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Uitgangspunten

De school is een leefgemeenschap waarin een veilig schoolklimaat voor medewerkers, leerlingen en
hun ouders/verzorgers (hierna te noemen ouders), voorop moet staan. In dit schoolveiligheidsplan
worden vanuit de verantwoordelijkheid voor een goed arbeidsomstandigheden beleid, de door het
schoolbestuur gegeven richtlijnen uitgewerkt in de praktijk. Geweld en agressie komen in enkele
gevallen in het basisonderwijs voor. Het gaat – kort samengevat – om alle menselijk handelen, dat
geestelijke, lichamelijke of financiële schade veroorzaakt bij een andere persoon of bij de school als
organisatie.
De bedoeling van het schoolveiligheidsplan is te komen tot een systematische en gezamenlijke
aanpak van de problematiek rond preventie van het geweld in ons onderwijs en te bewerkstelligen
dat adequaat wordt gereageerd op concrete geweldsituaties. Het beleid met betrekking tot agressie,
geweld en seksuele intimidatie maakt onderdeel uit van het Arbo- en personeelsbeleid.
Onder agressie en geweld wordt in de wetsbepaling verstaan: voorvallen waarbij een werknemer
psychisch of fysiek wordt lastig gevallen, bedreigd of aangevallen wordt onder omstandigheden die
rechtstreeks verband houden met het verrichten van arbeid. Deze wetsbepaling heeft betrekking op
werknemers en personen zoals stagiaires, ouders en leerlingen. De wetsbepaling betreft het
schoolgebouw en de onmiddellijke omgeving van de school zoals het schoolplein.
We streven naar een leef- en leerklimaat waarin onze medewerkers en leerlingen zich veilig en
positief verbonden voelen met de school, dus een zo optimaal mogelijk werkklimaat.

2.1 Doelstelling beleidsplan









OBS De Arcade streeft naar een veilige leer- en werkomgeving, kortom een veilige school
voor leerlingen, ouders en medewerkers.
Iedereen die werkzaamheden verricht voor OBS De Arcade, dan wel onderwijs volgt of
anderszins deel uitmaakt van de gemeenschap, wordt geacht zich te onthouden van elke
vorm van ongewenst gedrag.
OBS De Arcade neemt preventieve en curatieve maatregelen om ongewenst gedrag te
voorkomen en te bestrijden. Onder ongewenst gedrag wordt verstaan elke vorm van
(seksuele) intimidatie, racisme, discriminatie, agressie en geweld.
Medewerkers en ouders worden geïnformeerd over dit beleidsplan.
Door de leerkrachten worden de gedragsregels regelmatig met de leerlingen besproken.
Aan iedere leerling wordt de zorg en aandacht gegeven die nodig is om zich zo optimaal
mogelijk te kunnen ontwikkelen.

Ons veiligheidsbeleid heeft betrekking op drie vormen van preventie: primaire, secundaire en
tertiaire preventie. Wij streven ernaar om ons preventief en curatief beleid zoveel mogelijk in
samenhang uit te voeren.
Primaire preventie betekent dat we een zodanig schoolklimaat hebben, dat onze medewerkers en
onze leerlingen werken en leren in een veilige omgeving, waardoor uitval wordt voorkomen.
We werken in Warmte en Waardering.

2.2 Primaire preventie
Ons beleid op primair niveau blijkt uit:
 onze aandacht voor onderwijs op maat;
 ons programma voor sociale en communicatieve vaardigheden, o.a. de Kanjertraining die in
alle groepen wordt gegeven;
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het 2 x per jaar invullen van de Kanvas vragenlijsten over het welbevinden en sociaal
functioneren van alle leerlingen in de klas door de leerkrachten (Kanvas is het
leerlingvolgsysteem van de Kanjertraining);
het 1 x per jaar invullen van de Kanvas vragenlijsten over hun welbevinden en sociaal
functioneren in de klas door de leerlingen van de groepen 5 t/m 8, indien nodig gevolgd door
individuele gesprekken tussen leerkracht en leerling;
de warme overdracht voor aanvang van het schooljaar naar de nieuwe leerkracht(en) van de
groep, de dossiervorming in het leerlingvolgsysteem , het Kanvas LOVS, en de regelmatige
leerlingbesprekingen tussen leerkrachten en IB. Deze zorgen er samen voor dat de sociale,
emotionele en cognitieve ontwikkeling en veiligheid van de leerlingen ononderbroken wordt
gevolgd;
de gedragsregels die wij in samenwerking met de medewerkers van de tussenschoolse
opvang hebben opgesteld. Zie bijlage 1 en 2. Daarnaast heeft iedere groep eventueel eigen
groepsregels, die samen met de leerlingen worden opgesteld;
onze aandacht voor normen- en waardenontwikkeling, waarbij wij de nadruk leggen op het
voorbeeldgedrag van onze medewerkers tegenover leerlingen en ouders;
de actieve rol die wij van ouders verwachten;
onze actieve aanpak van het (digitaal) pesten, zie daarvoor ons anti-pestprotocol.

2.3 Secudaire preventie
Met ons beleid voor secundaire preventie richten we ons op onze medewerkers en risicoleerlingen,
die een meer dan gemiddelde kans lopen om dader of slachtoffer te worden en op situaties die extra
gevoelig zijn voor criminaliteit. De secundaire preventie betreft ook de vroegtijdige signalering van
mogelijke situaties van seksuele intimidatie.

2.4 Tertiaire preventie
Op tertiair niveau heeft de aanpak betrekking op medewerkers, leerlingen en ouders, die
daadwerkelijk geconfronteerd zijn met agressie, geweld, discriminatie, seksuele intimidatie of
pesten. Daarbij zijn snelheid van handelen, een zorgvuldige analyse van de