrouwenspersonen. De benoeming vindt plaats op voordracht van het bevoegd gezag en na
instemming door de medezeggenschapsraad.
De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. De
vertrouwenspersoon gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht. Hij
begeleidt de klager desgewenst bij de verdere procedure en verleent desgewenst bijstand bij het doen
van aangifte bij politie of justitie.
De vertrouwenspersoon verwijst de klager, indien en voor zover noodzakelijk of wenselijk, naar andere
instanties gespecialiseerd in opvang en nazorg.
Indien de vertrouwenspersoon slechts aanwijzingen, doch geen concrete klachten bereiken, kan hij/zij
deze ter kennis brengen van de klachtencommissie of het bevoegd gezag.
De vertrouwenspersoon geeft gevraagd of ongevraagd advies over de door het bevoegd gezag te nemen
besluiten.
De vertrouwenspersoon neemt bij zijn/haar werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht.
De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van alle zaken die hij/zij in die hoedanigheid
verneemt. Deze plicht vervalt niet nadat betrokkene zijn/haar taak als vertrouwenspersoon heeft
beëindigd.
De vertrouwenspersonen brengen jaarlijks aan het bevoegd gezag schriftelijk verslag uit van hun
werkzaamheden.
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4.2.3 Instellingen en taken
Onze school is aangesloten bij de Vereniging voor Gereformeerd onderwijs (VGS).
De VGS heeft een klachtenfunctionaris.
VGS
Postbus 5
2980 AA Ridderkerk
e-mailadres: secretariaat@vgs.nl
Als er een klacht is en klager durft niet of wil niet (meer) in gesprek met de school, directeur of
bestuur, kan de klager contact opnemen met de klachtenfunctionaris van St. Veilig Onderwijs.
De klachtenfunctionaris informeert de klagers over de klachtenregeling en bemiddelen tussen klager en
diegene over wie de klacht gaat.

Taken
De klachtenfunctionaris is iemand bij wie iedereen van de school kan aankloppen. Dit kan door te bellen
of een e-mail te sturen naar St. Veilig Onderwijs. Ieder kan hier terecht om advies te vragen als hij/zij
ontevreden is of een klacht hebt. De klachtenfunctionaris is goed op de hoogte van de klachtenregeling
van de school. Hij kan diegene die een klacht heeft helpen de juiste weg te vinden voor het oplossen van
de klacht. De klachtenfunctionaris kan ook tussen diegene die een klacht heeft en de aangeklaagde
bemiddelen. Bijvoorbeeld door een gesprek te regelen tussen de klager en diegene waar de klacht over
gaat of door met de persoon mee te gaan naar zo’n gesprek. Ook kan hij mensen helpen met praktische
tips. Bijvoorbeeld om de klacht op papier te zetten.
De klachtenfunctionaris mag bij de school in dienst zijn, maar heeft wel een onpartijdige rol. Hij luistert
naar het verhaal van de klager en probeert te bemiddelen en deze te helpen, maar doet geen uitspraak
over uw klacht.
4.2.4

Klachtencommissie
De ingediende klachten worden behandeld door een klachtencommissie. Onze school is
aangesloten bij de klachtencommissie, ingesteld door de Vereniging voor Gereformeerd
Schoolonderwijs te Ridderkerk. De klachtencommissie reformatorisch onderwijs is aangesloten
bij GCBO (Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs).
GCBO Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Telefoon: 070-3861697 (van 9.00 tot 16.30 uur)
Fax: 070-3020836
Email: info@gcbo.nl
Website. www.gcbo.nl
1. De Landelijke klachtencommissie geeft gevraagd of ongevraagd advies aan het bevoegd gezag
over:
a. (on)gegrondheid van de klacht;
b. het nemen van maatregelen;
c. overige door het bevoegd gezag te nemen besluiten.
2. De klachtencommissie neemt, ter bescherming van de belangen van alle direct betrokkenen,
de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de behandeling van een klacht. De leden van
de klachtencommissie zijn verplicht tot geheimhouding van alle zaken die zij in die
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hoedanigheid vernemen. Deze plicht vervalt niet nadat betrokkene zijn taak als lid van de
klachtencommissie heeft beëindigd. Voor de reglementen en procedures van de commissie
verwijzen wij naar: www.gcbo.nl
3. De klachtencommissie brengt jaarlijks in haar jaarverslag schriftelijk verslag uit van haar
werkzaamheden. Zie hiervoor bovengenoemde website:
4.2.5

Beslissing op advies van de klachtencommissie

1. Binnen vier weken na ontvangst van het advies van de klachtencommissie deelt het bevoegd
gezag aan de klager, de aangeklaagde, de directeur van de betrokken school en de
klachtencommissie schriftelijk gemotiveerd mee of hij het oordeel over de gegrondheid van de
klacht deelt en of hij naar aanleiding van dat oordeel maatregelen neemt en zo ja welke. De
mededeling gaat vergezeld van het advies van de klachtencommissie en het verslag van de
hoorzitting, tenzij zwaarwegende belangen zich daartegen verzetten.
2. Deze termijn kan met ten hoogste vier weken worden verlengd. Deze verlenging meldt het
bevoegd gezag met redenen omkleed aan de klager, de aangeklaagde en de klachtencommissie.
3. De beslissing als bedoeld in het eerste lid wordt door het bevoegd gezag niet genomen dan nadat
de aangeklaagde in de gelegenheid is gesteld zich mondeling en/of schriftelijk te verweren tegen
de door het bevoegd gezag voorgenomen beslissing.
4.3 Schorsing en verwijdering
4.3.1 Protocol voor schorsing en verwijdering leerling
Soms ontstaan er op school situaties die het noodzakelijk maken om een leerling/kind tijdelijk of definitief
deelname aan de onderwijsactiviteiten of ook zelfs de toegang tot de school te ontzeggen. Variërend in
ernst van de maatregel spreken wij hier van een time-out, een schorsing of een verwijdering. Aangezien
het hier om unieke en ingrijpende escalaties gaat, voorziet het protocol Schorsing en verwijdering (bijlage
11) in helderheid voor het handelen in zulke situaties.
Bij een schorsing van meer dan één dag is de schoolleiding verplicht om de Inspectie van het Onderwijs
op de hoogte te stellen. Verwijdering is een uiterste maatregel.
4.3.1.1 Time-out
Een ernstig incident leidt tot een time-out met onmiddellijke ingang. De leerling wordt voor de rest van
de dag de toegang tot de groep ontzegd. Hij/zij blijft onder toezicht binnen de school. Dit is principieel
geen strafmaatregel, maar een pedagogische maatregel, waardoor mede de rust in de groep beoogd
wordt.
Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
•
•

•
•

Tenzij redelijke gronden zich daartegen verzetten worden de ouders/verzorgers onmiddellijk van
het incident en de time-out gemotiveerd op de hoogte gebracht.
De time-out maatregel kan eenmaal worden verlengd met 1 dag. Daarna kan de leerling worden
geschorst voor maximaal 1 week. In beide gevallen dient de school vooraf of – indien dat niet
mogelijk is – zo spoedig mogelijk na het effectueren van de maatregel contact op te nemen met
de ouders/verzorgers.
De ouders/verzorgers worden op school uitgenodigd voor een gesprek. Hierbij is de
groepsleerkracht en een lid van de directie van de school aanwezig.
Van het incident en het gesprek met de ouders wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt door
de ouders voor gezien getekend en in het leerlingen/kinderendossier opgeslagen. Mochten
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•
•

ouders dit niet tekenen, dan wordt het verslag aangetekend aan de ouders gestuurd, met in een
begeleidend schrijven de aantekening dat ouders de voorgaande stappen hebben geweigerd.
De time-out maatregel kan alleen worden toegepast na goedkeuring door de directie van de
school.
De time-out maatregel wordt na toepassing schriftelijk gemeld aan het bevoegd gezag.

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

•

•

•
•
•

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

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

•

•
•

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

4.4 fysiek geweld, psychisch geweld, (homo) seksuele intimidatie en seksueel misbruik binnen/in
samenhang met de schoolsituatie
Uitgangspunt is dat op het schoolterrein en binnen de schoolpoorten iedere vorm van verbaal en fysiek
geweld/agressie en seksuele intimidatie, door ouders, personeel, leerlingen/kinderen, vrijwilligers,
stagiaires, e.d. niet getolereerd wordt. Hieronder worden tevens verstaan aanhoudend pesten, diefstal,
vernieling, vuurwerkbezit en/of wapenbezit.
4.4.1. Geweld door ouders of leerlingen/kinderen richting personeel
Verbaal en fysiek geweld door ouders richting directeur, leerkrachten, stagiaires of andere op de school
werkende personeelsleden wordt niet getolereerd. Mocht het toch voorkomen dat ouders of
leerlingen/kinderen bijvoorbeeld op grond van een emotionele reactie het personeelslid dreigt, dan deelt
het personeelslid dit onmiddellijk mee aan de directeur.
4.4.2. (Dreigen met) geweld e.d. door leerlingen/kinderen, ouders of derden
• Door de directeur wordt aan de agressor medegedeeld, dat er een brief volgt met daarin de
sanctie. In de brief wordt ook melding gemaakt van mogelijke maatregelen (waarschuwing, gele
kaart) of dat aan het bestuur een voorstel zal worden gedaan om betrokkene van school te
verwijderen, dan wel de toegang tot de school te ontzeggen (rode kaart);
• De directeur stelt – voor zover van toepassing – de groepsleerkracht (en) op de hoogte van het
voorval en van de afspraken die zijn gemaakt. Ingeval van herhaling van bedreiging door de ouders
e.d. wordt door de directeur melding gedaan bij het bestuur, dat vervolgens bepaalt of, en zo ja
welke, ordemaatregelen worden genomen. De directeur beoordeelt samen met het bestuur of er
een gesprek met de betreffende ouders e.d. dient plaats te vinden;
• Het bestuur doet altijd aangifte bij de politie ingeval van wetsovertreding.
4.4.3. Geweld door personeel richting leerling
Verbaal en fysiek geweld als straf door de leerkracht wordt niet getolereerd. Mocht het toch voorkomen
dat een lid van het personeel bijvoorbeeld op grond van een emotionele reactie de leerling een
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corrigerende tik geeft, dan deelt de leerkracht dit onmiddellijk mee aan de contactpersoon. De directeur
wordt op de hoogte gesteld van het incident. Verder neemt de leerkracht en/of contactpersoon in overleg
met de directeur zo snel mogelijk contact op met de ouders om het gebeurde te melden en uit te leggen.
Als de ouders van de leerling een klacht indienen bij de directeur wordt een gesprek geregeld tussen de
ouders, contactpersoon en de directeur. De directeur houdt van elk voorval een dossier bij. Let wel:
ondanks het feit als valt uit te leggen dat er sprake was van een emotionele reactie, houden ouders het
recht aangifte te doen bij de politie en gebruik te maken van de officiële klachtenprocedure.
4.4.4. (Dreigen met) geweld e.d. door lid personeel richting leerling
• Het slachtoffer of ouder meldt het incident bij de directeur of contactpersoon;
• De leerkracht en/of contactpersoon nemen, eventueel in overleg met de directeur, zo snel
mogelijk contact op met de ouders om het gebeurde te melden en uit te leggen
• Personeelslid wordt door de directeur onmiddellijk uitgenodigd voor een gesprek;
• De ernst van het voorval wordt door de directeur gewogen en besproken met betrokkenen;
• Ingeval van daadwerkelijk fysiek geweld of seksuele intimidatie wordt door de directeur
onmiddellijk melding gedaan bij het bestuur, dat vervolgens samen met de directeur bepaalt of,
en zo ja welke, ordemaatregelen worden genomen;
• De directeur houdt van elk voorval een dossier bij. De directeur kan gebruik maken van zijn
bevoegdheid een schorsingsmaatregel op te leggen;
• Ten slotte wordt medegedeeld dat er een brief volgt met daarin de sanctie. In de brief wordt ook
melding gemaakt van mogelijke rechtspositionele maatregelen, bijvoorbeeld waarschuwing of
schorsing;
• De directeur stelt het bestuur op de hoogte van het voorval en van de afspraken die zijn gemaakt;
• Het bestuur zal alles in het werk stellen, dat er ingeval van wetsovertreding aangifte bij de politie
wordt gedaan door (de ouders van) het slachtoffer.
Ingeval van herhaling van bedreiging door het personeelslid wordt door de directeur onmiddellijk melding
gedaan bij het bestuur, dat vervolgens bepaalt of, en zo ja welke, rechtspositionele maatregelen worden
genomen.
4.4.5. Geweld door personeel richting ouder(s)
Verbale en fysieke agressie door de leerkracht richting ouders wordt niet getolereerd. Mocht het toch
voorkomen dat een lid van het personeel bijvoorbeeld op grond van een emotionele reactie de ouder
verbaal of fysiek agressief bejegend, dan deelt de leerkracht dit onmiddellijk mee aan de directeur. De
directeur verzorgt – indien nodig – de eerste opvang van de ouder. Als de ouders van de leerling een klacht
indienen bij de directeur wordt een gesprek geregeld tussen de ouders, leerkracht en de directeur. De
directeur houdt van elk voorval een dossier bij. Let wel: ondanks het feit dat valt uit te leggen dat er sprake
was van een emotionele reactie, houden ouders het recht aangifte te doen bij de politie en gebruik te
maken van de officiële klachtenprocedure. Bij dit laatste wordt uitgegaan van de klachtenregeling van de
Besturenraad.
4.4.6. (Dreigen met) geweld e.d. door lid personeel richting ouder(s)
• Het slachtoffer meldt het incident bij de directeur;
• Het personeelslid neemt in overleg met de directeur zo snel mogelijk contact op met de ouders
om het gebeuren uit te leggen
• Personeelslid wordt door de directeur onmiddellijk uitgenodigd voor een gesprek;
• De ernst van het voorval wordt door de directeur gewogen en besproken met betrokkenen;
• Ingeval van daadwerkelijk fysiek geweld of seksuele intimidatie wordt door de directeur
onmiddellijk melding gedaan bij het bestuur, dat vervolgens samen met de directeur bepaalt of,
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•
•
•
•
•

en zo ja welke, ordemaatregelen worden genomen. Bij zeer zware omstandigheden kan het soms
noodzakelijk zijn om per direct de politie in te lichten;
De directeur houdt van elk voorval een dossier bij. De directeur kan gebruik maken van zijn
bevoegdheid een schorsingsmaatregel op te leggen;
Ten slotte wordt medegedeeld dat er een brief volgt met daarin de sanctie. In de brief wordt ook
melding gemaakt van mogelijke rechtspositionele maatregelen, bijvoorbeeld waarschuwing of
schorsing;
De directeur stelt het bestuur op de hoogte van het voorval en van de afspraken die zijn gemaakt;
De directeur stelt de ouders op de hoogte van de officiële klachtenprocedure;
Het bestuur zal alles in het werk stellen, dat er ingeval van wetsovertreding aangifte bij de politie
wordt gedaan door de ouders.

4.4.7. Administratieve procedure naar aanleiding van melding
De betrokken medewerker/leerling/ouder:
• vult (met of zonder hulp) het meldingsformulier in;
• geeft het formulier aan de directeur.
De leidinggevende (indien van toepassing):
• Bewaakt het invullen van het meldingsformulier;
• Meldt mondeling de schokkende gebeurtenis bij de directeur;
• parafeert het meldingsformulier en stuurt per omgaande een exemplaar naar de directeur;
• Directeur kan – afgezien van de wettelijke verplichtingen ter zake – besluiten dat de
arbeidsinspectie in te schakelen. Melding bij de Arbeidsinspectie is wettelijk verplicht ingeval van
een ernstig ongeval (definitie ernstig ongeval: indien iemand lichamelijk en/of geestelijk schade
aan de gezondheid heeft opgelopen die binnen 24 uur na het ongeval leidt tot opname in een
ziekenhuis ter observatie of behandeling, dan wel naar redelijk oordeel blijvend zal zijn; Artikel 9
Arbowet).
De directeur:
• administreert elke melding en verwerkt dit anoniem in een jaarverslag. Het jaarverslag wordt
besproken in het team en (de personeelsgeleding van) de medezeggenschapsraad.
Toelichting: Het meldingsformulier wordt om een aantal redenen ingevuld:
• Voor de medewerker zelf om op een rijtje te zetten wat er is gebeurd. Het meldingsformulier
komt o.a. terecht bij de directeur. Op deze wijze worden zij geïnformeerd;
• De informatie uit de formulieren wordt gebruikt om schokkende gebeurtenissen daar waar
mogelijk tot een minimum te beperken en daar waar noodzakelijk de opvang te verbeteren;
• Alle schokkende gebeurtenissen worden – anoniem – in een (digitaal) bestand opgenomen.
Overzichten en analyses met informatie over het aantal, de frequentie, de aard en de
omstandigheden waaronder de schokkende gebeurtenissen hebben plaatsgevonden, komen op
deze wijze ter beschikking van directeur, contactpersonen, vertrouwenspersoon en
medezeggenschapsraad.
Figuur 1 biedt een schema dat gebruikt kan worden bij melding van fysiek geweld, psychisch geweld,
(homo) seksuele intimidatie en seksueel misbruik binnen/in samenhang met de schoolsituatie. Dit
fungeert als protocol bij het doen van aangifte.
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Fysiek geweld, Psychish geweld en of (homo) sexuele intimidatie
•geen meldplicht
wel melden ivm incidentenregistratie bij contactpersoon/ schoolleiding/
preventiemedewerker
•Personeel / leerlingen/kinderen
melden i.v.m. opvang / incidentenregistratie/ aanpak bij contactpersoon/
schoolleiding/preventiemedewerker
•Contact/vertrouwenspersoon
opvang klager / slachtoffer
•Directie
sancties tegen aangeklaagde(n)/ dader(s)
•Bestuur
Beleidsvorming en maatregelen gericht op het vergroten van schoolveiligheid

Sexueel misbruik binnen/in samenwerking met de schoolsituatie
•Meld- en aangifte verplichting
•Personeel / leerlingen/kinderen
melden bij bevoegd gezag / bestuur
•Contactpersoon
opvang klager / slachtoffer. Meldplicht voor de interne vertrouwenspersoon bij bestuur.
•Directie
Melden door directie bij bestuur
•Bestuur
Besluit na overleg met de vertrouwensinspecteur tot het al dan niet aangifte doen bij de
officier van Justitie.
•Vertrouwensinspectie
Verplicht overleg met bestuur inzake het al dan niet doen van aangifte.
•Politie/ officier van Justitie
Bij strafbare feiten:
aangifte door slachtoffer
Verplichte melding door bestuur bij politie / officier van Justitie
Figuur 1. Melding Fysiek geweld, psychisch geweld, (homo) seksuele intimidatie en seksueel misbruik binnen/in samenhang met de
2
schoolsituatie

4.4.7. Contact opnemen met de politie
Bij een incident of een overtreding wordt in sommige gevallen contact opgenomen te worden met de
politie. Om dit soepel te laten verlopen is onderstaand stappenplan van toepassing.
1. Bij calamiteiten wordt een lid van de schoolleiding gewaarschuwd.
2. In geval van brand of bommelding geld de daarvoor geldende procedure (BHV-plan en
calamiteiten plan).
3. Indien contact met de politie gewenst kan er gebeld worden met:
a. alarmnummer 1-1-2, in zeer urgente gevallen zoals een ongeluk, maar ook bij heterdaad
situaties
b. receptie regiopolitie – 0900-8844 bijvoorbeeld wanneer:
i. een surveillancewagen gewenst;
ii. er sprake is van bedreiging, gewelddadig gedrag of mishandeling;
iii. andere omstandigheden die om snelle ondersteuning vanuit de politie vraagt.
c. contact opnemen met de wijkagent (voor telefoonnummer zie adressenlijst),
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i. indien er geen directe (be)dreigende situatie is;
ii. indien advies gewenst is;
iii. indien een onregelmatigheid is gepasseerd en voor de afhandeling ondersteuning van
de politie noodzakelijk of wenselijk is.
Contact met de wijkagent zal meestal plaats vinden wanneer er geen directe bedreiging
meer is en wordt in de regel dan ook gedaan door een lid van de schoolleiding.
4.4.8 Aanpak ongewenst bezoek om de school
Het stappenplan voor de aanpak van ongewenst bezoek is terug te vinden in bijlage 16.
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Hoofdstuk 5
Een veilig schoolklimaat lijkt een beschermde factor te zijn voor schoolverzuim, terwijl een onveilig
schoolklimaat een risicofactor is voor schoolverzuim. Dit betekent dus dat schoolverzuim een goede
indicator kan zijn voor de veiligheid binnen een school. Een veilig klimaat binnen de school zorgt
vermoedelijk voor het terugdringen van verzuim. Het registreren van verzuim en hier beleid op voeren is
dan ook onderdeel van het veiligheidsplan. Het Kompas heeft het beleid rondom verzuim omschreven in
het verzuimprotocol. (Bijlage 9)
5.1 Leerlingen/kinderen
Hoe er dient te worden omgegaan met leerlingen/kinderenverzuim is terug te vinden in het
verzuimprotocol (bijlage 9).
5.1 Leerplichtambtenaar
De overheid vindt onderwijs zó belangrijk, dat iedereen zonder een diploma verplicht is om onderwijs te
volgen. Dat is de leerplicht. Iedere gemeente bestrijdt daarom schoolverzuim en voorkomt schooluitval
(art. 16 Lpw). De gemeente stelt hiervoor ambtenaren aan: leerplichtambtenaren.
5.1.1 Wat doet een leerplichtambtenaar precies?
Leerplichtambtenaren hebben drie wettelijke functies. Daarnaast kunnen de taken uitgebreid zijn aan de
hand van de opgestelde instructie. De invulling verschilt per gemeente. De instructie is alleen wel wettelijk
verplicht (art. 16 lid 4 Lpw). Het takenpakket bestaat in ieder geval uit:
•
•
•

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

Leerplichtambtenaar
Chiel de Smale, Leerplicht consulent
e-mail smale.c@woerden.nl
Telefoonnummer 06-35115415 of 0348-428780

5.2 Personeel
5.2.1 Inzetbaarheids- en verzuimbeleid
Het doel van het verzuimbeleid is dat de gezondheid, de motivatie en de vitaliteit van medewerkers op
een optimaal niveau komt en blijft. Mede als gevolg hiervan zullen medewerkers zo min mogelijk
verzuimen of ziek worden, zodat het leren van leerlingen/kinderen optimaal kan (blijven) plaatsvinden.
Werkgever en medewerker werken samen aan spoedig en duurzaam herstel.
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Hoofdstuk 6
6.1 Algemeen
Wij willen een school zijn waar iedere leerling zich sociaal aanvaard voelt en zich kan ontwikkelen in een
sfeer van veiligheid, acceptatie, erkenning en wederzijds respect. Door elkaar te steunen en wederzijds
respect te tonen stellen we iedereen in de gelegenheid om met veel plezier naar school te gaan! Dit
doen we aan de hand van het zichtbaar maken van regels en afspraken voor kinderen en volwassenen.
Wanneer er zich ongewenste situaties voordoen, kunnen zij elkaar aanspreken op deze regels en
afspraken.
6.2 Ongewenst gedrag/pesten
Helaas is pesten een veel voorkomend en niet makkelijk op te lossen probleem. Het is een probleem dat
wij onder ogen willen zien en serieus willen aanpakken. Wanneer in een groep pestgedrag voorkomt, zijn
vaak alle leerlingen van de groep erbij betrokken. Niet alleen het slachtoffer en de pester, maar ook de
toekijkers. Bij de aanpak van pestgedrag worden alle partijen betrokken.
De school moet proberen pestproblemen te voorkomen. Los van het feit of pesten wel of niet aan de orde
is, moet het onderwerp pesten met de kinderen bespreekbaar worden gemaakt.
Waar het in het tegengaan van pesten uiteindelijk allemaal omdraait, is het veranderen van de houding
en gedrag van de leerlingen. De aanpak staat niet op zichzelf, maar is onderdeel van het schoolbeleid als
onderdeel van een goed pedagogisch klimaat.
Definitie van pesten
Een definitie van pesten op school luidt als volgt: “Pesten is het systematisch uitoefenen van psychische
en/of fysieke mishandeling door een leerling, een groep leerlingen, leerkracht of ouder op een persoon
die niet (meer) in staat is zichzelf te verdedigen.’’ Met deze definitie is het verschil tussen pesten en plagen
duidelijk aangegeven. Bij plagen is sprake van incidenten. Pesten echter gebeurt systematisch: een aantal
keren per week, een keer per week of regelmatig.
We hanteren in de school drie begrippen, overeenkomend met de methode Goed gedaan:
•
leuk plagen: iets grappigs zeggen of doen tegen een ander
•
vervelend plagen: iets irritants zeggen of doen tegen een ander
•
pesten: gemene dingen zeggen of doen tegen steeds dezelfde leerling
Het handelen van de leerkracht zal gericht zijn op het voorkomen van pesten én vervelend plagen.

6.3 Melding
Alle betrokken partijen worden gestimuleerd een pestincident te melden. Een pestincident wordt bij
voorkeur eerst gemeld bij de groepsleerkracht van de betrokken leerling.

6.4 Contactpersoon/vertrouwenspersoon
Op basisschool Het Kompas is een antipest-coördinator aangesteld. Deze coördinator houdt toezicht op
het naleven van het pestprotocol. Bij pestincidenten kan de leerkracht de hulp en expertise van de
coördinator inschakelen. De coördinator is Gerdineke Hogendoorn (leerkracht).

6.5 Preventieve aanpak
SCHOOLREGELS
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Op basisschool Het Kompas gelden 10 algemene schooregels (zie bijlage). Per week staan twee regels
centraal. Leerlingen die een regel goed toepassen krijgen een groene kaart. Bij een x aantal groene kaarten
wordt dat gevierd met een klassenbeloning. Omdat er binnen de school sprake is van een gezamenlijke
verantwoordelijkheid worden leerkrachten gestimuleerd om juist groene kaarten uit te delen aan
kinderen uit andere groepen. De werkgroep Gewoon Gehoorzaam is verantwoordelijkheid voor de
borging van deze werkwijze.
START SCHOOLJAAR
Groepen maken altijd een aantal fases door. In deze fases bepalen de groepsleden bewust en onbewust
hoe de groep zich zal gaan gedragen, wie de leiders worden, of er een zondebok aangewezen wordt, enz.
Bij elke fase hoort een bepaald verloop. Als je niet zou ingrijpen, volgt dat verloop de wetten van de
groepsdynamica. Door te anticiperen op het verloop, kun je het proces ombuigen ten gunste van een goed
groepsklimaat met minder kans op pestgedrag. Bewust wordt daarom de eerste tien weken doelgericht
gewerkt aan een goede groepsvorming door middel van kennismakingsspellen, klassikale activiteiten,
samenspeel en samenwerkactiviteiten.
De fases in groepsvorming zijn (zie voor verdere uitwerking bijlage 2):
1.
Forming
2.
Storming
3.
Norming
4.
Performing
5.
Termination
WEEK TEGEN PESTEN
Ieder jaar doen alle groepen van de school mee aan de landelijke week tegen pesten. In deze week worden
er minimaal 3 (klassikale) activiteiten gedaan die gericht zijn op bewustwording, voorkomen en stoppen
van pesten. De eerste teamvergadering na deze week worden de activiteiten kort besproken.
LESSEN GOED GEDAAN
Per week wordt er minimaal een half uur aan de sociaal emotionele ontwikkeling. Hierbij maakt de
leerkracht gebruik van de methode Goed Gedaan! Deze methode bestaat uit 16 lessen per schooljaar.
Binnen de lessen wordt gewerkt aan 12 competenties:
Ik: zelfkennis, relativeren, zelfvertrouwen, zelfbeheersing, bewust keuzes maken
Jij: verplaatsen in anderen
Wij: omgaan met verschillen, rekening houden met anderen, weerbaarheid, samen spelen en werken,
samen op internet
Zij: omgaan met media-informatie
6.6 Curatieve Aanpak
HANDELEN IN VASTGESTELDE PESTSITUATIES
Bij een pestincident worden de volgende zeven stappen doorlopen:
1. Op basis van het principe Hoor en wederhoor vinden gesprekken plaats. Eerst met de dader(s) en het
slachtoffer apart. Zo mogelijk vindt in een gezamenlijk gesprek confrontatie plaats
2. Voldoet dit gesprek niet (in die zin dat het pesten toch doorgaat) of zijn er meerdere leerlingen bij
betrokken, dan vindt er een gesprek met de hele klas plaats.
Vaak doet zich dit voor, vanwege de genoemde indeling pester – slachtoffer – toekijkers. Dit gebeurt
volgens vijf stappen:
De ik-boodschap
De leerkracht geeft door middel van een heel duidelijke ik-boodschap te kennen, dat er in de klas een
probleem is dat hij niet alleen kan oplossen, maar dat wel opgelost moet worden. Daarbij noemt hij
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heel duidelijk de probleemsituatie en vraagt de leerlingen oplossingen te geven. Hij benadrukt daarbij
dat het probleem opgelost moet worden.
Het verzamelen van oplossingen
De leerlingen moeten allerlei oplossingen geven voor aanpak. Soms komen er geen ideeën omdat de
leerlingen niet durven of zo’n aanpak niet gewend zijn. Maar als de leerkracht hen laat merken dat
het hem ernst is door hen wat meer tijd te geven oplossingen aan te dragen, zullen ze in die periode
het slachtoffer wat meer met rust laten. In deze fase mag er nog niet gereageerd worden op de
oplossingen. Na verloop van tijd komt er een aantal oplossingen, meestal van de leerlingen uit de
zwijgende middengroep. In dit proces staat het de leerkracht vrij om vanuit zijn professionaliteit
oplossingen toe te voegen. Nadrukkelijk worden ook de toekijkers in dit proces betrokken.
Het evalueren van oplossingen
Alle oplossingen die nadelig zijn voor de zondebok en ook voor de pester worden geschrapt. Op die
manier geeft de leerkracht aan dat hij geen partij kiest, maar aan alle leerlingen veiligheid wil bieden.
Het concretiseren van de oplossingen
Voor iedereen moet duidelijk zijn hoe de geselecteerde oplossingen uitgevoerd gaan worden. Het is
daarbij aan te bevelen om ze op papier te zetten en daarna weer met de klas te bespreken.
Het evalueren van de oplossingen
De oplossingen moeten met regelmaat geëvalueerd worden. De leerkracht geeft aan dat de evaluatie
een vast onderdeel gaat worden van de klassengesprekken. Wanneer er weer signalen komen van
pesten dan moet de leerkracht weer teruggaan naar stap 1, maar ook als hij niets hoort, moet hij
regelmatig evalueren. Het is van belang om het evalueren dan niet te laten verwateren. In dat geval
is het belangrijk om complimenten te geven omdat het zo goed gaat. De leerkracht moet in deze fase
de leerlingen duidelijk maken dat het aangeven dat er weer gepest wordt niet hetzelfde is als klikken,
maar dat het in principe hetzelfde is als het helpen van de zondebok.
3. De ouders worden erbij betrokken, in die zin dat ze in kennis worden gesteld van de geconstateerde
pestsituatie. Om ouders te ondersteunen kan het boekje met informatie voor de ouders uitgeleend
worden (‘Pesten hoort er niet bij’ (voor ouders), uitgave door: Stichting Opvoedingsinformatie te
Amersfoort).
4. De leerkracht meldt de structurele pestsituatie aan het team.
5. Met name als er een pestsituatie geconstateerd is, wordt de vraag gesteld: Wat heeft de leerkracht
nodig om deze groep te begeleiden? Bij de beantwoording van die vraag kunnen andere vragen zich
voordoen: Hoe is de eigen houding naar de klas en eventueel specifiek naar bepaalde leerlingen toe?
Hoeveel ruimte en verantwoordelijkheid krijgen de leerlingen zelf? Hoe veilig zijn de leerlingen in de
klas? Waar nodig, brengt de leerkracht wijzigingen aan in zijn of haar functioneren.
6. Bij een leerling bij wie het zondebok of pester zijn vooral lijkt voort te komen uit een gebrek aan
weerbaarheid, inlevingsvermogen en sociale vaardigheden, kan met de ouders gesproken worden
over een eventuele sociale vaardigheidstraining, zoals die bijvoorbeeld gegeven wordt door het
Centrum voor Jeugd en Gezin.
7. Er wordt regelmatig contact gehouden met de betreffende leerlingen, de groep en de ouders om te
horen of de genomen maatregelen succes hebben en blijven hebben of dat er andere stappen nodig
zijn.
CONSEQUENTIES BIJ PESTGEDRAG
Indien bovenstaande stappen 1 t/m 5 niet voldoende positief resultaat hebben, wordt er overgegaan op
het straffen van de dader.
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De straf is opgebouwd in 5 fases; afhankelijk hoelang de pester door blijft gaan met zijn/haar pestgedrag
en geen verbetering vertoond in zijn/haar gedrag.
Fase 1
-Een of meerdere pauzes binnenblijven.
-Nablijven tot alle kinderen naar huis vertrokken zijn.
-Een schriftelijke opdracht zoals een stelopdracht over de toedracht en zijn/haar rol in het probleem.
-Door gesprek: bewustwording voor wat hij/zij met het gepeste kind uithaalt.
-Afspraken maken met de pester over gedragsveranderingen. De naleving van deze afspraken komen aan
het einde van iedere week (voor een periode) in een kort gesprek aan de orde.
Fase 2
Een gesprek met de ouders, als voorgaande acties op niets uitlopen. De medewerking van de ouders wordt
nadrukkelijk gevraagd om een einde aan het probleem te maken. De school heeft alle activiteiten
vastgelegd in de ‘Dit kan niet’ map en de school heeft al het mogelijke gedaan om een einde te maken
aan het pestprobleem.
Fase 3
Bij aanhoudend pestgedrag kan deskundige hulp worden ingeschakeld zoals de Schoolbegeleidingsdienst,
de schoolarts van de GGD of schoolmaatschappelijk werk.
Fase 4
Bij aanhoudend pestgedrag kan ervoor gekozen worden om een leerling tijdelijk in een andere groep te
plaatsen, binnen de school. Ook het (tijdelijk) plaatsen op een andere school behoort tot de
mogelijkheden.
Fase 5
In extreme gevallen kan een leerling geschorst of verwijderd worden.
Pestsituaties buiten schooltijd
Bij pestsituaties buiten schooltijd vallen buiten de verantwoordelijkheid van school. Hoogstwaarschijnlijk
zijn de gevolgen van deze pesterijen wel te merken in de school. Indien nodig wordt hier in de klas
aandacht aan geschonken, in overleg met desbetreffende ouders.
MONOTORING
SOCIOGRAM
Twee keer per jaar (voor de herfstvakantie en voor de voorjaarsvakantie) wordt in iedere groep een
sociogram afgenomen. In dit sociogram geven kinderen 3 positieve en 3 negatieve keuzes op. Aan de hand
van de resultaten kan de leerkracht gericht activiteiten inzetten om verhoudingen in de klas te verbeteren.
ZIEN
Twee keer per jaar wordt de ZIEN! Vragenlijst ingevuld. In het najaar (oktober/november) wordt zowel de
leerkrachtvragenlijst (groep 1-8) als de leerling vragenlijst (groep 5-8) ingevuld. In het voorjaar
(februari/maart) wordt de leerkrachtvragenlijst afgenomen in groep 1-4 en de leerling vragenlijst in groep
5-8. In zowel de leerkrachtvragenlijst als de leerling vragenlijst is een onderdeel pestgedrag en
pestbeleving opgenomen. ZIEN biedt op basis van de vragenlijsten concrete doelen en
handelingssugesties.
GROEPSPLAN
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Om de ontwikkeling en aanpak van sociaal emotionele vorming te volgen maakt de leerkracht twee keer
per jaar een groepsplan (van een half jaar) sociaal emotionele vorming. Bij het opstellen van het
groepsplan maakt de leerkracht gebruik van de input van sociogram en zien. Tijdens een half jaar beschrijft
de leerkracht onder het kopje uitvoerig hoe de aanpak en ontwikkeling van de sociaal emotionele vorming
verloopt. Aan het einde van de periode wordt het groepsplan geëvalueerd door de leerkracht.

6.7 Vertrouwensinspecteur
Bij de onderwijsinspectie zijn per onderwijssector vertrouwensinspecteurs aangesteld, die een speciale
scholing hebben gevolgd om klachten over seksuele intimidatie adequaat af te handelen.
Vertrouwensinspecteurs vervullen een klankbordfunctie voor leerlingen/kinderen en personeelsleden die
slachtoffer zijn van seksuele intimidatie of die worden geconfronteerd met seksuele intimidatie tegen
andere leerlingen/kinderen of personeelsleden.
Vertrouwensinspecteurs adviseren over te nemen stappen en verlenen bijstand bij het zoeken naar
oplossingen. Desgewenst begeleiden ze bij het indienen van een klacht of het doen van aangifte.
Vertrouwensinspecteur bij Inspectie van het Onderwijs
De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen bereikbaar tijdens kantooruren (08.00-17.00 uur) op
het nummer: 0900 - 111 3 111 (lokaal tarief).

.
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Hoofdstuk 7
Onder een veilig schoolklimaat valt ook de fysieke veiligheid. Om deze te waarborgen en de gevolgen van
incidenten zoveel mogelijk te beperken dienen alle scholen een BHV-plan en schoolnoodplan, en
calamiteitenplan te hebben.
7.1 Gebouwen
Iedere 3 jaar wordt er door de directeur opdracht gegeven voor het uitvoeren van een RisicoInventarisatie en Evaluatie (intern of extern uit te voeren). De RI&E wordt verwerkt in een schoolgebonden plan van aanpak.
Ieder jaar worden de gebouwen en installaties gekeurd op brandveiligheid.
Ieder jaar worden de speeltoestellen gekeurd door een externe instantie.
Tevens wordt minimaal 2 x per jaar het ontruimingsplan geoefend.

7.2 Schoolomgeving
Voor de veiligheid buiten het terrein van de school heeft de school geen verantwoordelijkheid. De
directeur overlegt met team en Bhv’ers over de verkeersveiligheid rondom de school en de eventueel te
nemen maatregelen. Indien nodig legt de directeur contact met de gemeenteambtenaar welke dit in zijn/
haar pakket heeft.
7.3 BHV-plan en schoolnoodplan
In het BHV-plan wordt onder andere de organisatie van de bedrijfshulpverlening, een ontruimingsplan en
een protocol voor ernstige calamiteiten besproken. Dit bedrijfshulpverleningsplan is belangrijk in het
waarborgen van de fysieke veiligheid van leerlingen/kinderen, personeel en derden. Het BHV-plan wordt
na elke RI&E, evaluatie van ontruimingsoefening en eventueel andere evaluaties te worden bijgesteld.
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Hoofdstuk 8
Om het Sociaal Veiligheidsplan actueel te houden en sluitend op de cultuur binnen de school zal deze
geregeld worden bijgesteld aan de hand van evaluaties en analyses. Dit alles om in onze school een veilig
klimaat te creëren en deze in stand te houden. Deze evaluaties betreffen onder andere
ontruimingsoefeningen, RI&E’s, tevredenheidonderzoeken, verzuimregistratie en ongevallen- en
incidenten registratie, naast uiteraard de verandering in wettelijke kaders of uitkomsten van
evaluatiegesprekken. Dit leidt uiteindelijk tot een plan-, do-, check-, act-cyclus.
8.1 Tevredenheid onderzoeken
De oudertevredenheid en leerkrachttevredenheid wordt eens per 4 jaar gemeten m.b.v. vragenlijst
WMK. Passend bij de huidige situatie van de school worden vragen geselecteerd en uitgezet. Daarnaast
wordt eens per 3 jaar een personeelstevredenheidsonderzoek gedaan tegelijk met RIE. De
veiligheidsbeleving van de kinderen wordt gemeten tijdens de ZIEN afname. Deze uitslag wordt
uitgewisseld met de inspectie.

8.2 Verzuimregistratie
Verzuim kan een signaal zijn van een onveilige situatie in de school. Op het moment dat er hoog verzuim
onder leerlingen/kinderen en/of werknemers is dient hier onderzocht te worden waardoor dit verzuim zo
hoog is. Dit kan gebeuren door gesprekken met de verzuimende leerlingen/kinderen en/of werknemers.
Van deze gesprekken worden notities of gespreksverslagen gemaakt. Risico’s die hierin naar voren komen
worden opgenomen in het plan van aanpak (paragraaf 9.5).
8.3 Incidenten en ongevallen registratie
Veiligheid en het welbevinden van leerlingen/kinderen en medewerkers zijn voor groot belang voor het
bereiken van goede onderwijsresultaten. Als we onderwijsresultaten willen bereiken die op of gelijk zijn
aan het landelijke gemiddelde moeten we zoveel mogelijk ongevallen en incidenten voorkomen. Een
goede registratie van ongevallen en incidenten kan ons helpen bij een analyse van de oorzaken ervan en
geven ons handvatten om ze in de toekomst te voorkomen. Mogelijke risico’s die hieruit naar voren
komen worden opgenomen in het plan van aanpak (paragraaf 9.5). In bijlage 20 is een richtlijn voor het
registreren van incidenten en ongevallen te vinden.
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Overzicht bijlagen en protocollen
Titel

Bijlage

Adressenlijst/ belangrijke nummers

0

Functieomschrijving Externe Vertrouwenspersoon

1

Functieomschrijving Interne Vertrouwenspersoon

2

Klachtenregeling

3

Interne route klachtenmelding

4

Omgangsprotocol Leerlingen

5

Privacyreglement

6

Protocol e-mail, ICT en social media

7

Aanpak ongewenst gedrag

8

Verzuimprotocol

9

Richtlijnen Monitoring van de Sociale Veiligheid

10

Protocol schorsing en verwijdering

11

Stellingen en toelichting ZIEN

12

Ouders tevredenheidsvragenlijst

13

Personeel tevredenheidsvragenlijst

14

Schoolregels Het Kompas

15

Richtlijnen registreren van incidenten en ongevallen leerlingen

16

(Anti)Pestprotocol

17

Richtlijnen registreren van incidenten en ongevallen

18

Ongevallenmeldingsformulier arbeidsinspectie

19

Incidenten registratieformulier

20

Richtlijn uitwerking Schoolidentiteit

21

BHV Ontruimingsplan

22
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Bijlage 0- Adressenlijst/ belangrijke telefoonnummers
GGD /Jeugdgezondheidszorg
GGD Midden-Nederland
Straatnaam: De Dreef 5
pc en plaatsnaam: 3706 BR. Zeist
Telefoonnummer: 030- 6305400
Schoolarts: Saskia Theeuwen 06-34273830
Verpleegkundige Anja van Mastwijk avanmastwijk@ggdru.nl
Centrum voor Jeugd en Gezin
Antoniushof 2
3417 JL Montfoort
Telefoonnummer 06- 27056153
Integrale Vroeghulp
De provinciale coördinator: Debbie van Veghel
telefoonnummer: 06- 19064855
Inspectie van het Onderwijs
Meldpunt vertrouwensinspecteur
tel: 0900 – 111 3 111
Politie
Wijkagenten; Kevin Bos 06- 50643496 en Elin van Keeken 06- 22869576
Mail: Wijkagent-montfoort.de-copen@politie.nl
Tel: Algemeen nummer 0900 - 8844
Schoolbegeleidingsdienst
tel: 0900 – 111 3 111
Dé vraagbaak voor ouders over onderwijs
Stichting Veilig Onderwijs Utrecht
Kindertelefoon
Landelijk bureau slachtofferhulp
Trauma-adviseur Dyade Nieuwegein

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

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

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

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

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

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

Contacten
- communiceert met en legt verantwoording af aan de directeur.
- heeft overleg met de externe vertrouwenspersoon
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Bijlage 3 – Klachtenregeling CBS Het Kompas
Inleiding
Op Het Kompas doen alle betrokkenen hun best om het onderwijs en de schoolorganisatie zo goed
mogelijk te laten functioneren. Toch kan het voorkomen dat bepaalde zaken niet naar behoren of naar
wens worden uitgevoerd. Om in die gevallen op een ordelijke en respectvolle wijze ontevredenheid
kenbaar te maken en klachten te behandelen, voorziet deze klachtenregeling.
Wij baseren ons op het Model klachtenregeling Naam bestuur
Algemene richtlijnen
Wij hanteren enkele algemene richtlijnen voor het kenbaar maken en ontvangen van een klacht.
1) Vooraf dient de ‘klager’ te bedenken wat de feiten zijn, waarover het gaat en wat zijn/haar eigen
aandeel in de gebeurtenis is.
2) Een klacht dient eerst rechtstreeks besproken te worden met de persoon om wie het gaat/die bij de
klacht betrokken is.
3) Anonieme klachten worden niet behandeld.
Inhoud
-

3.1
Begripsbepalingen
3.2
Behandeling van de klachten
3.3
Behandeling van ingediende klachten
3.4
Slotbepalingen
Reglement van Instelling van de Landelijke Klachtencommissie primair onderwijs, voortgezet
onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneducatie
Huishoudelijk Reglement van de Landelijke Klachtencommissie primair onderwijs, voortgezet
onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneducatie

3.1 Begripsbepalingen
Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder:
a) school: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs;
b) klager: een (ex-)leerling, een ouder/voogd/verzorger van een minderjarige (ex-)leerling, (een lid
van) het personeel, (een lid van) de directie, (een lid van) het bevoegd gezag of een vrijwilliger
die werkzaamheden verricht voor de school, evenals een persoon die aan de andere kant deel
uitmaakt van de schoolgemeenschap, die een klacht heeft ingediend;
c) klacht: klacht over gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet
nemen van beslissingen van de aangeklaagde;
d) contactpersoon: de persoon als bedoeld in artikel 2;
e) vertrouwenspersoon: de persoon als bedoeld in artikel 3;
f) aangeklaagde: een (ex-)leerling, ouder/voogd/verzorger van een minderjarige (ex-)leerling, (een lid
van) het personeel, (een lid van) de directie, (een lid van) het bevoegd gezag of een vrijwilliger
die werkzaamheden verricht voor de school, evenals een persoon die anderszins deel uitmaakt van
de schoolgemeenschap, tegen wie een klacht is ingediend.
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3.2 Behandeling van de klachten
Paragraaf 1 De contactpersoon
Artikel 2 Aanstelling en taak contactpersoon
1. Er is op iedere school een interne en een externe contactpersonen die de klager verwijst naar de
vertrouwenspersoon.
2. Het bevoegd gezag benoemt, schorst en ontslaat de contactpersonen.
3. Het bevoegd gezag zorgt ervoor dat de namen van de contactpersonen bekend worden gemaakt
aan alle geledingen van de school.
4. De interne contactpersoon is een der werknemers van de school niet zijnde lid van de directie. De
externe contactpersoon heeft geen overige formele relatie tot de school.
5. De contactpersoon kan de klacht zelf afhandelen indien hij van mening is dat de klacht op een
eenvoudige wijze kan worden afgehandeld. De contactpersoon meldt een dergelijke afhandeling
aan de vertrouwenspersoon.
6. Indien de contactpersoon slechts aanwijzingen, doch geen concrete klachten bereiken, kan hij
deze ter kennis brengen van de vertrouwenspersoon.
7. De contactpersoon neemt bij zijn werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht.
De contactpersoon is verplicht tot geheimhouding van alle zaken die hij in die hoedanigheid
verneemt. Deze plicht vervalt niet nadat betrokkene zijn taak als contactpersoon heeft beëindigd.
8. De contactpersoon brengt minimaal tweemaal per jaar aan de vertrouwenspersoon schriftelijk
verslag uit van zijn werkzaamheden.
Paragraaf 2 De vertrouwenspersoon
Artikel 3 Aanstelling en taken vertrouwenspersoon
1. Het bevoegd gezag beschikt over ten minste één vertrouwenspersoon die functioneert als
aanspreekpunt bij klachten.
2. Het bevoegd gezag benoemt, schorst en ontslaat de vertrouwenspersoon.
3. De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. De
vertrouwenspersoon gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht
bij de klachtencommissie als bedoeld in artikel 4. Hij begeleidt de klager desgewenst bij de
verdere procedure en verleent desgewenst bijstand bij het doen van aangifte bij politie of justitie.
4. De vertrouwenspersoon onderzoekt de klacht en adviseert het bevoegd gezag hierover zoals
bedoeld in artikel 8 en 9.
5. De vertrouwenspersoon verwijst de klager, indien en voor zover noodzakelijk of wenselijk, naar
andere instanties gespecialiseerd in opvang en nazorg.
6. Indien de vertrouwenspersoon slechts aanwijzingen, doch geen concrete klachten bereiken, kan
hij deze ter kennis brengen van het bevoegd gezag.
7. De vertrouwenspersoon geeft gevraagd of ongevraagd advies aan het bevoegd gezag over:
a. (on)gegrondheid van de klacht;
b. het nemen van maatregelen;
c. overige door het bevoegd gezag te nemen besluiten.
8. De vertrouwenspersoon neemt bij zijn werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid in
acht. De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van alle zaken die hij in die
hoedanigheid verneemt. Deze plicht vervalt niet nadat betrokkene zijn taak
als vertrouwenspersoon heeft beëindigd.
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9. De vertrouwenspersoon brengt jaarlijks aan het bevoegd gezag schriftelijk verslag uit van zijn
werkzaamheden.
Paragraaf 3 De klachtencommissie
Artikel 4 Aansluiting klachtencommissie
1. Het bevoegd gezag sluit zich, na hierover instemming te hebben verkregen van de
(gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad, aan bij een regionale of landelijke
klachtencommissie.
2. De klager heeft het recht zijn klacht rechtstreeks in te dienen bij de klachtencommissie.
Paragraaf 4 De procedure
Artikel 5 Indienen van een klacht
1. De klager dient de klacht in bij:
a) het bevoegd gezag; of
b) de vertrouwenspersoon, bij voorkeur via de interne of externe contactpersoon.
2. De klacht dient in beginsel binnen een jaar na de gedraging of beslissing te worden ingediend.
3. Indien de klacht bij het bevoegd gezag wordt ingediend, verwijst het bevoegd gezag de klager
naar de vertrouwenspersoon, tenzij toepassing wordt gegeven aan het vierde lid. De
vertrouwenspersoon kan de klager verwijzen naar de klachtencommissie.
4. Het bevoegd gezag kan de klacht zelf afhandelen indien hij van mening is dat de klacht op een
eenvoudige wijze kan worden afgehandeld. Het bevoegd gezag meldt een dergelijke afhandeling
op verzoek van de klager aan de vertrouwenspersoon.
5. Indien de klacht wordt ingediend bij een ander orgaan dan de in het eerste lid genoemde, verwijst
de ontvanger de klager direct door naar de vertrouwenspersoon of naar het bevoegd gezag. De
ontvanger is tot geheimhouding verplicht.
6. Het bevoegd gezag kan een voorlopige voorziening treffen.
7. Op de ingediende klacht wordt de datum van ontvangst aangetekend.
8. Na ontvangst van de klacht deelt de vertrouwenspersoon het bevoegd gezag, de klager en de
aangeklaagde binnen vijf werkdagen schriftelijk mee dat hij een klacht onderzoekt.
9. Het bevoegd gezag deelt de directeur van de betrokken school schriftelijk mee dat er een klacht
wordt onderzocht door de vertrouwenspersoon.
10. Klager en aangeklaagde kunnen zich laten bijstaan of laten vertegenwoordigen door een
gemachtigde.
Artikel 6 Intrekken van de klacht
Indien de klager tijdens de procedure bij de vertrouwenspersoon de klacht intrekt, deelt de
vertrouwenspersoon dit aan de aangeklaagde, het bevoegd gezag en de directeur van de betrokken school
mee.
Artikel 7 Inhoud van de klacht
1. De klacht wordt schriftelijk ingediend en ondertekend.
2. Van een mondeling ingediende klacht wordt terstond door de ontvanger als bedoeld in artikel 7,
eerste lid een verslag gemaakt, dat door de klager voor akkoord wordt ondertekend en waarvan
hij een afschrift ontvangt.
3. De klacht bevat tenminste:
a). de naam en het adres van de klager;
b). de dagtekening;
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c). een omschrijving van de klacht.
4. Indien niet is voldaan aan het gestelde in het derde lid, wordt de klager in de gelegenheid gesteld
het verzuim binnen twee weken te herstellen. Is ook dan nog niet voldaan aan het gestelde in het
derde lid, dan kan de klacht niet-ontvankelijk worden verklaard.
5. Indien de klacht niet-ontvankelijk wordt verklaard wordt dit aan de klager, de aangeklaagde, het
bevoegd gezag en de directeur van de betrokken school gemeld.
Artikel 8 Onderzoek van de klacht
1. De vertrouwenspersoon is in verband met de voorbereiding van de behandeling van de klacht
bevoegd alle gewenste inlichtingen in te winnen. Hij kan daartoe deskundigen inschakelen en hen
zo nodig uitnodigen voor de hoorzitting. Indien hieraan kosten zijn verbonden, is vooraf
machtiging van het bevoegd gezag vereist.
2. De vertrouwenspersoon bepaalt plaats en tijdstip van de zitting waarin de klager en de
aangeklaagde tijdens een niet-openbare bijeenkomst in de gelegenheid worden gesteld te
worden gehoord. Deze bijeenkomst vindt plaats binnen vier weken na ontvangst van de klacht.
3. De klager en de aangeklaagde worden buiten elkaars aanwezigheid gehoord, tenzij de
vertrouwenspersoon anders bepaalt.
4. Van de bijeenkomst wordt een verslag gemaakt.
Het verslag bevat:
a). de namen en de functie van de aanwezigen;
b). een zakelijke weergave van wat over en weer is gezegd.
Artikel 9 Advies
1. De vertrouwenspersoon rapporteert zijn bevindingen schriftelijk aan het bevoegd gezag, binnen
vier weken nadat de zitting heeft plaatsgevonden. Deze termijn kan met vier weken worden
verlengd. Deze verlenging meldt de vertrouwenspersoon met redenen omkleed aan de klager, de
aangeklaagde en het bevoegd gezag.
2. De vertrouwenspersoon geeft in het advies een gemotiveerd oordeel over het al dan niet gegrond
zijn van de klacht en deelt dit oordeel schriftelijk mee aan de klager, de aangeklaagde en de
directeur van de betrokken school.
3. De vertrouwenspersoon kan in het advies tevens een aanbeveling doen over de door het bevoegd
gezag te treffen maatregelen.
Artikel 10 Niet-deelneming aan de behandeling
De vertrouwenspersoon dan wel de contactpersonen nemen niet deel aan de behandeling van een klacht,
indien daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn.
Paragraaf 5 Besluitvorming door het bevoegd gezag.
Artikel 11 Beslissing op advies
1. Binnen vier weken na ontvangst van het advies van de vertrouwenspersoon deelt het bevoegd
gezag aan de klager, de aangeklaagde, de directeur van de betrokken school en de
vertrouwenspersoon schriftelijk gemotiveerd mee of hij het oordeel over de gegrondheid van de
klacht deelt en of hij naar aanleiding van dat oordeel maatregelen neemt en zo ja welke. De
mededeling gaat vergezeld van het advies van de vertrouwenspersoon en het verslag van de
zitting, tenzij zwaarwegende belangen zich daartegen verzetten.
2. Deze termijn kan met ten hoogste vier weken worden verlengd. Deze verlenging meldt het
bevoegd gezag met redenen omkleed aan de klager, de aangeklaagde en de
vertrouwenspersoon.
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3. De beslissing als bedoeld in het eerste lid wordt door het bevoegd gezag niet genomen dan nadat
de aangeklaagde in de gelegenheid is gesteld zich mondeling en/of schriftelijk te verweren tegen
de door het bevoegd gezag voorgenomen beslissing. Dit verweer dient binnen veertien dagen na
bekendmaking van het voorgenomen besluit bij het bevoegd gezag kenbaar worden gemaakt.
Hoofdstuk 3 Slotbepalingen
Artikel 12 Openbaarheid
1. Het bevoegd gezag legt deze regeling op elke school ter inzage.
2. Het bevoegd gezag stelt alle belanghebbenden op de hoogte van deze regeling.
Artikel 13 Evaluatie
De regeling wordt binnen vier jaar na inwerkingtreding door het bevoegd gezag, de contactpersonen, de
vertrouwenspersoon, en de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad geëvalueerd.
Artikel 14 Wijziging van het reglement
Deze regeling kan door het bevoegd gezag worden gewijzigd of ingetrokken, na overleg met de
vertrouwenspersoon, met inachtneming van de vigerende bepalingen.
Artikel 15 Overige bepalingen
1. In gevallen waarin de regeling niet voorziet, beslist het bevoegd gezag.
2. De tekst in de schoolgids maakt deel uit van de regeling.
3. Deze regeling kan worden aangehaald als "klachtenregeling Naam schoolbestuur".
4. Deze regeling treedt in werking op 1 augustus 20….
De regeling is vastgesteld op datum
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Reglement van Instelling van de Landelijke Klachtencommissie primair onderwijs, voortgezet
onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneducatie ingesteld door de Besturenraad (naam lkc)
Artikel 1 Begripsbepaling
In dit reglement wordt verstaan onder:
a) klachtenregeling: de in bijlage 1 bij dit reglement opgenomen modelklachtenregeling primair
onderwijs en voortgezet onderwijs, de modelklachtenregeling voor het beroepsonderwijs en
volwasseneducatie dan wel een door een bij de commissie aangesloten schoolbestuur vastgestelde
klachtenregeling voor zover die klachtenregeling afwijkt van de model klachtenregeling primair
onderwijs en voortgezet onderwijs dan wel het model klachtenregeling voor het beroepsonderwijs en
de volwasseneducatie.
b) bestuur: het bestuur van de Besturenraad protestants-christelijk onderwijs te Voorburg;
c) bevoegd gezag: een bevoegd gezag als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de
expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs.
d) Besturenraad: Naam
e) school: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra en de
Wet op het voortgezet onderwijs;
f) instelling: een instelling als bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs
g) commissie: de landelijke klachtencommissie als bedoeld in artikel 4 lid 2 van de klachtenregeling die
is ingesteld door de Besturenraad protestants-christelijk onderwijs te Voorburg;
h) klager: een (ex-)leerling, een (ex-) deelnemer, een ouder/voogd/verzorger van een minderjarige (ex)leerling of (ex-) deelnemer (een lid van) het personeel, (een lid van) de directie, (een lid van) het
bevoegd gezag of een vrijwilliger die werkzaamheden verricht voor de school/instelling, alsmede een
persoon die anderszins deel uitmaakt van de schoolgemeenschap, die een klacht heeft ingediend;
i) klacht: een klacht over gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet
nemen van beslissingen van de aangeklaagde;
j) contactpersoon: de persoon als bedoeld in artikel 2 van de klachtenregeling;
k) vertrouwenspersoon: de persoon als bedoeld in artikel 3 van de klachtenregeling;
l) aangeklaagde: een (ex-)leerling, een (ex-) deelnemer, een ouder/voogd/verzorger van een
minderjarige (ex-)-leerling of (ex-)deelnemer, (een lid van) het personeel, (een lid van) de directie,
(een lid van) het bevoegd gezag of een vrijwilliger die werkzaamheden verricht voor de
school/instelling, evenals een persoon die aan de andere kant deel uitmaakt van de
schoolgemeenschap/instelling, tegen wie een klacht is ingediend.
Artikel 2 Taak en werkzaamheden
1. De commissie heeft tot taak onderzoeken in te stellen naar de klachten die haar worden
voorgelegd.
a. De commissie geeft gevraagd of ongevraagd advies aan het bevoegd gezag over:
de (on)gegrondheid van de klacht;
b. het nemen van maatregelen;
c. overige door het bevoegd gezag te nemen besluiten.
2. Zij verricht haar werkzaamheden met inachtneming van de in de klachtenregeling opgenomen
voorschriften dan wel met inachtneming van de door een bij de commissie aangesloten
schoolbestuur vastgestelde klachtenregeling, mits die klachtenregeling voldoet aan het gestelde
in de artikelen 2 lid 1 en 2 en 3 van dit reglement evenals aan het gestelde in het huishoudelijk
reglement van de commissie.
3. De commissie kan zich laten bijstaan door een secretaris. Deze moet de hoedanigheid van
meester in de rechten hebben verkregen op grond van een met goed gevolg afgelegd doctoraal
examen in het Nederlands recht aan een Nederlandse universiteit.
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Benoeming en ontslag van de (plaatsvervangend) secretaris vindt plaats door het bestuur.
Artikel 3 Samenstelling
1. De commissie bestaat uit een voorzitter en tenminste twee leden, die worden benoemd,
geschorst en ontslagen door het bestuur. De benoeming vindt plaats na overleg met de in de NPCS
participerende personeelsorganisaties en Ouders en Coo.
2. Het bestuur benoemt in overeenstemming met het eerste lid de plaatsvervangende leden.
3. De commissie is zodanig samengesteld dat zij voldoende deskundig moet worden geacht voor de
behandeling van klachten.
4. De commissie wijst uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter aan.
5. Het bestuur wijst een secretaris aan.
Artikel 4 Vereisten lidmaatschap
(Plaatsvervangend) Voorzitter kan slechts zijn hij/zij die de hoedanigheid van meester in de rechten heeft
verkregen op grond van een met goed gevolg afgelegd doctoraal examen in het Nederlands recht aan een
Nederlandse universiteit.
Artikel 5 Zittingsduur en vacatures
1. De (plaatsvervangende) leden van de commissie worden benoemd voor de periode van vier jaar
en zijn terstond herbenoembaar. De commissie draagt zorg voor de opstelling van een rooster
van aftreden.
2. De voorzitter en de leden kunnen op ieder moment ontslag nemen.
3. Uiterlijk drie maanden voor het ontstaan van een vacature wegens periodieke aftreding geeft de
voorzitter van de commissie daarvan kennis aan het bestuur.
4. Bij ontstaan van een vacature anders dan door periodieke aftreding geeft de voorzitter van de
commissie binnen acht dagen daarvan kennis aan het bestuur.
5. In een opengevallen plaats wordt binnen zes weken voorzien.
6. Een tussentijds benoemd lid neemt op het rooster van aftreden de plaats in van zijn voorganger.
Artikel 6 Kennisgeving samenstelling
1. Zodra hij/zij benoemd is, geeft de voorzitter aan de bij de commissie aangesloten bevoegde
gezagsorganen onverwijld kennis van de samenstelling van de commissie, onder vermelding van
zijn/haar adres en van eventuele nadere gegevens die hij/zij van belang acht.
2. Wijziging van deze gegevens deelt de voorzitter eveneens onverwijld mee aan de genoemde
bevoegde gezagsorganen.
Artikel 7 Huishoudelijk reglement
1. De commissie legt met inachtneming van artikel 2, lid 3, de regeling van haar werkzaamheden zo
spoedig mogelijk na haar benoeming vast in een huishoudelijk reglement en voorziet daarin in
haar secretariaat.
2. De voorzitter brengt dit reglement, evenals wijzigingen daarvan, ter kennis van de bij de
commissie aangesloten bevoegde gezagsorganen.
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Artikel 8 Kosten van de commissie
1. Aan de voorzitter, de leden en de plaatsvervangers en de secretaris worden door het bestuur de
in hun functie gemaakte reis- en verblijfkosten vergoed. Door het bestuur wordt voorzien in een
vacatieregeling.
2. De commissie kan in overleg met het bestuur aan door haar gehoorde getuigen en deskundigen
een schadeloosstelling toekennen.
3. De kosten van de commissie komen ten laste van de bij haar aangesloten bevoegde
gezagsorganen volgens een door het bestuur te treffen regeling.
Artikel 9 Aansluiting
1. Aansluiting bij de commissie is mogelijk voor alle bevoegde gezagsorganen die lid zijn van de
Besturenraad. De aansluiting wordt door het bestuur voor ieder bevoegd gezag afzonderlijk
geregeld.
2. Het bestuur kan ook bevoegde gezagsorganen voor bijzonder onderwijs die niet aan de
voorwaarde, gesteld in het vorige lid, voldoen, tot aansluiting bij de commissie toelaten. Een
verzoek daartoe wordt door of namens het bevoegd gezag schriftelijk bij het bestuur ingediend.
Het bestuur beslist over de aansluiting van elk bevoegd gezag afzonderlijk en kan daaraan een
termijn stellen Voorts wordt daarbij bepaald welke kosten de aansluiting voor het betrokken
bevoegd gezag met zich meebrengt.
3. Een bevoegd gezag kan, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden, de aansluiting
van een instelling bij de commissie schriftelijk opzeggen met ingang van 1 januari van enig
kalenderjaar.
4. In afwijking van het in lid 3 bepaalde vindt de eerste aansluiting in ieder geval plaats over de
periode van 1 augustus 1998 tot 1 januari 2001, tenzij door het bestuur anders wordt beslist.
5. Het bestuur heeft het recht met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden de
aansluiting bij de commissie te beëindigen om redenen die het bestuur dringend acht.
Artikel 10 Wijziging
1. Dit reglement kan worden gewijzigd bij besluit van het bestuur, dat daarvan ten spoedigste
mededeling doet aan de commissie en aan de bij de commissie aangesloten bevoegde
gezagsorganen
2. De bij de commissie aangesloten bevoegde gezagsorganen hebben het recht wijzigingsvoorstellen
bij het bestuur in te dienen.
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Huishoudelijk Reglement van de Landelijke Klachtencommissie primair onderwijs,
voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneducatie
Artikel 1 Aanwijzing griffier
1. Met inachtneming van wat is bepaald in artikel 2, vierde lid, van het Reglement van Instelling,
wijst de commissie een secretaris (griffier) aan.
2. Deze is belast met het opstellen van de stukken die van de commissie uitgaan, het samenstellen
van het proces-verbaal van de zittingen, het houden van het register van ingekomen en
behandelde klachten en het beheer van het archief, een en ander voor zover de commissie zulks
niet aan zich houdt.
3. Bij ontstentenis worden de werkzaamheden van de secretaris waargenomen door degene die
daarvoor door de voorzitter is aangewezen.
Artikel 2 Eisen die aan een klacht worden gesteld
1) De commissie neemt geen klacht in behandeling die niet voldoet aan de volgende vereisten:
a) de klacht is door klager ondertekend en wordt schriftelijk bij de commissie ingediend dan wel de
klacht wordt door klager mondeling ingediend, waarna door de commissie terstond een verslag
wordt opgemaakt dat door klager voor akkoord wordt ondertekend en waarvan klager een
afschrift ontvangt;
b) de klacht bevat de naam en het adres van de klager;
c) de klacht bevat de dagtekening;
d) de klacht bevat een omschrijving van de klacht.
e) Bij een klacht worden alle op de zaak betrekking hebbende stukken overgelegd.
2) De klacht wordt binnen een jaar na de gedraging of beslissing ingediend, tenzij door de Commissie
anders wordt bepaald.
3) Indien de klacht niet voldoet aan de eisen, gesteld in het eerste lid, onder a., b., c. en d., wijst de
voorzitter dan wel de secretaris klager op het gepleegde verzuim en nodigt hem/haar uit binnen
veertien dagen het verzuim in een aanvullende klacht te herstellen.
4) De voorzitter dan wel de secretaris tekent op een door hem/haar ontvangen (aanvullende) klacht de
datum van ontvangst aan.
Artikel 3 Niet-ontvankelijkverklaring
1) De klacht wordt niet-ontvankelijk verklaard indien:
1) na afloop van de termijn, genoemd in artikel 2, derde lid, niet aan het gestelde in artikel 2, eerste
lid, wordt voldaan.
2) de klacht is ingediend na afloop van de termijn, genoemd in artikel 2, tweede lid, dan wel na
afloop van de door de Commissie bepaalde termijn.
2) Indien de klacht niet-ontvankelijk wordt verklaard, wordt dit aan de klager, de aangeklaagde, het
betrokken bevoegd gezag en de directeur van de betrokken school/instelling gemeld.
Artikel 4 Doorzending en berichtgeving klacht
1. Na ontvangst van de (aanvullende) klacht deelt de secretaris van de commissie het betrokken bevoegd
gezag, de klager en aangeklaagde zo spoedig mogelijk schriftelijk mee dat zij een klacht onderzoekt.
De commissie verzoekt het betrokken bevoegd gezag aan de directeur van de betrokken
school/instelling mee te delen dat de commissie een klacht onderzoekt.
2. Klager en aangeklaagde kunnen zich laten bijstaan of laten vertegenwoordigen door een gemachtigde.
3. Indien de klager tijdens de procedure bij de commissie de klacht intrekt, deelt de klachtencommissie
dit aan de aangeklaagde, het betrokken bevoegd gezag en de directeur van de betrokken
school/instelling mee.
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Artikel 4B Verweerschrift
De commissie stelt de aangeklaagde in de gelegenheid om binnen 2 weken na toezending van het
klaagschrift en de daarbij behorende afschriften, een verweerschrift bij de commissie in te dienen.
Verlenging van de termijn is slechts mogelijk in zeer uitzonderlijke gevallen.
Artikel 5 Vooronderzoek
De commissie is bevoegd, in verband met de voorbereiding en de behandeling van de klacht, alle
gewenste inlichtingen in te winnen.
Artikel 6 Getuigen en deskundigen
1. Indien de commissie dit nodig acht, kan zij, al dan niet op grond van een daartoe strekkend
verzoek van klager of aangeklaagde, getuigen of deskundigen ter zitting horen.
2. Een eventueel verzoek als bedoeld in het vorige lid, moet zo tijdig worden ingediend en zodanig
ingericht, dat het de voorzitter redelijkerwijs mogelijk is de getuige of deskundige tenminste een
week voor de zitting op te roepen.
3. Indien de commissie uit eigen beweging getuigen of deskundigen oproept, doet de voorzitter
daarvan mededeling aan klager en aangeklaagde.
Artikel 7 Voorbereiding van de hoorzitting
1. De voorzitter dan wel de secretaris bepaalt plaats, dag en uur, waarop klager en aangeklaagde in
de gelegenheid worden gesteld te worden gehoord.
2. De zitting vindt in beginsel plaats binnen twee maanden na ontvangst van de (aanvullende) klacht.
3. De voorzitter dan wel de secretaris geeft binnen twee weken na ontvangst van de (aanvullende)
klacht aan klager en aangeklaagde per aangetekende brief kennis van de plaats, dag en uur van
de zitting.
4. Tenminste acht dagen voor de zitting zendt de voorzitter dan wel de secretaris aan de
(plaatsvervangende) leden van de commissie afschriften van alle op de klacht betrekking
hebbende stukken.
5. Tenminste acht dagen voor de zitting wordt aan klager en aangeklaagde voor zover mogelijk en
nog nodig inzage gegeven van alle op het geschil betrekking hebbende stukken.
Artikel 8 Schriftelijke behandeling
1. Met eenstemmig goedvinden van de Commissie en partijen kan de behandeling van het geschil
ook schriftelijk geschieden.
2. Komt het de voorzitter voor dat de zaak zich leent voor een schriftelijke behandeling, dan geeft
hij daarvan uiterlijk 10 dagen na ontvangst van het verweerschrift kennis aan de leden van de
Commissie en aan de partijen met de vraag of zij met een zodanige behandeling instemmen en
met het verzoek deze vraag binnen 10 dagen na ontvangst te willen beantwoorden.
3. Beantwoorden beide partijen of één van hen de vraag ontkennend of blijft antwoord achterwege,
dan wordt de zaak op de voorgeschreven wijze op een zitting van de Commissie behandeld.
Artikel 9 Wraking en verschoning
1. Tot het sluiten van het onderzoek op de hoorzitting kan op verzoek van klager of aangeklaagde
een lid van de commissie worden gewraakt indien:
a. deze persoonlijk belang bij de zaak heeft;
b. deze aan de klager dan wel aan een van de leden van het bij de klacht betrokken bevoegd
gezag in bloed- of aanverwantschap staat tot en met de vierde graad;
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c. deze een advies gegeven heeft met betrekking tot de klacht of met klager of aangeklaagde
een bespreking daarover heeft gehad;
d. er een hoge graad van vriendschap of vijandschap bestaat tussen deze en klager of
aangeklaagde;
e. deze binnen een tijdvak van vijf jaren, voorafgaand aan de datum van ontvangst van de
(aanvullende) klacht door de commissie, lid is geweest van het betrokken bevoegd gezag
of bij dat bevoegd gezag in betrekking is geweest;
f. daarvoor andere redenen bestaan, waarbij de onpartijdigheid van een lid in geding is.
2. In elk van de gevallen, bedoeld in het voorgaande lid, kan een lid van de commissie zich
verschonen.
3. Over wraking of verschoning wordt zo spoedig mogelijk door een nieuw samen te stellen
commissie, waarin het commissielid of de commissieleden, waarvan de wraking is verzocht, geen
zitting heeft of hebben, beslist. Die beslissing wordt genomen bij gewone meerderheid van
stemmen. Bij staking van stemming wordt de wraking toegewezen.
Artikel 10 Hoorzitting
1. De zittingen van de commissie zijn niet openbaar.
2. Meerderjarige partijen worden in elkaars aanwezigheid gehoord, tenzij één van de partijen daar
bij de voorzitter gemotiveerd bezwaar tegen maakt. De voorzitter beslist vervolgens of hij dit
bezwaar al dan niet honoreert.
Ingeval een minderjarige partij is, worden partijen in beginsel buiten elkaars aanwezigheid
gehoord.
3. De commissie kan bepalen, al dan niet op verzoek van klager of aangeklaagde, dat de
vertrouwenspersoon bij het verhoor aanwezig is.
4. Van het horen van klager kan worden afgezien, indien klager heeft verklaard geen gebruik te
willen maken van het recht te worden gehoord.
5. Tijdens de zitting wordt aan klager en aangeklaagde de gelegenheid gegeven:
a. hem/haar belangen voor te dragen of te doen voordragen;
b. getuigen en deskundigen te doen horen;
c. kennis te nemen van alle op de klacht betrekking hebbende stukken.
6. Indien partijen buiten elkaars aanwezigheid worden gehoord wordt een verslag van de zitting
gemaakt. Het verslag bevat:
a. de namen en de functie van de aanwezigen;
b. een zakelijke weergave van wat over en weer is gezegd.
7. Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris.
8. Voor het houden van een zitting is vereist dat tenminste twee leden van de commissie, waaronder
de voorzitter, aanwezig zijn.
Artikel 11 Advies
1. De commissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het advies.
2. De commissie rapporteert haar bevindingen schriftelijk aan het bevoegd gezag, binnen vier weken
nadat de hoorzitting heeft plaatsgevonden. Deze termijn kan met vier weken worden verlengd.
Deze verlenging meldt de commissie met redenen omkleed aan klager, aangeklaagde en het
betrokken bevoegd gezag.
3. De commissie geeft in haar advies een gemotiveerd oordeel over het al dan niet gegrond zijn van
de klacht en deelt dit oordeel schriftelijk mee aan klager, aangeklaagde en de directeur van de
betrokken school/instelling.
4. De commissie kan in haar advies tevens een aanbeveling doen over de door het betrokken
bevoegd gezag te treffen maatregelen dan wel te nemen besluiten.
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Artikel 12 Termijnen en schoolvakanties
Met uitzondering van de termijn, genoemd in artikel 2 lid 2 van dit reglement, worden voor de berekening
van de in dit reglement vermelde termijnen, de aan de desbetreffende school of instelling geldende
schoolvakantiedagen niet meegerekend, behoudens in, naar het oordeel van de voorzitter van de
commissie, spoedeisende gevallen
Artikel 13 Wijziging van het huishoudelijk reglement
1. Dit reglement kan met inachtneming van het Reglement van Instelling te allen tijde door de
Commissie worden aangevuld en gewijzigd.
2. Indien en voor zover een bepaling in dit reglement niet (langer) verenigbaar blijkt te zijn met de
bepalingen van het Reglement van Instelling, treedt die bepaling buiten werking en beslist de
Commissie zo spoedig mogelijk over haar vervanging.
Aldus door de Commissie vastgesteld op datum te plaats
Toelichting op artikel 4
De commissie vindt dat hiermee is voldaan aan de strekking van art. 7 lid 8 van de model-klachtenregeling
ten aanzien van de berichtgeving over de ontvangst van de klacht. Overigens blijkt naleving van de termijn
van vijf werkdagen als genoemd in artikel 7, lid 8 van de modelklachtenregeling in de praktijk
problematisch te zijn.
Toelichting op artikel 7.
In artikel 11, lid 1 van de modelklachtenregeling is bepaald dat de hoorzitting plaatsvindt binnen vier
weken na ontvangst van de klacht. Uitgaande van de gestelde termijnen in dit reglement is de termijn van
vier weken niet haalbaar.

Ondertekening:
1. Namens bevoegd gezag:
Datum:
………………………………………
Naam:

………………………………………

Handtekening: ………………………………………
2. Namens Medezeggenschapsraad:
Datum:
………………………………………
Naam:

………………………………………

Handtekening: ………………………………………
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Bijlage 4 - Interne route klachtmelding
Klacht over het onderwijs:

Klacht over de schoolorganisatie:

Sociaal Veiligheidsplan Het Kompas –Versie 1.1/2021. -

pag. 47 van 121

Voorbeeld Sociaal Veiligheidplan Het Kompas
Klacht over functioneren personeel:

Klacht over ongewenste intimiteiten:
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Bijlage 5 - omgangsprotocol leerlingen/kinderen

Inhoud:
1. Wat is het doel van dit omgangsprotocol
2. Wat is onze aanpak als negatieve gedrag van leerlingen/kinderen doorgaat?
1. Wat is het doel van dit protocol?
Dit protocol heeft als doel:
a) “ Alle leerlingen/kinderen mogen zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich
optimaal kunnen ontwikkelen”.
b) Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen leerlingen/kinderen en volwassenen, als er
zich ongewenste situaties voordoen, elkaar aanspreken op deze regels en afspraken.
c) Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen stellen we alle leerlingen/kinderen in de
gelegenheid om met veel plezier naar school te gaan!
Directie, team en ouders uit de medezeggenschapsraad onderschrijven gezamenlijk dit PROTOCOL.
2. Wat is het doel van dit protocol?
Mensen functioneren het beste in een vriendelijke, open en duidelijke omgeving.
Dat geldt voor jong en oud.
Rust en regelmaat dragen bij dat er voldoende ruimte en aandacht is.
Die aandacht kan de leerkracht verdelen over de leerlingen/kinderen, en kunnen de leerlingen/kinderen
besteden aan de les.
Sleutelbegrippen bij het bereiken van dergelijke rust en regelmaat zijn: respect voor de ander,
saamhorigheid en veiligheid.
Onze school stelt deze sleutelbegrippen centraal en werkt daarom met het 'goed gedrag Certificaat' van
Stichting Veilig Onderwijs. Dit certificaat biedt handvatten en een geheugensteun hoe
leerlingen/kinderen en leerkracht met elkaar omgaan. .
Het goed gedrag-certificaat is bedoeld om goed gedrag te belonen. Het is een bewijs van de afspraken
die met de leerlingen/kinderen zijn gemaakt over de omgang met elkaar. Het certificaat kan worden
gebruikt om wenselijk gedrag aan te leren. De groepsleerkracht kan samen met zijn of haar
leerlingen/kinderen regels opstellen, die op de achterkant van het certificaat worden geschreven. Op
deze manier nemen leerkracht en leerlingen/kinderen samen verantwoordelijkheid voor het gedrag in
de klas en daarbuiten.
Het is van belang niet te veel regels af te spreken. Enkele basisregels omvatten meestal alles wat een
klas nodig heeft voor een sociaal veilig klimaat.
De groepsleerkracht kan kiezen voor drie basisregels en deze regels bespreken met de
leerlingen/kinderen. Als de leerlingen/kinderen medeverantwoordelijkheid zijn bij het besluiten over en
opstellen van de regels, zullen deze regels de “wetten” van de leerlingen/kinderen en de
groepsleerkracht zijn. Hierdoor zullen de leerlingen/kinderen zich ook verantwoordelijk voelen voor de
naleving.
Indien er meer of andere regels nodig zijn voor een goed leerklimaat in een klas, zal de leerkracht en de
leerlingen/kinderen dat gezamenlijk beslissen en zo nodig, regels weghalen of toevoegen. Dit is het
bijstellen van het klassen beleid.
Exemplaar
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Een exemplaar kan door de groepsleerkracht worden ondertekend namens de hele klas, en zichtbaar in
de klas worden opgehangen.
Indien iemand zich niet aan een van de gemaakte afspraken houdt, dan kunt u de leerling hierop
aanspreken. Om de leerlingen/kinderen te stimuleren zich aan de regels te houden, kunt u ze belonen
als zij goed gedrag vertonen.
Wat is onze aanpak als negatieve gedrag van leerlingen/kinderen doorgaat?
Als belonen niet tot het gewenste gedrag leidt en leerlingen/kinderen de regels blijven overtreden,
spreekt de groepsleerkracht de betreffende leerling aan om te vragen hoe het komt dat hij of zij zich
niet aan de afspraak houdt.
Als een leerling zich niet aan de afspraken houdt, kan dit een signaal zijn dat er iets aan de hand is, wat
hij of zij niet goed kan uiten. Soms probeert een kind dan de aandacht op zich gevestigd te krijgen door
onwenselijk gedrag te vertonen. Het kan in dat soort gevallen goed zijn voor de leerling een (externe)
vertrouwenspersoon in te schakelen, en wij adviseren dit ook regelmatig.
Natuurlijk wordt in elke klas wel eens een leerling bestraft.
Echter, het meeste kan worden bereikt als leerkrachten zelf het goede voorbeeld zijn en wenselijk
gedrag stimuleren en goed gedrag belonen.
Groepsleerkracht
In de groep speelt de leerkracht een belangrijke rol. Een positieve, vriendelijke en duidelijke houding is
van belang. Maak daarom ook afspraken over de wijze waarop de leerlingen/kinderen de leerkracht
aanspreken. De leerlingen/kinderen spreken de leerkrachten bijvoorbeeld aan met juf of meester,
gevolgd door de voor- of achternaam, naar gelang dit passend voor uw school.
Ook de sfeer en aankleding van een school zijn van belang voor een prettig schoolklimaat. Daarom
adviseren wij aandacht te besteden aan een uitnodigende, gezellig ingerichte, maar gestructureerde en
opgeruimde omgeving, waar leerlingen/kinderen en onderwijzenden graag naar toe gaan.

1. Op onze school willen we vooral positief gedrag benadrukken. We hangen de regels
duidelijk zichtbaar in de groep op.
2. We voeren veel gesprekken met leerlingen/kinderen over bijvoorbeeld: veiligheid, omgaan
met elkaar, aanpak van ruzies, etc.
3. We doen veel activiteiten die bedoeld zijn om de sfeer te bevorderen. Dit zijn o.a.
activiteiten om samen te werken.
4. Het voorbeeld van de leerkrachten (en thuis de ouders) is van groot belang. Er zal minder
sprake zijn ongewenst gedrag in een klimaat waar duidelijkheid heerst over de omgang met
elkaar, waar verschillen worden aanvaard en waar ruzies niet met geweld worden opgelost
maar uitgesproken. Agressief gedrag van leerkrachten, ouders en de leerlingen/kinderen
wordt niet geaccepteerd. Leerkrachten horen duidelijk stelling te nemen tegen dergelijke
gedragingen.
5. We willen ouders goed informeren over de dit omgangsprotocol d.m.v. nieuwsbrieven, de
schoolgids, ouderavonden en persoonlijk contact.
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Bijlage 6 - Privacyreglement
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Bijlage 7 – Protocol voor het gebruik van e-mail, ICT en sociale media
Artikel 1 Werkingssfeer van deze regeling, begrippen
1.1 Deze regeling geeft de wijze aan waarop binnen School met de Bijbel Het Kompas (hierna: de school) wordt
omgegaan met informatie- en communicatietechnologie (hierna: ICT). Deze regeling omvat (gedrag)regels ten
aanzien het gebruik van de ICT en geeft regels voor welke doeleinden en op welke wijze controle plaats vindt op
dit gebruik.
1.2 Deze regeling geldt voor eenieder die ten behoeve van de school werkzaamheden verricht (personeelsleden,
maar bijvoorbeeld ook: stagiaires en vrijwilligers) of onderwijs volgt (leerlingen). Gezamenlijk worden zij in dit
reglement ook aangeduid als ‘gebruiker(s)’.
1.3 Elke nieuwe gebruiker wordt gewezen op de toepasselijkheid van deze regeling. Daarbij wordt aangegeven
waar de volledige tekst van deze regeling geraadpleegd/ingezien kan worden. Alle personeelsleden en leerlingen
ontvangen eens per jaar een herinnering aan de geldende regels.
1.4 Voor zover de gebruikers thuis of elders gebruik maken van de ICT (bijvoorbeeld het e-mailadres van de school
of de schoolwebsite) zijn de bepalingen van deze regeling eveneens van toepassing.
Artikel 2 Toegang tot en gebruik van de ICT
2.1 De school geeft de gebruiker het recht op toegang tot de ICT (en de daarmee verbonden systemen en
faciliteiten), maar behoudt zich het recht voor de toegang weer in te trekken.
2.2 Gebruikersidentificatie (gebruikersnaam) en authenticatie (wachtwoord) worden door of namens de ICTcoördinator verstrekt en zijn persoonsgebonden en mogen niet aan anderen worden doorgegeven.
2.3 Het is gebruiker niet toegestaan om persoonsgegevens die gebruiker ter beschikking staan voor de uitoefening
van zijn functie lokaal op te slaan (dus niet op het computernetwerk) noch op privé-apparatuur, tenzij daarvoor
voorafgaande toestemming is verleend door diens leidinggevende en adequate waarborgen zijn getroffen voor de
beveiliging van de persoonsgegevens.
Artikel 3 Gebruik van de ICT-apparatuur
3.1 De gebruiker dient zorgvuldig om te gaan met de ICT-apparatuur, zodat deze niet beschadigd raakt. De
apparatuur dient in goede orde te worden achtergelaten. Eventuele schade of ontbreken van onderdelen dient
direct gemeld te worden aan de ICT-coördinator.
3.2 Alleen de personeelsleden is bevoegd om apparatuur te ontkoppelen, verplaatsen of aan te sluiten aan het
schoolnetwerk of aan apparatuur die aan het schoolnetwerk verbonden is.
3.4 De ICT-beheerder/coördinator verleent alleen ondersteuning op apparatuur die door de ICT-afdeling is
aangeschaft, aangesloten en geïnstalleerd.
3.5 Het gebruik van eigen opslagmedia (bijvoorbeeld: een USB-stick) van de gebruikers is niet toegestaan.
3.6 Het gebruik van eigen computerapparatuur (bijvoorbeeld laptops, smartphones of tablets) is toegestaan onder
de volgende voorwaarden:
a) Voorafgaand aan het gebruik is toestemming verleend door de leidinggevende en is contact opgenomen met de
ICT-coördinator. Deze is bevoegd om, met opgaaf van redenen, de apparatuur niet toe te staan;
b) de gebruiker is verantwoordelijk maatregelen te treffen om de beheersbaarheid en de veiligheid te
waarborgen;
c) het gebruik van de betreffende apparatuur moet voldoen aan de voorwaarden zoals vastgelegd in dit
reglement.
Artikel 4 Toegang tot en gebruik van internet en e-mail
4.1 De directie van de school behoudt zich het recht voor om de toegang tot bepaalde sites door middel van een
filtersysteem te beperken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het Kliksafe-filter.
4.2 Bij het versturen van e-mailberichten wordt terughoudend omgegeven met vertrouwelijke gegevens en
gevoelige informatie.
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4.3 Voor het verzenden en ontvangen van e-mail binnen de school wordt alleen gebruik gemaakt van de emailprogrammatuur die de school hiervoor beschikbaar stelt. Het gebruik van andere mailprogrammatuur is niet
toegestaan.
Artikel 5 (On)verantwoord gebruik van de ICT
Verantwoord gebruik
5.1 Het gebruik van de ICT is primair verbonden met taken en bezigheden die voortvloeien uit het verstrekken of
ontvangen van onderwijs en begeleiding. Als uitgangspunt geldt dat het gebruik van de ICT van de school ten
dienste moet staan aan de werkzaamheden van het personeelslid of de opleiding van de leerling. Indien en voor
zover sprake is van het verwerken van persoonsgegevens gebeurt dit met inachtneming van het Privacyreglement.
5.2 Personeelsleden mogen de ICT beperkt, incidenteel en kortstondig gebruiken voor persoonlijke doeleinden,
mits dit niet storend is voor de dagelijkse werkzaamheden of het systeem
en mits hierbij wordt voldaan aan de verdere regels van deze regeling. Leerlingen mogen de ICT onder schooltijd in
principe niet voor persoonlijke doeleinden gebruiken, tenzij zij daarvoor toestemming hebben gekregen.
5.3 Gebruikers van de ICT systemen melden gesignaleerde zwakke plekken in de systemen, zodat zo snel mogelijk
maatregelen kunnen worden getroffen. Melding kan worden gedaan bij de functionaris gegevensbescherming
(bijlage 1: beleid responsible disclosure voor medewerkers en leerlingen).
Onverantwoord gebruik
5.4 Het is niet toegestaan om de ICT zodanig te gebruiken dat het systeem- en/of de beveiliging opzettelijk worden
aangetast.
5.5 Het is niet toegestaan zich toegang te verschaffen tot gegevens van andere gebruikers, tenzij met
uitdrukkelijke toestemming van de betreffende gebruiker.
5.6 Het is niet toegestaan pogingen te ondernemen om het filtersysteem te omzeilen.
5.7 Het is in het bijzonder niet toegestaan om:
a) sites te bezoeken die pornografisch, racistisch, discriminerend, (seksueel) intimiderend, beledigend of
aanstootgevend materiaal bevatten;
b) pornografisch, racistisch, discriminerend, (seksueel intimiderend, beledigend of aanstootgevend materiaal te
bekijken of te downloaden of te verspreiden;
c) zich tot niet-openbare bronnen op het netwerk, internet of andere computernetwerken toegang te verschaffen
en het bewust informatie waartoe men via de ICT oneigenlijk toegang heeft verkregen zonder toestemming te
veranderen of te vernietigen; d) bestanden te downloaden en/of op het computernetwerk of lokaal op een PC van
de school te plaatsen die geen verband houden met studie en/of werk;
e) software en applicaties te downloaden en/of te installeren zonder voorafgaande toestemming van de ICTcoördinator;
f) niet-educatieve spelletjes te spelen;
g) anoniem of onder een fictieve naam via de ICT te communiceren;
h) op dreigende, beledigende, seksueel getinte, racistische dan wel discriminerende manier via de ICT te
communiceren;
i) inkomende privé-berichten te genereren door het deelnemen aan niet-zakelijke nieuwsgroepen, abonnementen
op e-zines, elektronisch winkelen, down- en uploaden van bestanden, nieuwsbrieven en dergelijke;
j) kettingmailberichten en andere berichten die verstopping veroorzaken of het werk van anderen verstoren te
verzenden of door te sturen;
k) iemand lastig te vallen via de ICT;
l) het introduceren en verspreiden van computervirussen en andere software die de integriteit van de gegevens of
de computerbeveiliging van de ICT kunnen beschadigen;
m) gebruik te maken van MSN Messenger en andere chatvoorzieningen.
5.8 Het is niet toegestaan om foto’s, video’s of ander materiaal van op school werkzame personen of leerlingen of
andere bij de school betrokkenen via de ICT (daaronder ook begrepen: social media) te publiceren, tenzij dit
gericht is op een aan het onderwijs gerelateerde doelstelling en de afgebeelde personen hebben aangegeven in te
stemmen met dergelijke publicaties.
5.9 Het is ook anderszins niet toegestaan om door middel van de ICT in strijd met de wet of onethisch te
handelen.
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5.10 De schoolleiding kan de ICT-afdeling opdracht geven geconstateerde ongeoorloofde data van het
computernetwerk te verwijderen.
5.11 Een vermoeden van misbruik van ICT en inbreuken op de beveiliging, van binnenuit of van buiten de school
dienen onmiddellijk aan de ICT-coördinator gemeld te worden, hieronder vallen tevens inbreuken op de
beveiliging die bij toeval worden ontdekt.
5.12 Als de gebruiker eraan twijfelt of een bepaald gebruik van ICT wel verantwoord is, dan overlegt hij daarover
met de ICT-coördinator.
Artikel 6 Algemene uitgangspunten van controle op gebruik
6.1 De schoolleiding heeft er recht op en belang bij dat zij het gebruik van de ICT door personeelsleden en
leerlingen kan controleren. De controle op gebruik van de ICT zal overeenkomstig deze regeling uitgevoerd
worden. Als zich situaties voordoen waarin deze regeling niet voorziet, dan zal conform de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) gehandeld worden.
6.2 Als een directielid merkt of erop geattendeerd wordt dat het ICT-gedrag van een personeelslid niet binnen de
kaders van dit reglement verloopt, wordt het personeelslid hierop door het directielid gewezen en wordt een
controle van zijn ICT-gebruik door de ICT-coördinator als mogelijkheid genoemd.
6.3 Als een personeelslid merkt dat het ICT-gedrag van een leerling niet binnen de kaders van dit reglement
verloopt, dan spreekt het personeelslid deze leerling hierop aan en meldt dit aan de directie.
6.4 Gestreefd wordt naar een goede balans tussen enerzijds controle op het gebruik van de ICT en anderzijds de
bescherming van de privacy van personeelsleden en leerlingen.
6.5 Controle op het gebruik van de ICT zal waar mogelijk zoveel mogelijk geautomatiseerd plaatsvinden, waarbij in
geval van verdachte berichten, het bericht geautomatiseerd wordt teruggezonden aan de verzender. Voor zover
geautomatiseerde controle niet mogelijk, dan wel ontoereikend is, zal de controle op het gebruik van de ICT in
beginsel steekproefsgewijs plaatsvinden.
6.6 In geval dat ten aanzien van een gebruiker, vanwege een concreet vermoeden van oneigenlijk gebruik, een
gerichte controle is uitgevoerd, stelt de schoolleiding deze gebruiker daarvan zo spoedig mogelijk nadat de
controle heeft plaatsgevonden van op de hoogte.
6.7 Persoonsgegevens met betrekking tot het gebruik van ICT worden niet langer bewaard dan na beëindiging van
het dienstverband.
6.8 Elektronische informatie- en communicatieberichten van contactpersonen en andere personeelsleden met een
vertrouwensfunctie, gecommuniceerd in het kader van hun functie, zijn uitgesloten van inhoudelijke controle.
Artikel 7 Doeleinden van controle
7.1 De controle op persoonsgegevens bij gebruik van de ICT vindt slechts plaats met als doel:
a) het tegengaan van onverantwoord en ontoelaatbaar gebruik;
b) de naleving van het Privacyreglement;
c) het bewaken van de voortgang van werkzaamheden;
d) het vastleggen van bewijs en/of archief;
e) de systeem- en netwerkbeveiliging;
f) de kosten- en capaciteitsbeheersing.
7.2 Onder ‘onverantwoord en ontoelaatbaar gebruik’ als bedoeld in artikel 7.1 wordt begrepen: het
onverantwoord gebruik als opgenomen in artikel 5.4 tot en met 5.12.
7.3 Onder ‘bewaking van de voortgang van de werkzaamheden’ als bedoeld in artikel 7.1 wordt begrepen: controle
op de inhoud van zakelijke e-mails van personeelsleden voor wie het communiceren per e-mail rechtstreeks met
de te verrichten taken verband houdt. Middels deze controle kan de voortgang van de werkzaamheden worden
gegarandeerd bij ziekte of afwezigheid van de medewerker.
7.4 Onder ‘vastleggen van bewijs en/of archief’ als bedoeld in artikel 7.1 wordt begrepen: het maken van kopieën
van e-mails vanuit de behoefte aan bewijs voor zakelijke transacties en dossiervorming (al dan niet met het oog op
het voeren van juridische procedures).
7.5 Onder ‘systeem- en netwerkbeveiliging’ als bedoeld in artikel 7.1 wordt begrepen: controle op het e-mail- en
internetgebruik ter voorkoming van systeemaanvallen door onder andere virussen, trojans of andere schadelijke
programma’s.
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7.6 Onder ‘kosten- en capaciteitsbeheersing’ als bedoeld in artikel 7.1 wordt begrepen: controle op het e-mail- en
internetgebruik ter inventarisering en/of beheersing van de kosten die gemoeid zijn met het gebruik van de ICT.
Artikel 8 Specifieke uitgangspunten van controle op gebruik
8.1 In het kader van de controle op de gebruikers voor het doel als bedoeld in artikel 7.1a geldt dat:
a) controle op de naleving van de regels vindt in beginsel geautomatiseerd en steekproefsgewijs plaats;
b) indien er een concreet vermoeden is dat een gebruiker de regels, waarvan de naleving wordt gecontroleerd,
overtreedt, vindt zo nodig een in tijd en omvang zo beperkt mogelijke gerichte controle op persoonsniveau plaats;
c) daarbij worden in eerste instantie de berichten en/of het surfgedrag gescreend op (onder andere) verdachte
afzender(s), bestemming, website, verdacht onderwerp, verdachte zoekopdracht, verboden woord in de inhoud of
verboden extensies van de bijlage(n);
d) Vervolgens worden de berichten, waarvan aannemelijk is dat het regulier verkeer betreft of waartegen ook
overigens geen bedenkingen bestaan, ongeopend doorgezonden (bij originelen) of vernietigd (kopieën);
e) de overgebleven berichten kunnen worden geopend voor nader inhoudelijk onderzoek.
8.2 In het kader van de controle voor het doel als bedoeld in artikel 7.1 b geldt dat slechts berichten worden
verwerkt die rechtstreeks verband houden met uitvoering van de te verrichten taken door het personeelslid.
8.3 In het kader van de controle voor het doel als bedoeld in artikel 7.1 c geldt dat slechts de
emailverkeersgegevens en inhoud van de berichten wordt verwerkt.
8.4 In het kader van de controle voor het doel als bedoeld in artikel 7.1 d geldt dat slechts zakelijke berichten
worden verwerkt voor zover deze kunnen dienen als bewijs van zakelijke transacties en dossiervorming.
8.5 In het kader van de controle voor het doel als bedoeld in artikel 7.1 e geldt dat:
a) de controle geheel geautomatiseerd plaatsvindt;
b) een gevonden besmet bericht/bestand op een aparte locatie bewaard wordt voor nader onderzoek en
eventuele herstelwerkzaamheden.
8.6 In het kader van de controle voor het doel als bedoeld in artikel 7.1 e geldt dat slechts de
a) e-mailverkeersgegevens en inhoud (en bijlagen) van berichten met een verdachte inhoud worden
gecontroleerd;
b) internetverkeersgegevens en inhoud van berichten met een verdachte inhoud worden gecontroleerd.
8.7 In het kader van de controle voor het doel als bedoeld in artikel 7.1 f geldt dat de controle van het e-mail- en
internetverkeer beperkt blijft tot de verkeersgegevens.
8.8 In het kader van de controle voor het doel als bedoeld in artikel 7.1 f geldt dat slechts de
a) e-mailverkeersgegevens over tijd, hoeveelheid, omvang en dergelijke worden verwerkt;
b) internetverkeersgegevens over tijd en dergelijke worden verwerkt.
Artikel 9 Gebruik van social media
9.1 Onder social media wordt verstaan alle huidige en toekomstige online platformen waarbij de gebruikers de
inhoud verzorgen.
9.2 Indien social media voor onderwijsdoeleinden worden gebruikt dient dit – met het oog op de bescherming van
leerling gegevens - plaats te vinden conform het Privacyreglement en middels een zakelijk schoolaccount.
9.3 Voor zover de gebruikers (leerlingen, personeelsleden of derden) aan de school verbonden zijn, geldt in
algemene zin dat zich niet op social media zullen uitlaten op een wijze die schadelijk kan zijn voor de school.
9.4 Het is medewerkers en leerlingen niet toegestaan om tijdens de lessen actief te zijn op sociale media tenzij
door de schoolleiding respectievelijk leraren hiervoor toestemming is gegeven.
Artikel 10 Richtlijnen voor het gebruik van social media
10.1 Voor zover de gebruiker op social media-uitingen doet die in relatie staan tot de school geeft hij steeds
duidelijk aan in welke relatie (bijvoorbeeld: personeelslid of leerling) hij staat tot de school.
10.2 De gebruiker plaatst op social media geen content met een onverantwoorde inhoud.
10.3 De gebruiker deelt op social media geen interne- of bedrijfsvertrouwelijke informatie over de school.
10.4 De gebruiker deelt geen persoonsgegevens van personeel of leerlingen waartoe hij uit hoofde van zijn functie
toegang heeft.
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10.5Het is medewerkers van de school niet toegestaan om ‘vrienden’ te worden met leerlingen op sociale media.
Een uitzondering hierop is het creëren van een gebruikssituatie m.b.v. sociale media, waarbij leerkracht en
leerlingen een groep vormen met een pedagogisch en/of didactisch doel. In dat geval is de leerkrachtaccount een
apart gevulde account dat volledig los staat van zijn/haar evt. account(s) op sociale media voor privé gebruik.
10.6 De gebruiker laat zich op social media niet negatief of anderszins ongepast uit over de school, over collega’s,
over personeelsleden en/of over (mede-)leerlingen.
10.7 De gebruiker plaatst op social media niet zonder toestemming foto’s of andere afbeeldingen van de school
en/of aan de school verbonden personen.
10.8 De gebruiker plaatst op social media geen content namens de school, tenzij hij daarvoor toestemming heeft
gekregen.
10.8 In zijn algemeenheid geldt dat de gebruiker op social media geen content zal plaatsen of zich anderszins zal
gedragen op een wijze die de school schade kan toebrengen.
Artikel 11 Richtlijnen voor contact middels ICT
11.1 Onderling privé-contact tussen leerlingen en personeelsleden, binnen dan wel buiten schooltijd, door middel
van e-mail en smartphones (bijvoorbeeld via Whatsapp) is in beginsel verboden.
11.2 Een uitzondering kan aan de orde zijn ten aanzien van leerlingen die speciale begeleiding op afstand nodig
hebben, bijvoorbeeld in geval van ziekte. Een dergelijk contact mag alleen betrekking hebben op onderwijs
gerelateerde zaken (bijvoorbeeld kennisoverdracht, afstemming huiswerk, ondersteuning) en dient vooraf gemeld
te zijn bij de directeur. Het personeelslid mag het contact met de leerling uitsluitend onderhouden via het emailadres van de school.
11.3 Onderling contact tussen personeelsleden over een leerling is uitsluitend toegestaan in verband met
onderwijs gerelateerde zaken en mag uitsluitend verlopen via het e-mailadres van de school.
11.4 Het is personeelsleden niet toegestaan persoonsgegevens van leerlingen op te slaan op servers die niet
worden gebruikt of beheerd door de school of lokaal op de eigen PC respectievelijk tablet of smartphone.
11.5 Gewisselde (e-mail)correspondentie wordt maandelijks door de betrokken docenten vernietigd dan wel –
indien de informatie relevant is voor de begeleiding van de leerling - verplaatst en opgeslagen in het
leerlingvolgsysteem van de school.
Artikel 12 Disciplinaire maatregelen bij leerlingen
12.1Leerlingen en / of ouders/verzorgers die in strijd met dit protocol handelen maken zich mogelijk schuldig aan
verwijtbaar gedrag. Alle correspondentie omtrent dit onderwerp wordt opgenomen in het leerlingendossier.
12.2Afhankelijk van de ernst van de uitlatingen, gedragingen en gevolgen worden naar leerlingen en / of
ouders/verzorgers toe maatregelen genomen welke variëren van waarschuwing, schorsing en verwijdering van
school
12.3Indien de uitlating van leerlingen en/of ouders/verzorgers mogelijk een strafrechtelijke overtreding inhoudt
zal door een daartoe bevoegde medewerker van de School met de Bijbel Het Kompas aangifte bij de politie
worden gedaan.
12.4Daar waar leerlingen en of ouders/verzorgers in strijd met dit protocol handelen in situaties die buiten de
directe schoolsituatie ontstaan en waar ouders weigeren mee te werken aan maatregelen sancties, zal de School
met de Bijbel Het Kompas actief stimuleren dat slachtoffers van gedragingen aangifte doen bij de politie.
Artikel 13 Disciplinaire maatregelen bij personeelsleden
13.1Medewerkers die in strijd handelen met dit protocol maken zich mogelijk schuldig aan plichtsverzuim. Alle
correspondentie omtrent dit onderwerp wordt opgenomen in het personeelsdossier.
13.2Afhankelijk van de ernst van de uitlatingen, gedragingen en gevolgen worden naar medewerkers toe
rechtspositionele maatregelen genomen welke variëren van waarschuwing, schorsing, berisping, ontslag en
ontslag op staande voet;
13.3Indien de uitlating van medewerkers mogelijk een strafrechtelijke overtreding inhoudt zal door een daartoe
bevoegde medewerker van de School met de Bijbel Het Kompas aangifte bij de politie worden gedaan.
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Bijlage 8 – Aanpak ongewenst bezoek
Algemene definitie
Bij ongewenst bezoek kan bijvoorbeeld gedacht worden aan personen in of rond de school:
• met criminele activiteiten (dealen, heling)
• leerlingen/kinderen van andere scholen die problemen veroorzaken
• die komen om iemand te intimideren/mishandelen, bijvoorbeeld ouders die verhaal komen halen
bij leerlingen/kinderen, personeel, directie.
Juridische definitie
Zich bevinden op verboden grond (artikel 461 WvS) Hij die, zonder daartoe gerechtigd te zijn, zich op
eens anders grond waarvan de toegang op een voor hem blijkbare wijze door de rechthebbende is verboden,
bevindt of daar vee laat lopen, wordt gestraft met een geldboete van de eerste categorie.
Lokaalvredebreuk (artikel 139 WvS)
• Hij die in een voor de openbare dienst bestemt lokaal wederrechtelijk binnendringt, of,
wederrechtelijk daar vertoevende, zich niet op de vordering van de bevoegde ambtenaar
aanstonds verwijdert, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of een
geldboete van de tweede categorie.
• Hij die zich de toegang heeft verschaft door middel van braak of inklimming, van valse sleutels,
van een valse order of een vals kostuum, of die zonder voorkennis van de bevoegde ambtenaar
en anders dan ten gevolge van vergissing binnengekomen, daar wordt aangetroffen in de voor de
nachtrust bestemde tijd, wordt geacht te zijn binnengedrongen.
• Indien hij bedreigingen uit of zich bedient van middelen geschikt om vrees aan te jagen, wordt
hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of een geldboete van de derde
categorie. De in het eerste en derde bullit bepaalde gevangenisstraffen kunnen met een derde
worden verhoogd, indien twee of meer verenigde personen het misdrijf plegen.
Toelichting
Bovenstaande wordt als bedreigend of erg onprettig ervaren. Zeker als daadwerkelijk sprake is van
bedreigingen of als er fysiek of verbaal geweld wordt gebruikt heeft dit een negatief effect op het
veiligheidsgevoel in en rond de school.
Wanneer de persoon in kwestie ondanks deze waarschuwing toch terugkomt, dan heeft elke burger in
Nederland het recht om een verdachte op heterdaad aan te houden. De directie kan dit recht dus
gebruiken om jongeren, ouders of andere lieden aan te spreken als zij ondanks waarschuwingen toch
zonder toestemming de school of het schoolplein betreden. Hetzelfde geldt in geval van
lokaalvredebreuk.
Maatregelen die de school kan nemen:
Inschatten van de situatie en daarmee keuze bepalen wel of niet de politie in te schakelen.
Primair, indien er sprake is van een situatie die de school zelf afhandelt:
• Personeel van de school kan mensen wegsturen die en rond de school lopen en daar niets te
zoeken hebben wegsturen en een waarschuwing geven.
• Personeel van de school kan ouders/verzorgers van verdachte jongere informeren en verzoeken
om het ongewenste gedrag te doen stoppen.
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•

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

Secundair, indien er sprake is van betreding gebouw of terrein ondanks toegangsverbod:
• De school kan dan betreffende persoon aanhouden (zorg voor getuigen) en de politie bellen. (Let
op: aanhouding is niet hetzelfde als vasthouden of opsluiting. Betreffende persoon zou dat
namelijk: kunnen aanmerken als ‘gijzeling’ of wederrechtelijke vrijheidsberoving.)
• Bij herhaling of toename (kwalitatief en/of kwantitatief) van de problematiek dan kan de school
de politie bellen.
Maatregelen die de politie kan nemen:
• Tegen de verdachte kan proces-verbaal worden opgemaakt.
• Ouders/verzorgers verdachte jongere informeren en verzoeken om het ongewenste gedrag te
doen stoppen
Hulpmogelijkheden:
− Advies- en Meldpunt kindermishandeling
− Bureau Slachtofferhulp
− Bureau Jeugdzorg
− Politie
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Bijlage 9 – Verzuimprotocol Basisschool Het Kompas Montfoort
Het is belangrijk om het verzuim zo laag mogelijk te houden. Een veilige thuis- en
schoolomgeving spelen hierbij een belangrijke rol. Ouders hebben een primaire rol in de
preventie van verzuim. Vanuit huis dient meegegeven te worden dat geregeld schoolbezoek
belangrijk is voor de toekomst.
De school heeft eveneens een cruciale rol binnen de bestrijding van verzuim. Door op tijd
signalen te herkennen en hierop in te spelen, kan veel verzuim voorkomen worden.
Praktische uitvoering verzuimbeleid

Absenties
Absenties worden dagelijks door de leerkrachten bijgehouden in ParnaSsys. De leerkrachten
geven aan of het verzuim geoorloofd of ongeoorloofd is.
Als de leerkracht niets vernomen heeft van een kind dat afwezig is, voor 9.00 uur navragen bij
de managementassistente of directie of de leerling afgemeld is.
Als om 9.00 uur nog niets vernomen is van een afwezig kind zorgt de leerkracht dat er contact
opgenomen wordt met de ouders om de reden van afwezigheid te achterhalen.
Als de leerkracht zelf geen contact opgenomen heeft, geeft de managementassistentie/directie
na telefonisch contact met de ouder(s)/verzorger(s) aan de leerkracht door wat de reden van
afwezigheid is.
De leerkracht noteert dit uiteindelijk in ParnaSsys
Ziekmeldingen
Ouders kunnen een ziekmelding telefonisch of digitaal (via Parro). Dit hoeft niet per se aan de
eigen leerkracht. Diegene die de telefoon opneemt, geeft dit door aan desbetreffende
leerkracht.
Bij ziekte
Bij ziekte van een kind neemt de groepsleerkracht na 5 schooldagen contact op met de
ouders/verzorgers. In dit gesprek informeert de leerkracht hoe het gaat met het kind en wordt
afgesproken wanneer het kind weer op school komt.
De intern begeleider houdt in de gaten welke kinderen bovengemiddeld (meer dan 10 dagen
per jaar) vaak ziek zijn. Indien nodig heeft de intern begeleider en/of directie hierover een
gesprek met de ouders.
Verlofaanvragen
Ouders vragen verlof aan voor hun kind(eren) bij de directeur. Alleen de directeur mag verlof
toe kennen. Het aanvragen gebeurt d.m.v. een verlof aanvraagformulier. Dit formulier kunnen
de ouders downloaden via de website of via de managementassistente krijgen. Wanneer het
aangevraagde verlof toegekend wordt, geeft de directeur dit door aan de desbetreffende
leerkrachten zodat zij de juiste codering kunnen gebruiken voor afwezigheid van de leerling.
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Bijlage 10 – Richtlijnen Monitoring van de Sociale Veiligheid
Toezicht op monitoring sociale veiligheid
Een onderdeel van de zorgplicht sociale veiligheid is dat scholen ieder jaar monitoren of de
leerlingen/kinderen zich veilig voelen op school. In ons toezicht letten we ook op deze monitoring. Scholen
kiezen zelf met welke instrumenten zij monitoren, mits deze aan de wettelijke eisen voldoen.
Veiligheidsbeleid en monitoring
In de wet staat de zorgplicht van de school centraal. Ook van onze school wordt verwacht dat we alles
doen wat nodig is om leerlingen/kinderen een veilige omgeving te bieden. Het actief tegengaan van
pesten is daar onderdeel van. Dit vraagt dat we een actief veiligheidsbeleid voeren dat doeltreffend is.
Monitoring van de sociale veiligheid van leerlingen/kinderen geeft daarover informatie. De Memorie van
Toelichting bij de wet zegt hierover: “Een school kan pas goed beleid ten aanzien van sociale veiligheid
voeren als zij inzicht heeft in de feitelijke en ervaren veiligheid en het welbevinden van de
leerlingen/kinderen. Op basis van monitoring die een representatief en actueel beeld geeft van de sociale
veiligheid van de leerlingen/kinderen, krijgen scholen inzicht in de daadwerkelijke sociale veiligheid op de
school.”
Als de resultaten daartoe aanleiding geven, is het van belang dat de school hiervoor maatregelen neemt,
zoals het evalueren van het beleid en het bijstellen hiervan.
Hoe ziet de inspectie toe op de zorgplicht sociale veiligheid?
Het toezicht van de inspectie is aanvullend. Zij letten er vooral op of scholen de veiligheidsbeleving van
leerlingen/kinderen monitoren en (als de resultaten uit de monitoring daartoe aanleiding geven) of de
school maatregelen neemt tot verbetering. In de wet staat aan welke eisen de monitoring door de school
moet voldoen. Samengevat komt het erop neer dat de monitoring jaarlijks moet worden uitgevoerd en
een representatief beeld van de school moet geven. De monitoring moet inzicht geven in de feitelijke en
ervaren veiligheid en het welbevinden van leerlingen/kinderen. Verder geeft de wet aan dat scholen de
monitoringsgegevens aan de inspectie beschikbaar moeten stellen.
Instrumenten voor monitoring
Er zijn allerlei instrumenten waarmee scholen kunnen monitoren. Scholen zijn vrij in de keuze van het
instrument, zolang dat aan de wettelijke eisen voldoet. Samengevat komen die erop neer:
• dat het instrument een valide en betrouwbaar beeld geeft
• dat de monitoring jaarlijks plaats vindt
• een representatief beeld geeft van de school.
Het Kompas maakt voor genoemde monitoring gebruik van het meetinstrument van naam
dienstverlener middels een gevalideerde vragenlijst voor sociale veiligheid (om te voldoen aan
Zorgplicht) veiligheid voor ouders, leerkrachten en leerlingen/kinderen.
Aanleveren monitoringsgegevens
De wet geeft aan dat de school ervoor zorgt dat de monitoringsgegevens voor de Onderwijsinspectie
toegankelijk zijn en beschikbaar worden gesteld, zodat ze inzicht krijgen in de feitelijke en ervaren
veiligheid en het welbevinden van leerlingen/kinderen. Het gaat niet om gegevens van individuele
leerlingen/kinderen, maar om het gemiddelde beeld voor deze elementen van de school.
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Bijlage 11 – Schorsing en verwijdering
Ernstig wangedrag van leerlingen
Wanneer kinderen zich regelmatig en nadrukkelijk niet aan de afgesproken regels houden en daarmee
andere leerlingen tot voortdurende last zijn of de leerkracht belemmeren bij het lesgeven, proberen we
de volgende stappen te ondernemen.
Indien zich op onze school problemen voordoen met een leerling die ertoe zouden kunnen leiden dat het
bevoegd gezag op grond van art. 24 van de WBO uiteindelijk kan besluiten tot de verwijdering van de
desbetreffende leerling, wordt door het personeel, de directeur en het bevoegd gezag de hieronder
aangegeven procedure gevolgd.
Bij de voornoemde problemen kan gedacht worden aan zodanig wangedrag dat de rust en de veiligheid
van de school ernstig wordt verstoord, de geldende normen en waarden vanuit onze identiteit ernstig
worden overtreden en/of de leerling systematisch de in school geldende en aan de ouders en leerlingen
kenbaar gemaakte gedragsregels overtreedt.
Procedure
Een gesprek van de betrokken groepsleerkracht met de ouders van de leerling. De leerkracht licht de
directeur in over het verloop van het gesprek.
Als er tijdens het bovengenoemde gesprek geen overeenstemming wordt bereikt, dan wordt het bevoegd
gezag ingelicht.
Het bevoegd gezag hoort de betrokken groepsleerkracht, de directeur en de ouders.
Indien na het gesprek, genoemd onder punt 3, nog geen overeenstemming wordt bereikt, en er ook geen
aanwijsbare verbetering aftekent, besluit het bevoegd gezag tot definitieve verwijdering van school. Het
bevoegd gezag is verplicht om gedurende 8 weken zich in te spannen om een ander bevoegd gezag te
zoeken die de desbetreffende leerling wil toelaten op hun school. Mocht dit in tijd van 8 weken niet
lukken, dan mag het bevoegd gezag de leerling alsnog definitief verwijderen. Voordat dit gebeurt hoort
het bestuur nogmaals de drie betrokken partijen. Daarna besluit het bevoegd gezag definitief. De ouders
worden middels een aangetekende brief zo spoedig mogelijk in kennis gesteld.
Binnen 6 weken kunnen de ouders schriftelijk bezwaar aantekenen tegen het besluit op grond van art.
42a van de WBO.
Het bevoegd gezag dient binnen 4 weken na ontvangst van het bezwaarschrift een beslissing te nemen.
De ouders worden nogmaals opgeroepen voor een gesprek.
Gedurende de bovengenoemde procedure, vanaf punt 4 t/m 6, mag de leerling de school niet bezoeken.
Tijdelijke verwijdering (schorsing) voor ten hoogste drie schooldagen
Op grond van artikel 9 van het model-directiestatuut voor het reformatorisch onderwijs, vastgesteld door
het bestuur van de VGS na overleg met de besturen van GOLV, KLS en RMU, heeft de directeur, binnen
de door het bevoegd gezag vastgestelde kaders, de bevoegdheid tot tijdelijke verwijdering of schorsing
voor ten hoogste drie schooldagen. De directeur dient hiertoe eerst de groepsleerkracht te horen en is
verplicht van de tijdelijke verwijdering van de leerling onmiddellijk mededeling te doen aan de ouders en
het bevoegd gezag.
De mogelijkheid tot tijdelijke verwijdering kan zowel in combinatie met de bovengenoemde procedure
gebruikt worden als afzonderlijk.
De directeur zal besluiten tot tijdelijke verwijdering indien een leerling de rust en veiligheid op school
ernstig verstoord, de geldende normen en waarden vanuit de identiteit ernstig schaadt, en/of
systematisch de kenbaar gemaakte gedragsregels overtreedt.
Tegen deze beslissing is geen bezwaar mogelijk.

Sociaal Veiligheidsplan Het Kompas –Versie 1.1/2021. -

pag. 71 van 121

Voorbeeld Sociaal Veiligheidplan Het Kompas
Bijlage 12 – Stellingen en toelichting ZIEN
Inhoud
Antwoordopties
1. Betrokkenheid
2. Welbevinden
3. Sociaal initiatief
4. Sociale Flexibiliteit
5. Sociale Autonomie
6. Impulsbeheersing
7. Inlevingsvermogen
Antwoordopties:
ANTWOORD
1
2

Toelichting
Het kind laat het gedrag vrijwel niet zien
Het kind laat het gedrag niet zo vaak zijn. Alleen in
makkelijke, uitnodigende situaties
Het kind laat het gedrag altijd in een uitnodigende, en
soms in een moeilijke, niet uitnodigende situatie zien
Het kind laat het gedrag vrijwel altijd zien, zowel in een
uitnodigende, als in een niet uitnodigende situatie

3
4

1. Betrokkenheid

Heeft plezier in wat het doet.

Het kind heeft duidelijk plezier
(toont voldoening/tevredenheid)
in de activiteiten op school
Signalen kunnen zijn:
- (glim)lachen tijdens
activiteiten;
- bewegingen (van benen of
armen);
- verbale positieve uitingen over
de activiteiten;
- tevreden geluiden (neuriën,
uitroepen);
- snel aan het werk gaan;
- na signaal dat de activiteit
stopt, doorwerken;
- nauwkeurig werken;
- rode kleur in het gezicht.

Gaat een tijdlang geconcentreerd
op in de activiteit.

Het kind is intens, vol overgave,
bezig met een activiteit. Het is
bijna niet af te leiden en is alert.
Het kind laat de activiteit niet
los. Signalen kunnen zijn:
- voorovergebogen of juist
rechtop zitten;
- op het puntje van de stoel
zitten;
- ingespannen blik;
- oogbewegingen gericht op de
prikkels die voor de activiteit
belangrijk zijn.

1.

2.
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3.

Toont belangstelling voor het
activiteitenaanbod.

Belangstelling blijkt uit
nieuwsgierigheid, aandachtig
meedoen, bijpassende gebaren
maken, luisteren en volgen wat
anderen zeggen, vragen
(blijven) stellen over de
aangeboden activiteiten.
Signalen kunnen zijn:
- vinger opsteken;
- activiteiten volgen met de
ogen;
- hoofd toewenden;
- levendige oogopslag.

Toont doorzettingsvermogen.

Als de activiteit moeilijker wordt
of tegenvalt in de ogen van het
kind, gaat het kind toch door.
Het kind wil het niet opgeven en
zoekt naar oplossingen om
verder te kunnen en probeert
het nogmaals.
Signalen kunnen zijn:
- andere materialen erbij
pakken;
- doorgaan met een moeilijk
werkje;
- vragen aan een ander hoe het
verder moet;
- doorgaan na hulp.

Komt opgewekt over.

Het kind toont opgewekte en
blij. Het kind lacht regelmatig.
Signalen kunnen zijn:
- rimpels rond de ogen hebben;
- neuriën of zingen;
- grapjes maken of in zijn voor
een grapje;
- lachen naar anderen.

Maakt een vitale, levenslustige
indruk.

Het kind heeft veel energie en
het kan genieten van dingen.
Signalen kunnen zijn:
- huppelen of springen;
- levendige oogopslag;
- luid spreken;
- handelingen in een vlot tempo
uitvoeren;
- rode kleur;
- rechtop zitten of staan.

Komt ontspannen en open over.

Het kind durft zichzelf te zijn.
Het kind deelt eigen interesses
en ervaringen met anderen.
Signalen kunnen zijn:
- ontspannen lichaamshouding;
- regelmatig oogcontact maken;
- zich vrij in de klas en op het
plein bewegen;
- zichtbaar genieten van
activiteiten;
- spontane opmerkingen tegen
anderen maken.

4.

2. Welbevinden
5.

6.

7.
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Tegenover ontspannen staat
gespannen. Dit komt
bijvoorbeeld tot uitdrukking in
het in de gaten houden van
anderen, in clownesk of juist
teruggetrokken reageren. Het
kind is dan niet zichzelf.
Gaat graag naar school.
8.

3. Sociaal initiatief
9.

10.

11.

Het kind zegt, of laat door zijn
gedrag zien, dat het graag naar
school gaat. Signalen kunnen
zijn:
- ’s morgens veerkrachtig
binnenkomen;
- iets voor de leerkracht
meenemen;
- zich positief uiten over naar
school gaan;
- makkelijk afscheid nemen van
ouders.

Stapt uit eigen beweging op
anderen af.

Het kind maakt uit zichzelf
contact. Het kind laat merken
dat het mee wil doen met een
activiteit. Het kind zoekt
toenadering.
Signalen kunnen zijn:
- af en toe naar een andere
spelhoek of werktafel lopen;
- ongevraagd meedoen met
anderen.

Heeft duidelijk een eigen inbreng
tijdens gezamenlijke activiteiten.

Het kind komt tijdens contacten
met medeleerlingen, bijvoorbeeld
bij groepsopdrachten of
samenspel, met eigen ideeën.
Signalen kunnen zijn:
- Met gebaren aangeven wat de
voorkeur heeft
- praten over eigen ideeën (“ik
denk …, ik heb ook …, of, ik heb
een ander idee");
- ideeën/voorbeelden aan
anderen laten zien (“Kijk eens
wat ik heb”).

Vertelt en/of toont iets uit
zichzelf in de groep.

In de kring of tijdens
interactiemomenten vertelt of
toont het kind (iets) uit zichzelf.
Dit doet het op een ontspannen
manier. Het komt uit zichzelf met
reacties of antwoorden. Het
reageert op wat anderen zeggen.
Signalen kunnen zijn:
- Voorwerpen meenemen of
gebaren maken
- (soms) voor de beurt praten;
- (uitgebreide) verhalen vertellen
over of dingen laten zien van
bijvoorbeeld thuis of naar
aanleiding van een onderwerp;
- reageren op wat een ander
zegt;
- oogcontact maken tijdens
spreken (klas rondkijken tijdens
spreken);
- duidelijk verstaanbaar spreken.
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(Misschien vind je dat een kind
dit juist te vaak doet, mogelijk
dominant is. Kies dan toch
antwoord 3 of 4.)

12.

4. Sociale flexibiliteit
13.

14.

Maakt contact of spreekt uit
eigen beweging met andere
kinderen.

Het kind maakt met andere
kinderen (niet alleen met het
vriendje of vriendinnetje) contact
door dingen te laten zien, door
een praatje, door iets te zeggen
of te vragen, zonder dat een
ander het initiatief heeft
genomen. Met name in meer
open en vrije situaties is dit
zichtbaar. Signalen kunnen zijn:
- praatje maken met of iets laten
zien aan kinderen dichtbij in de
kring;
- praten met andere kinderen in
de gang of op het plein;
- vragen of het mee mag doen of
non-verbaal laten merken dat
het mee wil doen.

Sluit makkelijk een compromis
met een medeleerling.

Samenwerken of -spelen vraagt
geven en nemen. Er is sprake
van onderhandelen. Het kind
accepteert de inbreng van
anderen in het spel of werk. Het
past het eigen idee aan of verzint
bijvoorbeeld een variant op het
idee van de ander. Signalen
kunnen zijn:
- weinig conflicten hebben;
- uitingen zoals: “goed, dan doe
jij dat en ik dit”;
- overleggen door uitingen als
“zullen we eerst doen wat jij wilt
en daarna…?”.
- delen van materiaal.

Staat open voor nieuwe plannen,
ideeën en activiteiten.

Bij nieuwe plannen, ideeën en
activiteiten, veranderingen in het
dagprogramma, aanwijzingen
over hoe iets moet verlopen,
gaat het kind ermee akkoord.
Het haakt in op het nieuwe plan
of de verandering, draagt zelf
ook andere ideeën aan. Het gaat
hier soepel mee om. Signalen
kunnen zijn:
- weinig tegensputteren als
nieuwe of gewijzigde plannen
zich voordoen;
- actief meedoen met de
activiteit;
- actieve lichaamshouding;
- open gezichtsuitdrukking.
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15.

Laat een eigen werkwijze of
eigen idee makkelijk los.

Toont veerkracht.
16.

5. Sociale autonomie
17.

Laat merken wat het ergens van
vindt.

Komt voor zichzelf op.
18.
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Het kind staat open voor
aanwijzingen voor hoe het
dingen anders kan doen. Het
kost het kind weinig moeite om
een eigen idee, aanpak of
werkwijze te laten varen.
Signalen kunnen zijn:
- suggesties worden teruggezien
in het werk of spel;
- soepel overgaan op een ander
onderwerp of activiteit;
- ogen staan open, gezicht is
ontspannen;
- lichaamshouding blijft
ontspannen.
(Misschien vind je dat een kind
dit juist té makkelijk doet. Kies
dan toch antwoord 3 of 4.)
Een kind met veerkracht kan zich
vrij makkelijk en snel over
frustraties of teleurstellingen
heen zetten. Veerkracht en zelf
dingen kunnen oplossen horen
hier bij elkaar. Signalen kunnen
zijn:
- Verbaal en/of non-verbaal
duidelijk een negatieve emotie
uiten, maar vervolgens toch
doorgaan met de activiteit;
- niet mee mogen doen met het
spel van medeleerlingen, even
sip of beteuterd kijken maar
daarna met andere kinderen
gaan spelen.

Het kind laat duidelijk merken
hoe het ‘erover’ denkt. Het
benoemt of uit de eigen
gevoelens en geeft de eigen
mening over de gang van zaken
op een directe manier.
Signalen kunnen zijn:
- "Ik vind het oneerlijk/vals, ik
ben het helemaal met je eens!
- gezicht drukt emotie uit;
- op duidelijk verstaanbare toon
de mening zeggen;
- gestrekte armen, stevige
knuisten, schouders naar
achteren (stevige
lichaamshouding).
LET OP: de vraag is hier NIET of
de leerling dit op een gepaste
wijze doet. Dat is een andere
vaardigheid!
Nee zeggen, iets weigeren te
doen of juist heel duidelijk
aangeven dat het iets graag wil
doen of hebben, geven aan dat
het kind voor zichzelf opkomt.
Het kind laat zich niet de kaas
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van zijn brood eten. Het
verweert zich duidelijk.
Signalen kunnen zijn:
- op duidelijk verstaanbare toon
zeggen wat het wel of niet wil;
- stevige lichaamshouding;
- nadrukkelijk het hoofd
schudden;
- verbalisaties zoals: "Nee, dat
wil ik niet!, Dat doe ik wél"
..."Stop daarmee!... Blijf af".
Maakt eigen keuzes.

Het kind maakt eigen keuzes en
laat zich dus niet afleiden door
wat andere kinderen kiezen of
doen. Dit laat zich goed
observeren in meer open
situaties die een beroep doen op
zelf kiezen en eigen ideeën:
opdrachten tijdens zaakvakken,
buitenspel, expressieonderwijs.
Signalen kunnen zijn:
- keuze maken met wie het wil
samenwerken;
- naar andere kinderen kijken,
maar toch bij de eigen keuze (dit
bijvoorbeeld ook verwoorden)
blijven;
- niet ingaan op kinderen die zijn
naam roepen/fluisteren;
- over het algemeen bij de
gemaakte keuzes blijven;
- keuze maken zonder naar
anderen te kijken (ogen gericht
op degene die de keus voorlegt).

Regelt eigen zaken.

Het kind gaat zijn eigen gang,
heeft hierin weinig
ondersteuning of bevestiging
nodig. Het kind weet doorgaans
wat het wil en voert dat ook uit.
Het lost problemen zelf op.
Signalen kunnen zijn:
- weinig vragen of hij/zij het
goed doet;
- weinig afkijken bij anderen;
- een duw geven om aan de
beurt komen;
- bij uitdelen vooraan staan.

Praat of handelt niet voor zijn
beurt.

Het kind valt de leerkracht of een
medeleerling niet in de rede,
maar laat deze uitpraten. Het
wacht op zijn beurt als het iets
moet doen. Signalen kunnen
zijn:
- vinger opsteken en geen geluid
maken;
- rustig wachten tot het aan de
beurt is
- oogcontact maken voor het
gaat praten of iets gaat doen;
- niet door het gesprek van een
ander kind heen praten.

19.

20.

6. Impulsbeheersing
21.
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22.

Denkt na voor het iets
onderneemt, heeft controle over
eigen gedrag.

Het kind handelt nadenkend. Het
verkeert zelden in een
gevaarlijke situatie en zoekt
zulke situaties niet op. Signalen
kunnen zijn:
- zelden betrokken zijn bij een
conflictsituatie;
- weten waar zijn spullen zijn en
ze makkelijk kunnen vinden;
- goed kunnen ordenen
(bijvoorbeeld tijdens opruimen);
- even stilstaan, niets zeggen of
even staren voordat het iets
doet.

Eist weinig aandacht op.

Het kind gedraagt zich meestal
rustig en dringt zich niet op aan
anderen. Signaal kan zijn:
- de beurt afwachten.
- Gaat zijn eigen gang
- Doet weinig een beroep op de
leerkracht of medeleerlingen

23.

Houdt zich aan de regels.
24.

7. Inlevingsvermogen
25.

26.

Luistert met aandacht naar wat
anderen zeggen of vertellen.

Toont belangstelling voor wat
andere kinderen zeggen of doen.
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Kinderen die veel aandacht
opeisen, dringen vaak dicht op
de juf aan, dringen voor, duwen
met ellebogen anderen weg of
roepen vaak ‘juf, juf!’
Het kind houdt zich normaal
gesproken aan de binnen de
groep geldende regels. Heeft
weinig correctie nodig. Signalen
kunnen zijn:
- op de beurt wachten;
- snel gehoorzaam reageren
(opruimen, armen over elkaar
zitten, stil zijn);
- weinig klachten van anderen
kinderen over verstoring van
regels;
- stil kunnen zitten.

Het kind luistert echt. Als het
geheugen en begrip goed zijn,
zou het kunnen navertellen of
naspelen wat er gezegd wordt.
Signalen kunnen zijn:
licht (in)gespannen
lichaamshouding;
het hoofd toegewend houden
naar de spreker;
expressie in het gezicht (lachen
of verdrietig kijken);
knikken of schudden met het
hoofd;
- mond bewegen.
Het kind volgt wat anderen
doen. Toont zich nieuwsgierig
richting bezigheden van
medeleerlingen. Stelt geregeld
vragen aan anderen over henzelf
of over hun bezigheden of laat
non-verhaal merken interesse te
hebben.
Signalen kunnen zijn: anderen
aankijken;
zich geïnteresseerd voor_
over buigen;
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naar anderen toelopen om te
kijken wat ze doen.

27.

Zegt tegen of doet aardige
dingen richting medeleerlingen.

De leerling zegt aardige ding_
en over bijvoorbeeld het werk,
de tekening of de bijdrage die de
medeleerling levert aan het spel
of werk of hij doet iets aardigs.
Bijvoorbeeld een schouderklopje
geven, een duim omhoog
steken, lachen als reactie op een
actie van de ander.
Signalen kunnen zijn:
iets aardigs zeggen: “jij hebt een
mooie toren gebouwd”;
- ik vind je werkje mooi;
- ik vind je lief.

Gedraagt zich behulpzaam.

Het_ _kind troost als iemand pijn
of verdriet heeft, neemt
zorghandelingen op zich en toont
meeleven met de personen uit
een verhaal. Het kind toont
begrip voor andere standpunten
en meningen. Signalen kunnen
zijn:
gezicht toont mimiek (passend
bij emotie);
- naast een ander gaan zitten;
- hand op iemands schouder
leggen;
- hulp halen voor een kind
- een ander kind steunen in
mening of gevoel (“Ik
snap/begrijp dat je.”)_

28.
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Bijlage 13 – ouders tevredenheidsvragenlijst
Mijn kind is een:
Jongen
Meisje
In welke groep zit uw kind?
Onderbouw (groep 1 t/m 4)
Bovenbouw groep 5 t/m 8)
Veiligheidsbeleving
Mijn kind voelt zich veilig op het plein
Mijn kind voelt zich veilig op school
Mijn kind voelt zich veilig in het lokaal
Mijn kind voelt zich veilig tijdens het overblijven
Het optreden van de leraar
De juf/meester treedt op als mijn kind gepest wordt
De juf/meester treedt op als andere leerlingen/kinderen mijn kind expres pijn doen
De juf/meester treedt op als andere leerlingen/kinderen mijn kind voor gek zetten
De juf/meester treedt op als mijn kind bang is voor andere leerlingen/kinderen
De juf/meester treedt op als andere leerlingen/kinderen aan de spullen van mijn kind zitten
De juf/meester treedt op als leerlingen/kinderen gepest worden
De juf/meester laat ruzies uitpraten
De opstelling van de leerling
Mijn kind durft er iets van te zeggen als andere leerlingen/kinderen hem/haar pesten
Mijn kind durft er iets van te zeggen als leerlingen/kinderenanderen pesten
Mijn kind helpt andere leerlingen/kinderen als ze gepest worden
Mijn kind houdt zich aan de regels tegen het pesten
Welbevinden
Mijn kind heeft het naar zijn/haar zin op school
Mijn kind heeft het naar zijn/haar zin in de klas
Mijn kind kan goed opschieten met andere leerlingen/kinderen in zijn/haar klas
Mijn kind heeft vriendjes en/of vriendinnetjes in zijn/haar klas
Fysieke veiligheid
Mijn kind wordt geslagen en/of gestompt
Mijn kind wordt geschopt
Mijn kind wordt geknepen
Andere leerlingen/kinderen doen mijn kind expres pijn
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Sociale veiligheid
Mijn kind wordt gepest
Mijn kind wordt uitgescholden
Mijn kind wordt buitengesloten
Mijn kind wordt digitaal gepest (Whatsapp, Facebook, Twitter etc.)
Psychische veiligheid
Mijn kind wordt uitgelachen
Mijn kind wordt belachelijk gemaakt
Mijn kind wordt voor gek gezet
Mijn kind wordt bedreigd
Materiële zaken
Andere leerlingen/kinderen vernielen de spullen van mijn kind
Andere leerlingen/kinderen stelen de spullen van mijn kind
Andere leerlingen/kinderen maken de spullen van mijn kind kwijt
Andere leerlingen/kinderen zitten zonder toestemming aan de spullen van mijn kind
Cijfers
Mijn kind voelt zich veilig op school; ik geef de school voor veiligheid het cijfer
Mijn kind heeft het naar zijn/haar zin op schoot; ik geef de school het cijfer
Hebt u nog opmerkingen?
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Bijlage 14 – Personeelstevredenheidsvragenlijst
Wat is uw geslacht?
Man
Vrouw
Wat is uw leeftijd?
Jonger dan 25 jaar
26 t/m 35 jaar
36 t/m 45 jaar
46 t/m 55 jaar
Ouder dan 55 jaar
Welke omvang heeft uw dienstverband?
Minder dan 10 uur
Tussen de 10 en 20 uur
Tussen de 20 en 30 uur
Tussen de 30 en 40 uur
Fulltime
Hoeveel jaren onderwijservaring heeft u?
0 tot 2 jaar
3 tot 5 jaar
6 tot 10 jaar
Meer dan 10 jaar
Veiligheidsbeleving
Ik voel me veilig op het plein
Ik voel me veilig in het schoolgebouw
Ik voel me veilig in mijn lokaal
Ik voel me veilig in de personeelskamer
Ik voel me veilig in de omgang met collega's
Ik voel me veilig in de omgang met leerlingen/kinderen
Ik voel me veilig in de omgang met de ouders/verzorgers
Het optreden van de directeur
Ik kan met problemen in relatie tot mijn veiligheid terecht bij de directeur van de school
De directeur neemt mij serieus als ik mijn veiligheidsbeleving met hem/haar bespreek
De directeur steunt mij als ik problemen heb m.b.t. de veiligheid op school
De directeur treedt op als ik problemen heb m.b.t. de veiligheid op school
Ik kan met problemen in relatie tot welbevinden terecht bij de directeur van de school
De directeur neemt mij serieus als ik mijn welbevinden met hem/haar bespreek
De directeur steunt mij als ik problemen heb m.b.t. mijn welbevinden
De directeur treedt op als ik problemen heb m.b.t. mijn welbevinden
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Het optreden van collega’s
Ik kan met problemen in relatie tot mijn veiligheid terecht bij mijn collega's
Ik kan met problemen in relatie tot mijn welbevinden terecht bij mijn collega’s
Mijn eigen opstelling
Ik durf er iets van te zeggen als anderen ervoor zorgen dat ik me onveilig voel
Ik durf er iets en te zeggen als anderen een negatieve invloed hebben op mijn welbevinden
Ik durf er iets van te zeggen als iemand bij anderen zorgt voor een gevoel van onveiligheid
Ik durf er iets van te zeggen als iemand bij anderen zorgt voor een verminderd gevoel van
welbevinden
Ik help anderen als hun gevoel en veiligheid in het geding is
Ik help anderen als hun welbevinden in het geding is
Ik houd me aan de schoolregels met betrekking tot de omgang met elkaar
Welbevinden
Ik heb het naar mijn zin op school
Ik heb het naar mijn zin in de klas
Ik kan goed opschieten met mijn collega's op school
Ik heb collega's op school die ik reken tot mijn vrienden/vriendinnen
Fysieke veiligheid
Ik werd geslagen en/of gestompt
Ik word geschopt
Ik word geknepen
Anderen doen mij expres pijn
Sociale veiligheid
Ik word gepest
Ik word uitgescholden
Ik word buitengesloten
Ik word digitaal gepest (Whatsapp, Facebook, Twitter etc.)
Psychische veiligheid
Ik word uitgelachen
Ik word belachelijk gemaakt
Ik word voor gek gezet
Ik word bedreigd
Ik word verbaal geïntimideerd
Ik word seksueel geïntimideerd
Ik word gediscrimineerd
Ik word gechanteerd
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Materiële zaken
Anderen vernielen mijn spullen
Anderen stelen mijn spullen
Anderen maken mijn spullen kwijt
Anderen zitten zonder toestemming aan mijn spullen
Cijfers
Ik voel me veilig op school
Ik heb het naar mijn zin op school
Hebt u nog opmerkingen?
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Bijlage 15 – Schoolregels CBS Het Kompas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

De Bijbel staat bij ons centraal, dat willen we allemaal
Wij zijn aardig voor elkaar, dan blijft het gezellig, het hele jaar!
Ik, jij, hij of zij…iedereen hoort erbij!
Kunnen we het even niet alleen, dan zijn er anderen om ons heen.
Ruzie lossen we met praten op. Lukt dat niet, dan zoeken we de juf of
meester op.
Zegt een ander iets, zeg dan even niets.
Uitlachen doet pijn, lachen is fijn!
Spullen van jou, spullen van mij, we zorgen ervoor, dan blijven we blij.
Rennen doen we op het schoolplein, binnen moet het rustig zijn.
Doet iemand iets goed, we geven een compliment voor wat de ander doet.
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Bijlage 16 – Richtlijnen registreren van incidenten en ongevallen
Op het moment dat een ernstig incident met een leerling/kind als slachtoffer heeft plaatsgevonden, wordt
onmiddellijk de contactpersoon geïnformeerd. De contactpersoon beoordeelt de ernst van de situatie. De
contactpersoon besluit of de directeur dient te worden geïnformeerd. De contactpersoon overlegt of de
externe vertrouwenspersoon dient te worden ingeschakeld. De contactpersoon vult (eventueel samen
met het slachtoffer) het meldingsformulier in.
Taken en verantwoordelijkheden na een schokkende gebeurtenis
• Het bij het incident aanwezige personeel en de contactpersoon zijn verantwoordelijk voor een
goede eerste opvang;
• De contactpersoon is verantwoordelijk voor het (laten) invullen van het meldingsformulier en het
registreren van het incident, de voorlichting binnen de organisatie en de contacten met externe
instanties als slachtofferhulp, e.d.;
• De contactpersoon bewaakt de voortgang van de hulpverlening aan het slachtoffer;
• De contactpersoon is verantwoordelijk voor het organiseren van de continuïteit in de school
(bijvoorbeeld opvang klas indien leerkracht bij slachtoffer blijft);
• De contactpersoon is verantwoordelijk voor een adequaat vervolg van de opvang van het
slachtoffer;
• De contactpersoon neemt zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 72 uur, contact op met
de ouders van het slachtoffer;
• De contactpersoon schakelt - indien nodig - de externe vertrouwenspersoon in. De externe
vertrouwenspersoon voert de regie voor de verdere afwikkeling.
De opvangprocedure
Als een leerling een schokkende gebeurtenis meemaakt, wordt de volgende procedure gevolgd:
• Iedereen is verplicht het slachtoffer uit de situatie te helpen en de eerste opvang te verzorgen.
De contactpersoon wordt zo snel mogelijk geïnformeerd;
• De contactpersoon meldt de schokkende gebeurtenis, indien hij/zij dat nodig acht, bij de
directeur;
• De contactpersoon zorgt voor de eerste begeleiding van het slachtoffer;
• De contactpersoon neemt binnen drie dagen contact op met de ouders van het slachtoffer en
biedt adequate hulp;
• De contactpersoon onderhoudt contact met de ouders van het slachtoffer en zorgt voor een
verantwoorde wijze van terugkeer naar de school.
• De externe vertrouwenspersoon informeert, kijkt welke stappen wenselijk zijn en ondersteunt
het slachtoffer indien deze besluit bij het eventueel indienen van een klacht of aangifte bij de
politie.
Van de contactpersoon mag verwacht worden, dat zij:
• Een luisterend oor bieden;
• Advies geven over symptomen die kunnen optreden na een schokkende gebeurtenis;
• Informatie geven over opvangmogelijkheden;
• De eigen grenzen aangeven wat betreft de mogelijkheden voor hulpverlening en mee zoeken naar
oplossingen (eventueel doorverwijzen naar professionele instanties);
• Aan leerling en ouders informatie geven m.b.t. het omgaan met schokkende gebeurtenissen;
• Vertrouwelijk omgaan met de informatie die zij krijgen;
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Contact met slachtoffer
Het is de taak van de contactpersoon om (via de ouders) contact te houden met het slachtoffer en de
medewerkers en de leerlingen/kinderen te (blijven) informeren over de situatie. Op deze manier verliest
het slachtoffer niet het contact met de school.
Binnen drie dagen na het incident heeft de contactpersoon een gesprek met de ouders van de
betrokkene(n). Tijdens dit gesprek wordt onder meer bezien of hulp aan betrokkene(n) gewenst is. Binnen
drie weken vindt een vervolggesprek plaats, waarin de contactpersoon onder meer informeert of de
opvang naar tevredenheid verloopt. Na ongeveer twee maanden vindt een afsluitend gesprek plaats.
In veel situaties kan het wenselijk zijn, dat het slachtoffer informatie krijgt over de dader en de manier
waarop deze zijn daad verwerkt.
Terugkeer op school
De groepsleerkracht en de contactpersoon hebben de verantwoordelijkheid de leerling bij de terugkeer
te begeleiden. Na een schokkende gebeurtenis komt er een moment van confrontatie met de plaats waar
- of de persoon met wie - de schokkende gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Dit kan een moeilijk moment
zijn afhankelijk van de aard en oorzaak van de gebeurtenis. Soms zal er weer een basis moeten worden
gelegd voor een werkbare relatie, in ieder geval zal het vertrouwen in zichzelf en de omgeving weer
opgebouwd moeten worden. Twee weken na terugkeer moet door de contactpersoon worden
onderzocht of betrokkene zich weer voldoende veilig voelt. Als dit niet zo is, dan worden initiatieven
ontwikkeld om tot een oplossing te komen. De contactpersoon volgt het proces in ieder geval conform de
gemaakte afspraken. Zo nodig moeten door de directeur maatregelen worden genomen om herhaling te
voorkomen en aanvullende preventieve maatregelen te nemen.
Ziekmelding
Afhankelijk van de ernst van de gebeurtenis, waarbij wordt uitgegaan van de beleving van de leerling/het
kind, wordt hij / zij in de gelegenheid gesteld om naar huis te gaan. De leerling/het kind wordt conform
de hiervoor geldende procedure ziek gemeld. Tevens dient de mogelijkheid geboden te worden om op
korte termijn contact te hebben met de contactpersoon.
Materiële schade
De directeur heeft de taak om samen met het slachtoffer eventuele materiële schade vast te stellen en
zorgen voor een snelle afwikkeling van de schadevergoeding. Indien de betrokkene blijvend letsel heeft,
geldt zijn / haar normale verzekering, tenzij de organisatie onzorgvuldigheid of nalatigheid te verwijten
valt.
Melding bij de politie
Bij een misdrijf zal het bestuur alles in het werk stellen, dat er aangifte wordt gedaan bij de politie.
Feitelijke aangifte bij de politie kan alleen door het slachtoffer zelf worden gedaan. Bij
leerlingen/kinderenjonger dan 18 jaar kunnen alleen de ouders aangifte doen.
Toelichting:
Aangifte doen
Voor een (beperkt) aantal misdrijven is bepaald in het Wetboek van Strafvordering (art 160), dat ieder die
daarvan kennis draagt verplicht is aangifte te doen. Het gaat daarbij onder meer om misdrijven waardoor
de algemene veiligheid van personen of goederen in gevaar wordt gebracht en daadwerkelijk
levensgevaar is veroorzaakt, misdrijven tegen het leven gericht, afbreking van zwangerschap, mensenroof
en verkrachting.
Ieder die kennis draagt van een begaan strafbaar feit is bevoegd aangifte te doen. Openbare colleges, en
daarmee besturen van openbare scholen, zijn verplicht onverwijld aangifte te doen van misdrijven
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waarvan ze bij de uitoefening van hun bediening kennis krijgen (art.162). Voor werkgevers in het bijzonder
onderwijs geldt dit (nog) niet.
Tot nog toe is het niet mogelijk om anoniem aangifte te doen. De naam van de persoon van de aangever
– ook als deze zich laat vertegenwoordigen door een gemachtigde – zal steeds bij de bevoegde ambtenaar
worden geregistreerd. De stukken die betrekking hebben op een strafdossier zijn in te zien voor
verdachte(n).
Onderwijsinspectie
Klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, ernstig fysiek of geestelijk geweld worden gemeld
bij de vertrouwensinspecteurs. Het centrale meldpunt is: 0900 – 111 3 111.

Opvang Personeel bij ernstige incidenten
Op het moment dat een ernstig incident met een personeelslid als slachtoffer heeft plaatsgevonden,
wordt onmiddellijk de directeur of de voorzitter van het bestuur geïnformeerd. Deze verzorgt de eerste
opvang van het slachtoffer. De directeur verwijst betrokkene, indien nodig, naar de externe
vertrouwenspersoon. Het slachtoffer neemt zelf contact op met de vertrouwenspersoon of de
vertrouwenspersoon neemt contact op met de betrokken slachtoffer(s) om, indien gewenst, een afspraak
te maken. Tevens wordt door de betrokken slachtoffer(s) of de directeur het meldingsformulier ingevuld.
Taken en verantwoordelijkheden na een schokkende gebeurtenis directeur
• De directeur en de directe collegae zijn verantwoordelijk voor een goede eerste opvang;
• De directeur is verantwoordelijk voor het (laten) invullen van het meldingsformulier en het
registreren van het incident, de voorlichting binnen de organisatie en de contacten met externe
instanties als slachtofferhulp, e.d.;
• De directeur bewaakt de voortgang van de hulpverlening aan het slachtoffer;
• De directeur is verantwoordelijk voor het organiseren van de continuïteit in de school (onder
andere opvang klas);
• De directeur is verantwoordelijk voor een adequaat vervolg van de opvang van het slachtoffer;
• De Arbo-arts heeft een signalerende functie. Hij/zij informeert de werkgever als er signalen
binnen komen die wijzen op het gepasseerd zijn van schokkende gebeurtenissen en/of
problemen die daarmee samenhangen en leiden tot mogelijke uitval van medewerkers.
De opvangprocedure
Als een medewerker een schokkende gebeurtenis meemaakt, wordt de volgende procedure gevolgd:
Iedereen is verplicht het slachtoffer uit de situatie te helpen en de eerste opvang te verzorgen.
De directeur wordt zo snel mogelijk geïnformeerd;
De directeur is verantwoordelijk voor een goede eerste opvang;
De directeur meldt de schokkende gebeurtenis bij de externe vertrouwenspersoon;
De vertrouwenspersoon zorgt voor de eerste begeleiding van het slachtoffer;
De directeur neemt binnen drie dagen contact op met het slachtoffer en biedt adequate hulp;
De directeur onderhoudt contact met het slachtoffer en zorgt ervoor, dat hij/zij op een verantwoorde
wijze kan terugkeren op het werk of in de klas.
Contact met slachtoffer
Het is de taak van de directeur om contact te houden met het slachtoffer en de medewerkers en de
leerlingen/kinderen te (blijven) informeren over de situatie. Op deze manier verliest het slachtoffer niet
het contact met het werk of de klas.
Binnen drie dagen na het incident heeft de directeur een gesprek met de betrokkene(n). Tijdens dit
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gesprek wordt onder meer bezien of hulp aan betrokkene(n) gewenst is. Binnen drie weken vindt een
vervolggesprek plaats, waarin de directeur onder meer informeert of de opvang naar tevredenheid
verloopt. Na ongeveer twee maanden vindt een afsluitend gesprek plaats.
In veel situaties kan het wenselijk zijn, dat het slachtoffer informatie krijgt over de dader en de manier
waarop deze zijn daad verwerkt.
Het bestuur en de directeur van betreffende school stimuleert (indien de betrokkene dit op prijs stelt) de
betrokkenheid –voor zover van toepassing– van leidinggevenden en collega’s bij de situatie. Telefoontjes,
persoonlijke gesprekken en dergelijke worden aangemoedigd.
Terugkeer op het werk
De directeur en de vertrouwenspersoon hebben de verantwoordelijkheid de betrokkene bij de terugkeer
te begeleiden. Na een schokkende gebeurtenis komt er een moment van confrontatie met de plaats waar
- of de persoon met wie de schokkende gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Dit kan een moeilijk moment
zijn afhankelijk van de aard en oorzaak van de gebeurtenis. Soms zal er weer een basis moeten worden
gelegd voor een werkbare relatie met de leerling of collega, in ieder geval zal het vertrouwen in zichzelf
en de omgeving weer opgebouwd moeten worden. Extra aandacht van collega's kan ondersteunend
werken. Twee weken na terugkeer moet door de directeur worden onderzocht of betrokkene zich weer
voldoende veilig voelt. Als dit niet zo is, dan worden initiatieven ontwikkeld om tot een oplossing te
komen. De vertrouwenspersoon kan hierin een rol krijgen. De vertrouwenspersoon volgt het proces in
ieder geval conform de gemaakte afspraken. Zo nodig moeten door de directeur maatregelen worden
genomen om herhaling te voorkomen en aanvullende preventieve maatregelen te nemen.
Ziekmelding
Afhankelijk van de ernst van de gebeurtenis, waarbij wordt uitgegaan van de beleving van de betrokkene,
wordt hij/ zij in de gelegenheid gesteld om naar huis te gaan. Hoewel de situatie dit bemoeilijkt, dient in
verband met de praktische consequenties de betrokkene ziek te worden gemeld (waarbij aangegeven
wordt dat de aard van de ziekte ten gevolge van een incident op het werk is). Tevens dient de mogelijkheid
geboden te worden om op korte termijn contact te hebben met de vertrouwenspersoon.
Materiële schade
De directeur heeft de taak om samen met het slachtoffer eventuele materiële schade vast te stellen en te
zorgen voor een snelle afwikkeling van de schadevergoeding. Indien de betrokkene blijvend
arbeidsongeschikt wordt, geldt zijn/ haar normale verzekering, tenzij de organisatie onzorgvuldigheid of
nalatigheid te verwijten valt.
Melding bij de politie
Bij een misdrijf zal het bestuur alles in het werk stellen, dat er aangifte wordt gedaan bij de politie.
Feitelijke aangifte bij de politie kan alleen door het slachtoffer zelf worden gedaan.
Toelichting:
Aangifte doen
Voor een (beperkt) aantal misdrijven is bepaald in het Wetboek van Strafvordering (art 160), dat ieder die
daarvan kennis draagt verplicht is aangifte te doen. Het gaat daarbij onder meer om misdrijven waardoor
de algemene veiligheid van personen of goederen in gevaar wordt gebracht en daadwerkelijk
levensgevaar is veroorzaakt, misdrijven tegen het leven gericht, afbreking van zwangerschap, mensenroof
en verkrachting.
Ieder die kennis draagt van een begaan strafbaar feit is bevoegd aangifte te doen. Openbare colleges, en
daarmee besturen van openbare scholen, zijn verplicht onverwijld aangifte te doen van misdrijven
waarvan ze bij de uitoefening van hun bediening kennis krijgen (art.162). Voor werkgevers in het bijzonder
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onderwijs geldt dit (nog) niet.
Tot nog toe is het niet mogelijk om anoniem aangifte te doen. De naam van de persoon van de aangever
– ook als deze zich laat vertegenwoordigen door een gemachtigde – zal steeds bij de bevoegde ambtenaar
worden geregistreerd. De stukken die betrekking hebben op een strafdossier zijn in te zien voor
verdachte(n).
Arbeidsinspectie
De directeur kan in samenspraak met de vertrouwenspersoon – afgezien van de wettelijke verplichtingen
ter zake – besluiten om de arbeidsinspectie in te schakelen. Melding bij Arbeidsinspectie dient in ieder
geval plaats te vinden indien sprake is van ernstig ongeval (definitie ernstig ongeval: indien iemand
lichamelijk en/of geestelijk schade aan de gezondheid heeft opgelopen die binnen 24 uur na het ongeval
leidt tot opname in een ziekenhuis ter observatie of behandeling, dan wel naar redelijk oordeel blijvend
zal zijn; (Artikel 9.1 Arbowet).
Taken en verantwoordelijkheden van de vertrouwenspersoon
Van de vertrouwenspersoon mag verwacht worden, dat zij
• Een luisterend oor bieden;
• Advies geven over symptomen die kunnen optreden na een schokkende gebeurtenis;
• Informatie geven over opvangmogelijkheden;
• De eigen grenzen aangeven wat betreft de mogelijkheden voor hulpverlening en meezoeken
naar oplossingen (eventueel doorverwijzen naar professionele instanties);
• Aan belanghebbenden informatie geven m.b.t. het omgaan met schokkende gebeurtenissen;
• Vertrouwelijk omgaan met de informatie die zij krijgen.
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Bijlage 17 – (Anti) Pest-protocol
Helaas is pesten een veel voorkomend en niet makkelijk op te lossen probleem. Het is een probleem dat
wij onder ogen willen zien en serieus willen aanpakken.
DOEL VAN HET PROTOCOL
Wij willen een school zijn waar iedere leerling zich sociaal aanvaard voelt en zich kan ontwikkelen in een
sfeer van veiligheid, acceptatie, erkenning en wederzijds respect. Door elkaar te steunen en wederzijds
respect te tonen stellen we iedereen in de gelegenheid om met veel plezier naar school te gaan! Dit doen
we aan de hand van het zichtbaar maken van regels en afspraken voor kinderen en volwassenen. Wanneer
er zich ongewenste situaties voordoen, kunnen zij elkaar aanspreken op deze regels en afspraken.
UITGANGSPUNT
Wanneer in een groep pestgedrag voorkomt, zijn vaak alle leerlingen van de groep erbij betrokken. Niet
alleen het slachtoffer en de pester, maar ook de toekijkers. Bij de aanpak van pestgedrag worden alle
partijen betrokken.
De school moet proberen pestproblemen te voorkomen. Los van het feit of pesten wel of niet aan de orde
is, moet het onderwerp pesten met de kinderen bespreekbaar worden gemaakt.
Waar het in het tegengaan van pesten uiteindelijk allemaal omdraait, is het veranderen van de houding
en gedrag van de leerlingen. De aanpak staat niet op zichzelf, maar is onderdeel van het schoolbeleid als
onderdeel van een goed pedagogisch klimaat.
PLAGEN OF PESTEN?
Een definitie van pesten op school luidt als volgt: “Pesten is het systematisch uitoefenen van psychische
en/of fysieke mishandeling door een leerling, een groep leerlingen, leerkracht of ouder op een persoon
die niet (meer) in staat is zichzelf te verdedigen.’’ Met deze definitie is het verschil tussen pesten en plagen
duidelijk aangegeven. Bij plagen is sprake van incidenten. Pesten echter gebeurt systematisch: een aantal
keren per week, een keer per week of regelmatig.
We hanteren in de school drie begrippen, overeenkomend met de methode Goed gedaan:
•
leuk plagen: iets grappigs zeggen of doen tegen een ander
•
vervelend plagen: iets irritants zeggen of doen tegen een ander
•
pesten: gemene dingen zeggen of doen tegen steeds dezelfde leerling
Het handelen van de leerkracht zal gericht zijn op het voorkomen van pesten én vervelend plagen.
SIGNALEN VAN PESTEN
Hieronder worden een aantal signalen genoemd. Deze lijsten zijn niet compleet en kunnen dus nog verder
worden uitgebreid. Het is belangrijk dat zowel leerkrachten als ouders alert zijn op de manier waarop
kinderen met elkaar omgaan.
OP SCHOOL
Mag niet meedoen bij spelletjes of wordt als laatste gekozen
Schoolprestaties gaan achteruit
Vermijdt de speelplaats of blijft dicht bij de leraar tijdens pauzes
Ziet er ongelukkig, gestrest, depressief uit
Klaagt over buikpijn, hoofdpijn
Heeft misschien niet één goede vriend
Bezittingen worden afgenomen of verstopt
Wordt uitgelachen, onvriendelijk benaderd

Sociaal Veiligheidsplan Het Kompas –Versie 1.1/2021. -

pag. 91 van 121

Voorbeeld Sociaal Veiligheidplan Het Kompas
THUIS
Komt thuis met kapotte fiets, kleren of boeken
Heeft blauwe plekken, schrammen
Neemt geen klasgenootjes mee
Is bang om naar school te gaan
Kiest een onlogische route van en naar school
Slaapt onrustig en heeft nare dromen
Vraagt en/of steelt geld van familie
Wordt niet uitgenodigd voor feestjes
Overspannen en gestrest op zondagavond of aan het eind van een vakantie
Niets meer vertellen over school
Concentratieproblemen
CONCREET PESTGEDRAG/UITINGSVORMEN
Kinderen kunnen op verschillende manier pesten. Hieronder is een onderscheid gemaakt tussen verbaal,
lichamelijk en andere manieren. Ook voor deze lijst geldt: deze lijst is niet compleet en kan verder worden
uitgebreid.
MET WOORDEN
Belachelijk maken van een kind (bv. altijd met een bijnaam, opmerkingen maken over kleding, etc.)
Uitlachen (zogenaamd leuke opmerkingen maken over een klasgenoot)
Een klasgenoot voortdurend ergens de schuld van geven
Briefjes doorgeven
E-mails of sms-berichten sturen
Beledigen
Kleineren
Vernederen
Roddelen
Schelden of schreeuwen tegen het slachtoffer
LICHAMELIJK
Buiten school opwachten
Trekken
Duwen
Slaan of schoppen
Op weg naar huis achternalopen of rijden
Klemzetten of opsluiten
Vastbinden
ANDERS
Doodzwijgen of buitensluiten bij gesprekken of activiteiten
Isoleren
Spullen afhandig maken of geld afpersen
Bezittingen afpakken en/of kapot maken
Naar het huis van het slachtoffer gaan
PESTINCIDENT MELDEN
Alle betrokken partijen worden gestimuleerd een pestincident te melden. Een pestincident wordt bij
voorkeur eerst gemeld bij de groepsleerkracht van de betrokken leerling.
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ANTIPEST-COORDINATOR EN VERTROUWENSPERSOON
Op basisschool Het Kompas is een antipest-coördinator aangesteld. Deze coördinator houdt toezicht op
het naleven van het pestprotocol. Bij pestincidenten kan de leerkracht de hulp en expertise van de
coördinator inschakelen. De coördinator is Gerdineke Hogendoorn (leerkracht).
Indien het niet mogelijk is of niet veilig voelt om de pesterij met de betrokkenen leerkracht of antipestcoördinator te bespreken kan het pestgedrag gemeld worden bij de vertrouwenspersoon. De interne
vertrouwenspersoon is juf T. Mackloet. De externe vertrouwenspersoon van Het Kompas is de heer W.
Benschop. Zijn adresgegevens zijn te vinden in de bijlage van de schoolgids.
PREVENTIEVE AANPAK
SCHOOLREGELS
Op basisschool Het Kompas gelden 10 algemene schooregels (zie bijlage). Per week staan twee regels
centraal. Leerlingen die een regel goed toepassen krijgen een groene kaart. Bij een x aantal groene kaarten
wordt dat gevierd met een klassenbeloning. Omdat er binnen de school sprake is van een gezamenlijke
verantwoordelijkheid worden leerkrachten gestimuleerd om juist groene kaarten uit te delen aan
kinderen uit andere groepen. De werkgroep Gewoon Gehoorzaam is verantwoordelijkheid voor de
borging van deze werkwijze.
START SCHOOLJAAR
Groepen maken altijd een aantal fases door. In deze fases bepalen de groepsleden bewust en onbewust
hoe de groep zich zal gaan gedragen, wie de leiders worden, of er een zondebok aangewezen wordt, enz.
Bij elke fase hoort een bepaald verloop. Als je niet zou ingrijpen, volgt dat verloop de wetten van de
groepsdynamica. Door te anticiperen op het verloop, kun je het proces ombuigen ten gunste van een goed
groepsklimaat met minder kans op pestgedrag. Bewust wordt daarom de eerste tien weken doelgericht
gewerkt aan een goede groepsvorming door middel van kennismakingsspellen, klassikale activiteiten,
samenspeel en samenwerkactiviteiten.
De fases in groepsvorming zijn (zie voor verdere uitwerking bijlage 2):
1.
Forming
2.
Storming
3.
Norming
4.
Performing
5.
Termination
WEEK TEGEN PESTEN
Ieder jaar doen alle groepen van de school mee aan de landelijke week tegen pesten. In deze week worden
er minimaal 3 (klassikale) activiteiten gedaan die gericht zijn op bewustwording, voorkomen en stoppen
van pesten. De eerste teamvergadering na deze week worden de activiteiten kort besproken.
LESSEN GOED GEDAAN
Per week wordt er minimaal een half uur aan de sociaal emotionele ontwikkeling. Hierbij maakt de
leerkracht gebruik van de methode Goed Gedaan! Deze methode bestaat uit 16 lessen per schooljaar.
Binnen de lessen wordt gewerkt aan 12 competenties:
Ik: zelfkennis, relativeren, zelfvertrouwen, zelfbeheersing, bewust keuzes maken
Jij: verplaatsen in anderen
Wij: omgaan met verschillen, rekening houden met anderen, weerbaarheid, samen spelen en werken,
samen op internet
Zij: omgaan met media-informatie
CURATIEVE AANPAK
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HANDELEN IN VASTGESTELDE PESTSITUATIES
Bij een pestincident worden de volgende zeven stappen doorlopen:
8. Op basis van het principe Hoor en wederhoor vinden gesprekken plaats. Eerst met de dader(s) en het
slachtoffer apart. Zo mogelijk vindt in een gezamenlijk gesprek confrontatie plaats
9. Voldoet dit gesprek niet (in die zin dat het pesten toch doorgaat) of zijn er meerdere leerlingen bij
betrokken, dan vindt er een gesprek met de hele klas plaats.
Vaak doet zich dit voor, vanwege de genoemde indeling pester – slachtoffer – toekijkers. Dit gebeurt
volgens vijf stappen:
De ik-boodschap
De leerkracht geeft door middel van een heel duidelijke ik-boodschap te kennen, dat er in de klas een
probleem is dat hij niet alleen kan oplossen, maar dat wel opgelost moet worden. Daarbij noemt hij
heel duidelijk de probleemsituatie en vraagt de leerlingen oplossingen te geven. Hij benadrukt daarbij
dat het probleem opgelost moet worden.
Het verzamelen van oplossingen
De leerlingen moeten allerlei oplossingen geven voor aanpak. Soms komen er geen ideeën omdat de
leerlingen niet durven of zo’n aanpak niet gewend zijn. Maar als de leerkracht hun laat merken dat
het hem ernst is door hen wat meer tijd te geven oplossingen aan te dragen, zullen ze in die periode
het slachtoffer wat meer met rust laten. In deze fase mag er nog niet gereageerd worden op de
oplossingen. Na verloop van tijd komt er een aantal oplossingen, meestal van de leerlingen uit de
zwijgende middengroep. In dit proces staat het de leerkracht vrij om vanuit zijn professionaliteit
oplossingen toe te voegen. Nadrukkelijk worden ook de toekijkers in dit proces betrokken.
Het evalueren van oplossingen
Alle oplossingen die nadelig zijn voor de zondebok en ook voor de pester worden geschrapt. Op die
manier geeft de leerkracht aan dat hij geen partij kiest, maar aan alle leerlingen veiligheid wil bieden.
Het concretiseren van de oplossingen
Voor iedereen moet duidelijk zijn hoe de geselecteerde oplossingen uitgevoerd gaan worden. Het is
daarbij aan te bevelen om ze op papier te zetten en daarna weer met de klas te bespreken.
Het evalueren van de oplossingen
De oplossingen moeten met regelmaat geëvalueerd worden. De leerkracht geeft aan dat de evaluatie
een vast onderdeel gaat worden van de klassengesprekken. Wanneer er weer signalen komen van
pesten dan moet de leerkracht weer teruggaan naar stap 1, maar ook als hij niets hoort, moet hij
regelmatig evalueren. Het is van belang om het evalueren dan niet te laten verwateren. In dat geval
is het belangrijk om complimenten te geven omdat het zo goed gaat. De leerkracht moet in deze fase
de leerlingen duidelijk maken dat het aangeven dat er weer gepest wordt niet hetzelfde is als klikken,
maar dat het in principe hetzelfde is als het helpen van de zondebok.
10. De ouders worden erbij betrokken, in die zin dat ze in kennis worden gesteld van de geconstateerde
pestsituatie. Om ouders te ondersteunen kan het boekje met informatie voor de ouders uitgeleend
worden (‘Pesten hoort er niet bij’ (voor ouders), uitgave door: Stichting Opvoedingsinformatie te
Amersfoort).
11. De leerkracht meldt de structurele pestsituatie aan het team.
12. Met name als er een pestsituatie geconstateerd is, wordt de vraag gesteld: Wat heeft de leerkracht
nodig om deze groep te begeleiden? Bij de beantwoording van die vraag kunnen andere vragen zich
voordoen: Hoe is de eigen houding naar de klas en eventueel specifiek naar bepaalde leerlingen toe?
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Hoeveel ruimte en verantwoordelijkheid krijgen de leerlingen zelf? Hoe veilig zijn de leerlingen in de
klas? Waar nodig, brengt de leerkracht wijzigingen aan in zijn of haar functioneren.
13. Bij een leerling bij wie het zondebok of pester zijn vooral lijkt voort te komen uit een gebrek aan
weerbaarheid, inlevingsvermogen en sociale vaardigheden, kan met de ouders gesproken worden
over een eventuele sociale vaardigheidstraining, zoals die bijvoorbeeld gegeven wordt door het
Centrum voor Jeugd en Gezin.
14. Er wordt regelmatig contact gehouden met de betreffende leerlingen, de groep en de ouders om te
horen of de genomen maatregelen succes hebben en blijven hebben of dat er andere stappen nodig
zijn.
CONSEQUENTIES BIJ PESTGEDRAG
Indien bovenstaande stappen 1 t/m 5 niet voldoende positief resultaat hebben, wordt er overgegaan op
het straffen van de dader.
De straf is opgebouwd in 5 fases; afhankelijk hoelang de pester door blijft gaan met zijn/haar pestgedrag
en geen verbetering vertoond in zijn/haar gedrag.
Fase 1
-Een of meerdere pauzes binnenblijven.
-Nablijven tot alle kinderen naar huis vertrokken zijn.
-Een schriftelijke opdracht zoals een stelopdracht over de toedracht en zijn/haar rol in het probleem.
-Door gesprek: bewustwording voor wat hij/zij met het gepeste kind uithaalt.
-Afspraken maken met de pester over gedragsveranderingen. De naleving van deze afspraken komen aan
het einde van iedere week (voor een periode) in een kort gesprek aan de orde.
Fase 2
Een gesprek met de ouders, als voorgaande acties op niets uitlopen. De medewerking van de ouders wordt
nadrukkelijk gevraagd om een einde aan het probleem te maken. De school heeft alle activiteiten
vastgelegd in de ‘Dit kan niet’ map en de school heeft al het mogelijke gedaan om een einde te maken
aan het pestprobleem.
Fase 3
Bij aanhoudend pestgedrag kan deskundige hulp worden ingeschakeld zoals de Schoolbegeleidingsdienst,
de schoolarts van de GGD of schoolmaatschappelijk werk.
Fase 4
Bij aanhoudend pestgedrag kan ervoor gekozen worden om een leerling tijdelijk in een andere groep te
plaatsen, binnen de school. Ook het (tijdelijk) plaatsen op een andere school behoort tot de
mogelijkheden.
Fase 5
In extreme gevallen kan een leerling geschorst of verwijderd worden.
Pestsituaties buiten schooltijd
Bij pestsituaties buiten schooltijd vallen buiten de verantwoordelijkheid van school. Hoogstwaarschijnlijk
zijn de gevolgen van deze pesterijen wel te merken in de school. Indien nodig wordt hier in de klas
aandacht aan geschonken, in overleg met desbetreffende ouders.
MONOTORING
SOCIOGRAM
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Twee keer per jaar (voor de herfstvakantie en voor de voorjaarsvakantie) wordt in iedere groep een
sociogram afgenomen. In dit sociogram geven kinderen 3 positieve en 3 negatieve keuzes op. Aan de hand
van de resultaten kan de leerkracht gericht activiteiten inzetten om verhoudingen in de klas te verbeteren.
ZIEN
Twee keer per jaar wordt de ZIEN! Vragenlijst ingevuld. In het najaar (oktober/november) wordt zowel de
leerkrachtvragenlijst (groep 1-8) als de leerlingvragenlijst (groep 5-8) ingevuld. In het voorjaar
(februari/maart) wordt de leerkrachtvragenlijst afgenomen in groep 1-4 en de leerlingvragenlijst in groep
5-8. In zowel de leerkrachtvragenlijst als de leerlingvragenlijst is een onderdeel pestgedrag en
pestbeleving opgenomen. ZIEN biedt op basis van de vragenlijsten concrete doelen en
handelingssugesties.
GROEPSPLAN
Om de ontwikkeling en aanpak van sociaal emotionele vorming te volgen maakt de leerkracht twee keer
per jaar een groepsplan (van een half jaar) sociaal emotionele vorming. Bij het opstellen van het
groepsplan maakt de leerkracht gebruik van de input van sociogram en zien. Tijdens een half jaar beschrijft
de leerkracht onder het kopje uitvoerig hoe de aanpak en ontwikkeling van de sociaal emotionele vorming
verloopt. Aan het einde van de periode wordt het groepsplan geëvalueerd door de leerkracht.
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Bijlage 18– Richtlijnen registreren van incidenten en ongevallen
Incidenten registratie waarom, wat en hoe te registreren?
Het doel van adequaat registreren en selectie van definitie: Het adequaat registreren van incidenten is
belangrijk. Mooij en de Wit (2009) stellen: “Eenduidige evaluatie van informatie over incidenten, en
passende maatregelen in het school- en teambeleid, kunnen leiden tot reductie van incidenten in en rond
school. Optimalisering van definities en bijpassende registratie en inzet van theorie gebaseerde
interventies in de onderwijspraktijk, kunnen de veiligheid in en rond scholen aantoonbaar vergroten.”
Doordat de definities die gegeven worden voortkomen uit een onderzoek van het ministerie Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap (Mooij en de Wit, 2009) is de kans groot dat deze landelijk geregelder worden
gebruikt. Aan de ene kant vergroot dit de kans op vergelijking met meerdere scholen, waardoor het
leerklimaat wordt vergroot. Aan de andere kant bestaat de kans dat er ontwikkelingen worden geplaatst
vanuit deze definitie. Kan hierdoor mogelijk eenvoudiger met de nieuwe ontwikkelingen meegaan.
Bewust van het gegeven dat de definities in zekere mate nog in ontwikkeling zijn, is het van belang
knelpunten te noteren, bespreken en evalueren. Dit zou uiteindelijk kunnen zorgen voor een goed
bruikbare en dekkende definiëring van incidenten.
Definities van incidenten
Als hoofdcategorie worden twee soorten incidenten beschreven, verboden handelen en ongeval. De
definities zullen hieronder worden uitgewerkt.
1. verboden handelen3
Een incident is ‘opzettelijk agressief of antisociaal handelen dat door schoolregels of wetgeving verboden
is’.
1.1. Direct tegen personen:
Incidenten direct tegen personen zijn incidenten waarbij ‘enige vorm van letsel of schade is
toegebracht aan een of meer personen’.
1.1.1.Verbaal geweld: Incidenten verbaal geweld zijn incidenten direct gericht tegen personen
‘met de bedoeling een of meer personen mondeling dan wel schriftelijk te kwetsen,
belachelijk te maken, of voor schut te zetten’.
1.1.2. Bedreiging: Incidenten bedreiging zijn incidenten direct gericht tegen personen ‘waarbij via
verbale of non-verbale communicatie gedreigd wordt schade toe te brengen aan die
personen of hun eigendommen.’
1.1.3. Fysiek geweld: Incidenten fysiek geweld zijn incidenten direct gericht tegen personen
waarbij ‘het handelen gericht is tegen het lichaam van een andere partij’.
1.1.4. Grove daderijen: Incidenten grove daderijen zijn incidenten direct gericht tegen personen
‘met een duidelijk machtsverschil tussen dader(s) en slachtoffer(s) en waarbij sprake is van
een systematisch en terugkerend karakter’.
1.1.5. Seksuele intimidatie: Incidenten seksuele intimidatie zijn incidenten direct gericht tegen
personen ‘bestaande uit seksuele verbale of non-verbale communicatie, zonder fysiek
seksueel contact (hieronder vallen ook seksuele bedreigingen)’.
1.1.6. Seksueel misbruik: Incidenten seksueel misbruik zijn incidenten direct gericht tegen
personen ‘bestaande uit daadwerkelijk fysiek seksueel contact’.
1.1.7.Loverboy/ -(girl): Incidenten loverboy/-(girl) zijn incidenten direct gericht tegen personen
‘waarbij een persoon onder valse voorwendselen uiteindelijk gedwongen wordt tot seksuele
en/of (andere) illegale handelingen, en waarbij tussen het slachtoffer en de dader (in de
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ogen

van
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slachtoffer)
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(liefdes)relatie

bestaat

of

heeft

bestaan’.

1.2. Indirect tegen personen:
Incidenten tegen personen gericht zijn incidenten waarbij ‘enige vorm van schade is toegebracht
aan eigendommen van één of meer personen of instellingen’. - Vernieling - Diefstal - Heling Fraude – Inbraak.
1.3. Handelen in relatie tot (verboden) goederen:
1.4. Incidenten betreffende (verboden) goederen zijn incidenten waarbij ‘goederen of voorwerpen
betrokken zijn die volgens de schoolregels of wet zijn verboden, zonder dat er door het incident
zelf schade is toegebracht aan een of meerdere personen’.
• Wapens: - Bezit - Gebruik - Verkoop
• Drugs: Bezit - Gebruik - Verkoop
• Alcoholgebruik
• (Illegaal) vuurwerk
2. Ongeval
“Een aan een werknemer/leerling in verband met de verrichten arbeid (in het geval van een leerling:
verrichtingen die vergelijkbaar zijn met de beroepspraktijk) overkomen ongewilde, plotselinge
gebeurtenis, die schade aan gezondheid of de dood tot vrijwel onmiddellijk gevolg heeft gehad en ertoe
heeft geleid, dat de werknemer tijdens de werktijd de arbeid heeft gestaakt en niet meer heeft hervat, dan
wel met de arbeid geen aanvang heeft gemaakt”.
Op grond van deze definitie moet er aan tweetal voorwaarden worden voldaan:
a) De gebeurtenis dient binnen enige dagen schade aan de gezondheid of de dood tot gevolg hebben
gehad.
b) De gebeurtenis moet ertoe hebben geleid dat de werknemer/leerling tijdens de werktijd de
arbeid heeft gestaakt en niet meer heeft hervat, dan wel met de arbeid niet opnieuw een aanvang
heeft gemaakt.
Een ongeval kan opgedeeld worden in de volgende 4 categorieën:
1) Een incident:
a. Er is sprake van een incident als het gaat om een bijna-ongeval. Een medewerker/ leerling
kan melding maken van en onveilige of ongezonde situatie en daardoor de arbeid staken
(of weigeren de les verder bij te wonen).
b. Er is sprake van een incident als het ergens niet goed is gegaan (geen sprake van enig
letsel), maar er een gevaarlijke situatie is ontstaan.
2) Ongevallen met ernstig lichamelijk letsel (inclusief dodelijke gevallen).
Een ernstig lichamelijk letsel is schade aan de gezondheid, die binnen 24 uur na het tijdstip van
de gebeurtenis leidt tot opname in een ziekenhuis. Deze opname vindt plaats als er sprake is van
een onstabiele conditie, er observatie noodzakelijk is, behandeling toegepast moet worden of als
het letsel van blijvende aard is.
3) Overige ongevallen (met enig lichamelijk letsel en (arbeids)verzuim)
Ongevallen waarbij zich weliswaar enig lichamelijk letsel voordoet, maar niet zodanig dat dit valt
onder de omschrijving van “ernstig lichamelijk letsel”. Wel moet als gevolg van het ongeval sprake
zijn van het optreden van (arbeids)verzuim. Het slechts ontbreken van de werkdag/lesdag wordt
niet beschouwd als (arbeids)verzuim.
4)

Gebeurtenissen met grote materiële schade.
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Gebeurtenissen waarbij grote materiële schade is ontstaan en waarbij tevens gevaar voor de
veiligheid of de gezondheid van werknemers en/of leerlingen/kinderen heeft bestaan. - Onder
grote materiële schade wordt ‘schade aan gebouwen, materieel, grondstoffen of producten die
een direct gevolg zijn van een ongewenste gebeurtenis, met een bedrag van ten minste €…………..?
Beroepsziekten en vermoede beroepsziekten
Van een beroepsziekte of af aandoening of een vermoede beroepsziekte is sprake wanneer er voldoende
aanwijzingen zijn dat een ziekte of aandoening in hoofdzaak het gevolg is van arbeid of
arbeidsomstandigheden. Er is spraken van een (vermoedelijk) oorzakelijk verband tussen ziekte en arbeid
of arbeidsomstandigheden.
Nota bene: Een beroepsziekte kan niet vallen onder de definitie van een ongeval. Een beroepsziekte is
dus geen ziekte of aandoening welke het gevolg zijn van een ongewilde, plotselinge gebeurtenis,
overkomen aan een werknemer/leerling in verband met het verrichten van arbeid.
Registratie van arbeidsongevallen en incidenten
Veiligheid en het welbevinden van leerlingen/kinderen en medewerkers zijn voor groot belang voor het
bereiken van goede onderwijsresultaten. Als we onderwijsresultaten willen bereiken die op of gelijk zijn
aan het landelijke gemiddelde moeten we zoveel mogelijk ongevallen en incidenten voorkomen. Een
goede registratie van ongevallen en incidenten kan ons helpen bij een analyse van de oorzaken ervan en
geven ons handvatten om ze in de toekomst te voorkomen.
Arbeidsongevallen
“De werkgever meldt arbeidsongevallen die leiden tot de dood, een blijvend letsel of een
ziekenhuisopname direct aan de daartoe aangewezen toezichthouder (de arbeidsinspectie) en
rapporteert hierover desgevraagd zo spoedig mogelijk schriftelijk aan deze toezichthouder.” (Artikel 9, lid
1). Deze ongevallen worden direct schriftelijk aan de Arbeidsinspectie en het bestuur gemeld. De
schriftelijke melding van ongeval wordt als het medewerkers betreft in het personeelsdossier als
dossieritem opgenomen. Als het ongeval een leerling betreft wordt dit opgenomen in de
incidentenregistratie van de school.
Op bestuurlijk niveau wordt een registratie bijgehouden van arbeidsongevallen die bij de Arbeidsinspectie
gemeld zijn. Ook arbeidsongevallen die geleid hebben tot een verzuim van meer dan drie werkdagen
worden in deze registratie opgenomen.
Bij een arbeidsongeval, zoals hiervoor omschreven, vult de preventiemedewerker of een daarvoor
aangewezen persoon een ongevallenmeldingsformulier in. Dit formulier is verkrijgbaar bij de directie. Het
formulier moet binnen 24 uur na het ongeval ingevuld worden. In het register van arbeidsongevallen die
aan de Arbeidsinspectie gemeld moeten worden, wordt in ieder geval de datum en aard van
arbeidsongeval opgenomen. Uit de geregistreerde informatie blijkt of er gevaarlijke situaties zijn of
kunnen ontstaan. Elk kwartaal bespreekt de preventiemedewerker het register van de ongevallen met de
schoolleiding als daarin nieuwe ongevallen gemeld staan. Eveneens elk kwartaal bespreekt de Arbo
coördinator het register van ongevallen met het bestuur als daarin nieuwe ongevallen gemeld staan.
Incidenten
Onder incidenten verstaan we zaken als: vernielingen en vandalisme, gewapend en ongewapend geweld,
niet opvolgen opdrachten, mondelinge of fysieke bedreigingen, seksuele intimidaties, overlast,
aanranding, diefstal en beledigingen/ verwensingen en dergelijke.
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Al deze incidenten bedreigen de veiligheidsbeleving van medewerkers en leerlingen/kinderen en
belemmeren soms de voortgang van het onderwijs. Medewerkers die met incidenten met
leerlingen/kinderen te maken hebben gehad dienen deze te registreren. Medewerkers die een incident
met een andere medewerker hebben meegemaakt maken een verslag van het incident en verzoeken de
personeelsconsulenten dit op te nemen in Profit of zij dienen een klacht in bij de directie. Als de klacht de
directie betreft, handel dan volgens de klachtenregeling. Per kwartaal wordt er door de
preventiemedewerker een rapport gemaakt waarmee de aard en de omvang van de incidenten duidelijk
wordt. Het rapport wordt geagendeerd in het MT van de school en op grond van het overleg worden al
dan niet maatregelen genomen. De genomen maatregelen en het jaaroverzicht van de incidenten worden
door de preventiemedewerker in het Plan van aanpak RI&E opgenomen.
Ongevallen/ Incidenten procedure
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Melding ongeval of incident d.m.v. ongevallen/incidenten meldingsformulier door
slachtoffer/getuige (of werknemer?)
Inleveren ongevallen/incidenten meldingsformulier bij de preventiemedewerker.
Beoordelen ongeval (door preventiemedewerker) op meldingsplicht aan Arbeidsinspectie.
Beoordelen incident op verwerking in registratiesysteem
Bespreken (door preventiemedewerker) ongeval met werknemers.
Indien nodig bespreken met Arbocoördinator.
Maatregelen treffen ter voorkoming herhaling.
Verslag schrijven op achterzijde formulier.
Archiveren van het formulier in HRM - software c.q. het leerlingvolgsysteem.
Jaarlijks evalueren alle ongevallen en incidenten in plan van aanpak.
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Bijlage 19 – Ongevallenmeldingsformulier arbeidsinspectie
Werkgever (bevoegd gezag)
Naam
Adres
Postcode en plaats
Aantal werkzame personen
Naam melder
Telefoon

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

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

ja/nee *
………..….dagen/weken/maanden *

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

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

Het Kompas
Adres
Postcode en plaats
Datum en tijdstip ongeval
Direct voorafgaand aan het
ongeval door getroffene
verrichte werkzaamheden
Aard van het ongeval
Eventueel betrokken
arbeidsmiddelen of stoffen
Plaats
Datum
Handtekening aanmelder
Gezien namens bevoegd
gezag
Telefoonnummer en adres voor melding van arbeidsongevallen
Arbeidsinspectie
Oudenoord 6, 3513 ER Utrecht
Telefoon: 030 - 230 56 00 Fax: 030 - 230 56 80
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Bijlage 20 – Incidentenregistratieformulier
Naam van de melder
Namen van daders/verdachten
Namen van slachtoffers

1
2
1
2

Datum
Tijdstip

Type incident:

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

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

Nadere omschrijving:

………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….

Plaats:

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

Aard van de interventie:
o Signalering (geen actie)
o Signalering (actie)
o Gestraft

Houding van de verdachte:
o Meegaand / Coöperatief
o Brutaal
o Agressief (fysiek)

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

Is er sprake van immateriële schade?

o Ja, namelijk…….......................................................................................................................................
o Nee

Is er sprak van materiële schade?
o Nee
o Ja. Geschat bedrag:
o Schadeformulier ingevuld

Ingevulde formulieren afgeven bij ……………………………………….. (per school bepalen)
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Bijlage 21 – Richtlijn voor de praktische uitwerking van de schoolidentiteit
Wij zullen het niet verbergen voor hun kinderen voor het navolgende geslacht, vertellende de loffelijkheden des HEEREN, en
Zijn sterkheid, en Zijn wonderen, die Hij gedaan heeft (Psalm 78:4)
Gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout smakeloos wordt, waarmede zal het gezouten worden? Laat uw licht alzo schijnen
voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien, en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken (Matth. 5:13a, 16)
Doet het al ter ere Gods. Weest zonder aanstoot te geven, en den Joden, en den Grieken, en der Gemeente Gods (1 Kor. 10:31b,
32)

Onze school ontleent haar bestaansrecht aan het geven van christelijk onderwijs gegrond op Gods Woord en de Drie
Formulieren van Enigheid (Heidelberger Catechismus, Nederlandse Geloofsbelijdenis, Dordtse Leerregels). Dit is
voor de ouders één van de belangrijkste redenen om voor onze school te kiezen. Als bestuur, personeel en ouders
hechten we dan ook zeer aan een identiteit die een uitwerking is van de grondslag van onze school. In deze
identiteitsbrief schetst het bestuur de kaders van de identiteit voor de dagelijkse praktijk en de daaruit volgende
verwachtingen van personeel, ouders en kinderen.
Voor een kind is het van groot belang dat er een eenheid wordt ervaren in wat thuis, op school en in de kerk beleefd
wordt. De kaders en regels zijn zeker geen garantie voor doorleefd christelijk onderwijs. Anderzijds is het belang van
het personeel als identificatiefiguur niet te onderschatten. Zij hebben een voorbeeldfunctie en vormen met de
ouders het kind. Ten diepste kan dit alleen als zij in Christus zijn en daaruit leven.
De basis
Het dienen van God en onze naasten (Tien Geboden)
God heeft recht op de verering door alle mensen. De wijze waarop wordt geopenbaard in Gods Woord. God vraagt
eerbied voor Zijn Woord en Zijn Naam. De zondag is de dag des Heeren waarop wij zonder afgeleid te worden door
ons werk Hem in het bijzonder mogen en moeten dienen. Wij bezoeken dan trouw de samenkomst van de gemeente
waartoe we behoren. De gezagsverhoudingen zijn door God ons ten goede gegeven en worden daarom erkend. In
ons handelen hebben wij het eeuwig welzijn van de leerlingen en onze collega’s op het oog. Seksualiteit heeft in de
Bijbel plaats in een huwelijk tussen een man en een vrouw. De huwelijksrelatie wordt geëerbiedigd. Aan seksueel
getinte grappen en intimidatie wordt geen ruimte gegeven. Ook in ons uiterlijk laten wij het in de schepping gelegde
onderscheid tussen man en vrouw tot uitdrukking komen. Onze kleding is bedekkend en niet ontdekkend. Elkaars
eigendommen worden gerespecteerd. We geven elkaar opbouwend feedback. Wij zijn tevreden met de gaven van
God en geven ons niet over aan wereldse begeerten. Anderzijds gebruiken wij onze talenten om ons en onze
kinderen verder te bekwamen.

Het Evangelie
Door de zondeval zijn wij (en de kinderen) geneigd God en onze naasten te haten. Deze geneigdheid kan alleen door
de wedergeboorte, geloof en bekering worden doorbroken. Tegelijkertijd hebben we toch de opdracht om God en
onze naasten lief te hebben en moeten daarom opgeroepen worden tot bekering. De enige weg om uit deze
spanning (te moeten en niet kunnen en te willen) te komen is de Heere Jezus Christus. Kinderen worden opgeroepen
te bidden dat God hun de ernst van de zonde doet inzien en de zondige geneigdheid wegneemt. Maar ook moet
benadrukt worden dat bij de Heere alles te verkrijgen is tot behoud. De Heere heeft bij de doop laten zien dat er van
Godswege geen beletsels zijn om die genadegaven te schenken. Deze elementen moeten, met name in de
Bijbelvertellingen, steeds worden benadrukt.
De uitwerking
De kerk
Personeelsleden van onze school zijn (belijdende) lidmaten van één van de reformatorische kerken. Er wordt
verwacht van de kinderen dat ze van huis uit bekend zijn met een zondagbesteding waarbij de dienst aan God
centraal staat en de onderlinge samenkomsten van de kerkelijke gemeenten worden bezocht.
Het staan in de wereld
Wij staan als school midden in de wereld maar zijn niet van de wereld. Er is betrokkenheid met de mensen en
gebeurtenissen om ons heen maar er is ook distantie. De wereld met al haar begeerlijkheden gaat voorbij. Deze
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houding geven we door aan onze leerlingen. We leren ze: vreemdelingschap, rentmeesterschap en een leven vanuit
eeuwigheidsperspectief. Kunst- en cultuuruitingen worden belicht vanuit christelijk burgerschap.
1. Bijbel(vertelling)
• Op de school wordt de Statenvertaling van de Bijbel gebruikt.
• De vertaling van de Bijbelse boodschap aan de kinderen is in overeenstemming met het gehele Woord van God zoals
verwoord in de Drie Formulieren van Enigheid.
• Iedere dag is er voldoende tijd voor de Bijbelvertelling of een verwerking daarvan (psalm, Heidelberger Catechismus,
kerkgeschiedenis).
• Bij gebruik van kinderbijbels wordt een keuze gemaakt uit de schrijvers Snoek, B.J. van Wijk, Vreugdenhil, Van
Dam, Meeuse L. Zwoferink, Hartingsveld-Morree.
2. Algemeen gedrag
• We hebben de volgende algemene regels afgesproken
1. We gebruiken fatsoenlijke taal, dus geen grove taal, (bastaard)vloeken, schuttingtaal en scheldwoorden
2. Iedereen hoort erbij, we komen op voor elkaar, we pesten niet, we laten iedereen in zijn of haar waarde, we sluiten
niemand uit
3. We spreken meningsverschillen uit in de beslotenheid met de betrokkene(n).
4. We gaan met elkaar om zoals we graag willen dat anderen met ons omgaan
5. We zijn zuinig op onze en elkaars spullen
6. We spreken de waarheid
7. We hebben respect voor de leerkrachten en kinderen spreken leerkrachten aan met “u”
8. Leerkrachten en ouders behandelen elkaar en elkaars deskundigheid met respect
9. We hebben belangstelling voor elkaar (kinderen – ouders – leerkrachten)
• Elke klas bespreekt aan het begin van het schooljaar de klassenregels voor dat jaar.
3. Kleding en haardracht
• De kleding en het uiterlijk van het personeel en vrijwilligers is representatief, bedekkend en ziet er verzorgd uit. De
personeelsleden zijn betreffende het voorgaande aanspreekbaar op de Bijbelse normen en waarden.
• De kleding van de leerlingen is bedekkend en niet aanstootgevend.
4. Muziek en zang
• De Psalmen vormen de kern van de te zingen liederen en worden dagelijks niet-ritmisch gezongen in de berijming
van 1773.
• De leerlingen leren geestelijke liederen uit de door het bestuur vastgestelde basisbundel Leer mij Uw weg. Andere
aangeleerde geestelijke liederen worden vooraf voorgelegd aan directie ter goedkeuring.
5. Mediagebruik
• Het mediagebruik waaronder computerspelletjes en video’s is altijd ondersteunend aan het onderwijsproces. Media
ter vermaak zijn niet toegestaan.
• Leerlingen mogen op school geen mobiele telefoons en soortgelijke gebruiken.
• Alleen gefilterd internet (leerlingen: Kliksafe “white listing”; leerkrachten: Kliksafe “black listing”).
• Video’s worden altijd eerst door de leerkracht gescreend.
• Mediaopvoeding is onderdeel van het leerproces.
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Bijlage 22 – BHV Ontruimingsplan
1. Inhoud
1

Inhoudsopgave

2

Inleiding en toelichting

3

Situatietekening

4

Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens

5

Alarmeringsprocedure intern en extern

6

Stroomschema alarmering

7

Wijze van ontruiming en ontruimingsorganisatie

8

Wat te doen bij brand- of ontruimingsalarm door leerkrachten en medewerkers

9

Taken Hbhv-er, Bhv-er (of daar waar de melding binnen komt)

10

Taken hoofd bedrijfshulpverlening (coördinator bedrijfshulpverlening)

11

Taken bedrijfshulpverlener (leerkrachten)

12

Taken directeur/ plaatsvervanger

13

Tekeningen

14

Verklaring en symbolen

15

Logboek ontruimingsplan

16

Telefooncirkel ontruimingsplan bij calamiteiten
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2. Inleiding en toelichting
In ieder gebouw, dus ook in ons schoolgebouw, kunnen zich situaties voordoen die het noodzakelijk maken dat
leerlingen, ouders, leerkrachten en overige aanwezigen het gebouw zo snel mogelijk moeten verlaten.
Deze situatie kunnen zich voordoen bij:
q
q
q
q
q
q
q

brand;
wateroverlast;
stormschade;
bommelding;
gaslekkage;
in opdracht van bevoegd gezag;
of andere voorkomende gevallen.

Hiervoor is naast de genomen preventie- en preparatiemaatregelen een ontruimingsplan nodig.
Voorwaarde voor een goede ontruiming is dat de opzet van dit plan bij alle medewerkers van de school bekend
moet zijn.
Door instructie en minimaal één jaarlijkse oefening zal dit ontruimingsplan aan de praktijk worden getoetst en zo
nodig worden bijgesteld.
Toelichting
a)

Van het ontruimingsplan behoren alle leerkrachten en medewerkers het hoofdstuk “Wat te doen bij
brand of ontruimingsalarm” te kennen.

b) Alle leden van het directieteam en het bedrijfshulpverleningsteam moeten het ontruimingsplan goed
kennen.
c)

Alle overige medewerkers, stagiaires, leerlingen en ouders moeten opdrachten en aanwijzingen van het
hoofd bedrijfshulpverlening en het bedrijfshulpverleningsteam opvolgen.

d) In situaties waarin niet is voorzien, zal naar bevinding van zaken moeten worden gehandeld.
e) De directie is verantwoordelijk voor de bedrijfshulpverleningsorganisatie in het gebouw, volgens de
Arbowet artikel 15.

Sociaal Veiligheidsplan Het Kompas –Versie 1.1/2021. -

pag. 106 van 121

Voorbeeld Sociaal Veiligheidplan Het Kompas
3. Situatietekening

Bouwwerk:
School met de bijbel, het Kompas
Joop Westerweelstraat 18
3417 EN Montfoort
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4. Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens
Gegevens van de school
Naam
Adres
Telefoon

:
: School met de bijbel, Het Kompas
: Joop Westerweelstraat 18, 3417 EN te Montfoort
: 0348 472121

Omschrijving van het gebouw (beschrijving gebouw, indeling en gebruik):
Het onderwijsgebouw bestaat uit twee verdiepingen. De begane grond heeft 4 lokalen, een speellokaal
en vier nevenruimten, de eerste verdieping heeft 4 lokalen, een computerleerplein en vier
nevenruimten. Het onderwijsgebouw is één brandcompartiment. De installatie ruimte is uitgevoerd als
een brandcompartiment. Per verdieping zijn vijf lokalen aanwezig. Tijdens schooltijd (08:00 uur en 15:30
uur) zijn maximaal circa 200 personen aanwezig.
Het onderwijsgebouw is voorzien van een brandmeldinstallatie met “niet automatische bewaking”, wel
met doormelding naar ‘AV Beveiliging’, vluchtwegaanduiding, noodverlichting, brandslanghaspels en
handbrandblussers, de nooduitgangen zijn voorzien van paniek balken.
Bedrijfshulpverleningsorganisatie:
bestaat uit:
q een hoofd van de bedrijfshulpverlening (Coördinator bedrijfshulpverlening);
q bedrijfshulpverleners;
Tijdens de openingstijden van het schoolgebouw moeten er voldoende gecertificeerde
bedrijfshulpverleners aanwezig zijn.
Persoonsgegevens BHV:
Hoofd BHV
:
Gerdineke Hogendoorn (Plaatsverv. Petra Kuiper/Caroline Versteeg)
Appél hoofd
:
Wilbert Hoepel (Plaatsverv. Marieke van Vliet)
BHV-ploegleden
:
Titia Mackloet, Danielle van Grootveld, Petra Kuiper, Jonathan
Slingerland, Gerdine Vonk, Corine den Toom, Priscilla Leeflang, Willeke Nokkert, Meta van Veldhuizen,
Linda Lambooij, Marieke Borsje, Sibbe Wassink, Caroline Versteeg, Marieke van Vliet
(Personeelsleden die geen BHV-er zijn: Bernadet Mieras, Jenneke Aalderink, Pia de Graaf en Marilise
Tennant. Op hun werkdagen kunnen zij ingezet worden bij het toezicht houden op de verzamelplaats.)
Alarmering:
q
q
q
q

Ontruimingsalarminstallatie: Op iedere verdieping uitgevoerd met ontruimingshandmelders.
Aan de ontruimingshandmelders is direct het ontruimingsalarm gekoppeld.
Er wordt gebruik gemaakt van het zogenoemde "slow-whoop" signaal. Dit is een oplopend
signaal met verschillende toonhoogtes.
Bij brandmeldingen wordt het totale gebouw ontruimd.

Communicatiemiddelen:
q De bedrijfshulpverleners communiceren vooral mondeling.
Het ontruimingsplan ligt bij het brandmeldpaneel bij de hoofdingang. Een tweede exemplaar ligt bij de directie.
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5. Alarmeringsprocedure intern en extern
5.1 Interne alarmering
Interne alarmering is bedoeld om de aanwezigen in het schoolgebouw te waarschuwen en de bedrijfshulpverleningsorganisatie op te starten.
Bij een calamiteit werkt de alarmering als volgt:
1) Alle aanwezigen in de school worden gewaarschuwd door het ontruimingsalarmsignaal. Er
wordt gebruik gemaakt van het zogenaamde “slow-whoop” signaal. Dit is een oplopend
geluidssignaal met verschillende toonhoogtes.
2) De bedrijfshulpverleningsorganisatie wordt eveneens gewaarschuwd door het ontruimingsalarmsignaal.
3) De brandhandmelder is doorgeschakeld naar AV Beveiliging. Bij melding nemen zij telefonisch
contact op met school. Bij geen gehoor wordt de melding doorgezet naar de brandweer.
5.2 Externe alarmering
Externe alarmering is bedoeld om de hulpdiensten ter plaatse te krijgen.
Bij een calamiteit werkt de alarmering als volgt:
*

Bel het alarmnummer 112. Vraag aan de telefonist om politie, brandweer of ambulance.
Aan de desbetreffende centralist moet worden verteld:
-

naam van de melder;
naam en adres van het gebouw;
welke plaats en gemeente;
aard van het incident en eventuele bijzonderheden;
of er slachtoffers zijn, waar en hoeveel.
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6. Stroomschema alarmering

BHV
HBHV

=Bedrijfshulpverlener
=Hoofdbedrijfshulpverlener

Sociaal Veiligheidsplan Het Kompas –Versie 1.1/2021. -

pag. 110 van 121

Voorbeeld Sociaal Veiligheidplan Het Kompas
7. Wijze van ontruiming en ontruimingsorganisatie
Een ieder die een ontruimingshandmelding maakt, geeft in principe opdracht voor de ontruiming.
Bij een ontruimingsalarmsignaal wordt altijd het gehele gebouw ontruimd.
Anders dan bij brand wordt de opdracht gegeven door:
a) de directeur / plaatsvervanger;
b) het hoofd van de bedrijfshulpverlening (coördinator bedrijfshulpverlening)
c) het bevoegd gezag.
De ontruiming wordt begeleid door de bedrijfshulpverleningsorganisatie en eventueel de overige
leerkrachten en medewerkers.
Verzamelplaats bij totale ontruiming:
-

-

Bij totale ontruiming is de verzamelplaats voor de garages naast de parkeerplaats. Als de
ontruiming doorgezet wordt en we niet meer terug kunnen keren naar de school, zullen we
verder verzamelen naar het Abraham Colijnplein. Daar kunnen de kinderen vervolgens
opgehaald worden door de ouders/verzorgers.
Op de verzamelplaats wordt appèl gehouden. De betreffende leerkrachten verifiëren de
leerlingenlijsten, en melden dit bij appél-BHV-er. Daarna melden zij zich bij het hoofd
bedrijfshulpverlening (coördinator bedrijfshulpverlening). Vermissing van personen wordt
direct doorgegeven aan het hoofd van de bedrijfshulpverlening (coördinator
bedrijfshulpverlening).

8 Wat te doen bij brand of ontruimingsalarm door leerkrachten en medewerkers
8.1 Bij het ontdekken van brand
-

-

Blijf kalm.
Brand melden door:
o bij de dichtstbijzijnde ontruimingshandmelder het glaasje in te slaan;
o meld de brand middels 112.
Voorkom uitbreiding:
o sluit ramen en deuren;
o indien mogelijk zelf blussen;
o indien zelf blussen bij beginnende brand niet mogelijk is, verlaat dan de school direct
volgens de ontruimingsinstructie.

8.2 Hoe te handelen bij ontruimingsalarm (door leerkracht)
-

-

U wordt gewaarschuwd door het ontruimingsalarmsignaal (slow-whoop).
Sluit deuren indien mogelijk. Klapramen mogen openblijven.
De leerkrachten van de groepen 2, 3, 5 en 8 controleren de toiletten en RT-kamers.
Leerlingen die buiten de klas met een andere leerkracht werken (bv. RT, ploetergroep, fysio,
dyslexiebehandeling), gaan met de betreffende leerkracht naar de verzamelplaats. Bij de
verzamelplaats worden de leerlingen bij de stamgroep afgeleverd.
Neem de leerlingen in de vaste rij (gymrij) mee naar buiten, u bent verantwoordelijk voor
hen. (Vergeet de leerlingenlijsten niet).
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-

De achterste leerling wordt ‘aangeleerd’ dat hij/zij de lokaaldeur sluit. De achterste leerling
van de rij sluit ook de schooldeur, tenzij er een andere groep aankomt.

-

Tel buiten de school direct de rij. Geef bij vermissing van een leerling(en) je klas over
aan een andere leerkracht en meldt dit direct aan de HBHV-er.

-

Blijf bij rookontwikkeling laag bij de grond.
Maak gebruik van de dichtstbijzijnde trap (eerste verdieping) en (nood)uitgang.
Na opstelling op verzamelplaats tel je direct je groep en geef je door aan de Appel BHV-er of
je groep compleet is.
Verlaat nooit zonder toestemming de verzamelplaats.

De verzamelplaats is voor de garageboxen achter het schoolplein. Tenzij de HBHV-er een andere
locatie aangeeft.

Sociaal Veiligheidsplan Het Kompas –Versie 1.1/2021. -

pag. 112 van 121

Voorbeeld Sociaal Veiligheidplan Het Kompas
9 Taken Hbhv-er of Bhv-er (of daar waar de melding binnen komt)
9.1 Taak bij een telefonische c.q. mondelinge brandmelding
-

-

Neem melding aan.
Geef aan melder opdracht om de dichtstbijzijnde ontruimingshandmelder in te slaan of sla
zelf de dichtstbijzijnde melder in. (Dit moet ALTIJD gebeuren i.v.m. nevenfuncties van
ontruimingsalarmcentrale.)
Meld het incident aan de betreffende hulpdiensten via het alarmnummer 1-1-2 (zie
hoofdstuk externe alarmering).
Ontruim de hal en zorg voor vrije toegang brandweer.
Volg instructies van het Hoofd Bedrijfshulpverlening (coördinator BHV) of brandweer op.
Laat geen ouders/bezoekers meer toe in het gebouw.
Vang externe hulpdiensten op.

10 Taken hoofd bedrijfshulpverlening (coördinator bedrijfshulpverlening)
Taakverdeling:
HoofdBHV: Gerdineke Hogendoorn
Plaatsvervangend HBHV: Petra Kuiper / Caroline Versteeg
AppelBHV: Wilbert Hoepel
Plaatsvervangend AppelBHV: Marieke van Vliet
10.1 Taak bij een ontruimingshandmelding
Het hoofd bedrijfshulpverlening:
- begeeft zich bij alarmering middels het ontruimingsalarmsignaal naar het brandmeldpaneel
en stelt zich op de hoogte van de aard en de plaats van de melding;
- laat nadere informatie betreffende het incident doorgeven aan de hulpdiensten;
- coördineert de ontruiming;
- houdt contact met de bedrijfshulpverleningsploeg en coördineert de nacontrole;
- zorgt voor opvang en begeleiding hulpdiensten (stel sleutels en plattegronden ter
beschikking);
- hanteert de onderstaande checklist en geef de verstrekte informatie door aan de
brandweer.
Checklist Hoofd Bedrijfshulpverlening
q zijn brandweer of andere hulpdiensten al gewaarschuwd?
q

loopt de ontruiming goed (krijg ik terugkoppeling)?

q

is de bedrijfshulpverleningsploeg ingezet?

q

wordt de brandweer opgevangen?

q

krijgt de brandweer informatie, sleutels en plattegronden?
is begeleiding brandweer geregeld?

q
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11 Taken bedrijfshulpverlener, die ook leerkracht is
11.1 Taak bedrijfshulpverlener bij een brandmelding
De bedrijfshulpverlener:
- ontruimt na het ontruimingssignaal zijn of haar klas via de voor dit gedeelte beschikbare
uitgangen (zie plattegronden);
- draagt, na beëindigen ontruimingstaak, de klas over aan een collega op de verzamelplaats;
De leerkrachten van de groepen (0/1, 5, 7) blijven bij de groep
- begeeft zich naar het brandmeldpaneel en meldt zich bij het hoofd bedrijfshulpverlening
(coördinator bedrijfshulpverlener) voor nacontrole; De leerkrachten van de even groepen
(groep 2, 3, 4, 6, 8) +onderwijsondersteunend personeel melden zich bij de HBHV voor
nacontrole.
- sluit ramen en deuren van het toegewezen gedeelte en controleert dit gedeelte op
achterblijvers (denk aan kasten, nissen en dergelijke);
- onderhoudt contact met het hoofd bedrijfshulpverlening (coördinator bedrijfshulpverlener);
- geeft de leiding van de werkzaamheden over aan de brandweer wanneer deze ter plaatse is.
Alle leden van de ontruimingsploeg verzamelen zich vervolgens bij het brandmeldpaneel en rapporteren
aan het hoofd bedrijfshulpverlening (coördinator bedrijfshulpverlener) het resultaat van de nacontrole.
Hierna begeven alle leden van de bedrijfshulpverleningsploeg zich naar de verzamelplaats.

12 Taken directeur/plaatsvervanger
12.1 Bij een calamiteit
De directeur/plaatsvervanger:
- begeeft zich na een oproep door telefoon of semafoon naar de verzamelplaats;
- heeft de eindverantwoordelijkheid van de totale ontruiming;
- draagt verantwoordelijkheid voor optreden van eigen organisatie;
- informeert zo nodig het schoolbestuur;
- draagt zorg voor inlichten van de familie bij eventuele slachtoffers;
- informeert de nieuwsmedia (in overleg met brandweer).

12.2 Algemeen
De directeur of diens plaatsvervanger draagt zorg voor de naleving van de instructies en voorschriften
met betrekking tot de veiligheid, voorgeschreven door onder meer de brandweer en de Arbowet.
Hij/zij is verantwoordelijk voor de geoefendheid van het gehele personeel bij:
- brand;
- hulpverlening;
- ontruiming, enz.
De directeur of diens plaatsvervanger is verantwoordelijk voor regelmatige controle van:
blusmiddelen;
- installaties;
- bereikbaarheid van het bouwwerk (ook bij sneeuw en ijzel).
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13 Tekeningen
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14 Verklaring en symbolen
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15 Logboek ontruimingsplan

16 Telefooncirkel ontruimingsplan bij calamiteiten
Versie september 2021
SCHOOL
Telefoonnummer school: 0348 - 47 21 21 / 06 – 49407669
Abrahamse
0348-470801
Van Beurden
06-15085806

Van Dijke
0348-506455

Bakker (Remco)

Boerefijn

0348-448519
Bolk

0348-560092

0348-444520

Dolderman
(Julian)

Van
Eck
(Sven)
06-51924983

06-39215588

0348743791
Vd
Hoeven v/d Hoeven
(Emma)
(Ilse)
0621941874
0348-467202

Kok
(Wessel)
0348-469079
Rietveld

Langenberg
(Sem)
06-23056102
Rijken

Langenberg
(Wouter)
0348-468673
Van Rijn

06-16896900

06 51494706

0182-785892

Stigter
06-52891684

Timmerarend
s (Emiel)
0348-471033

Timmerarend
s (Marina)
0348-471313

van Vliet
(Floris)
0348-471105

Van Vulpen van Vulpen
(Christina)
(Marc)
0645592026
06-12490431

Den Hertog

Barneveld

Benschop (Rhodé)
0348-448013

Van den Berg
0348-470490

van
Brummelen
0348-467742

Buijk

06-27884486

De
Bruin
(Jeanine)
06-40278931

Floor

De Gans

De Gier

Gulliker

den Hartogh

De Heer

0348-471581

0629808319

06-10156963

0348-448192

0348-550448

0182-309722

v/d Hoeven
(Martha)
0348-471322

Hogendoorn

v/d Horst (Rick)
06-29258814

de
Jong
(Riette)
0348-475503

Kersbergen

0629737365

De
Jong
(Julianne)
0348-447759

0348-451935

Kok
(Bertine)
0348-423843

Lokhorst
(Emma)
0615229911
Rijneveld
(Aart-Jan)
0182748248

Lokhorst
(Lennard)
0348-447366
Rijneveld
(Arwin)
0348-468926

Lokhorst
(Niels)
0348-820224
Roodenburg

Merkens

Molenkamp

Muijs

Mulder

0348- 745284
Roozenboom

0348-448827

06-45614119

0348-470331
Schaap
06-21571063

0348-785184
van
Schaik
(Lotte)
0348-468440

0348-214704
Van Schaik
(Nathanael)
0636543083

Treur

Tukker (Anne)
06-20949557

Verboekend
06-40956285

Versluis
(Alinda)
0348-472559

Versluis
(Lieke)
0348-701078

Verweij

0619921045

Tukker
(Stef)
0348-475709

van Vulpen
(Marleen)
06-15641054

Van Vulpen
(Naomi)
06-22580271

v/d
Wind v/d Wind
(Hananja)
(Jeroen)
0348-474046
0348-475011

van Zoelen

v/d Hoeven Dolderman
(Lars)
(Johanna)
Vanaf
mei
2022)
06 - 22948722
0621562509

0348-448014
De
Bruijn de
Bruijn
(AnneLouise) (Maurice)
0649327633
0348-553733
van den End
06-11435915

De Bruijn (Stijn)

0348-470588

Alle ‘onderste’ ouders bellen weer naar contactpersoon school, 06-49407669
Het bovenstaande telefoonplan is opgesteld in het kader van het ontruimingsplan.
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0348-785394

Van Dijk
0348-448220

0348-560194

Voorbeeld Sociaal Veiligheidplan Het Kompas
Mocht er zich op onze school een grote calamiteit voordoen (bijvoorbeeld: brand) dan heeft de directeur
de opdracht om ervoor te zorgen dat alle leerlingen op een veilige manier naar huis kunnen.
Om dit te kunnen regelen hebben we bovenstaand telefoonplan opgesteld.
Dit plan werkt als volgt:
1. Een BHV-lid van de school belt de gezinnen die op de eerste regel staan (5 gezinnen).
2. Deze 5 gezinnen bellen weer de gezinnen die daaronder staan. (Ieder belt er 2 op)
3. Deze mensen bellen weer het gezin op wat daaronder staat. (steeds 1 gezin)
4. Mocht u daar geen gehoor krijgen dan wordt u verzocht het daaropvolgende gezin te bellen.
Tevens belt u daarna de contactpersoon van de school terug en geeft door wie u niet hebt kunnen
bereiken. (06-49407669)
5. Wilt u de boodschap die u krijgt zo correct en kort mogelijk doorgeven. (De inhoud zal er meestal
op neer komen dat u uw kind(eren) kunt komen ophalen bij het Abraham Colijnplein te
Montfoort.
6. We laten geen kinderen zonder begeleiding naar huis gaan. (Dit geldt voor alle leerlingen!)

Sociaal Veiligheidsplan Het Kompas –Versie 1.1/2021. -

pag. 118 van 121

Voorbeeld Sociaal Veiligheidplan Het Kompas

Literatuurlijst
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbo-vo (15 maart 2011). Landelijke registratie incidenten geweld pas in 2012 www.arbo-vo.nl.
Arbo-vo (g.d.). Controlelijst Bedrijfshulpverlening. www.arbo-vo.nl
Arbo-vo (g.d.). Agressie en onveiligheid. Nazorg. www.arbocatalogus-vo.nl
Arbo-vo (g.d.). Bedrijfshulpverlening plan en noodhulpplan.www.arbocatalogus-vo.nl.
De Baat, M. (2009). Beschermende en risicofactoren voor schoolverzuim. Utrecht: Nederlands Jeugd
Instituut.
Mooij, T. & de Wit, W. (2009). Definities van incidenten in het onderwijs. Nijmegen: ITS, Radboud
Universiteit Nijmegen.
Nederlands Jeugd Instituut (g.d.). Veiligheidskaart. www.nji.nl.
Openbaar Ministerie (2011). Aanwijzing strafrechtelijke aanpak schoolverzuim (2010A034).
www.om.nl.
Rijksoverheid (g.d.). Wie houdt toezicht op leerplicht. www.rijksoverheid.nl.
Spee, I. (2008). Als een ramp de school treft. ‘s-Hertogenbosch: KPC groep
Vollenhoven, M. & Ausum, M. M. V. J. (2010). 10 stappen naar een veiligere school. Amersfoort: CPS.

Wetten:
• Algemene wet Bestuursrecht
• Algemene wet gelijke behandeling
• Ambtenarenwet
• Arbeidsomstandighedenbesluit
• Arbeidsomstandighedenwet
• CAO-PO
• Grondwet
• Inrichtingsbesluit WPO
• Leerplichtwet 1969
• Wet Bescherming persoonsgegevens
• Wet medezeggenschap op scholen
• Wet op het primair onderwijs
• Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
• Wet verbetering Poortwachten
• Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
• Wet Sociale Veiligheid op school
• Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
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Overzicht Notities document
Wettelijk kader
De Kwaliteitswet (1998), Wet op voortgezet onderwijs, artikel 24b, verplicht scholen voor basis- en
voortgezet onderwijs, maatregelen te treffen voor de objectieve behandeling van klachten over
maatregelen, nalatigheid en gedrag (Klachtrecht). Ook zijn scholen volgens deze wet verplicht om te
voorzien in een onafhankelijke klachtencommissie en om een klachtenregeling te treffen1. Daarnaast
dienen alle scholen deze regeling te communiceren door een verwijzing naar de klachtenregeling in de
schoolgids.
1

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

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

3

Programma Veilige Publieke Taak (2010). Handreiking Agressie en Geweld. Den Haag: OBT bv
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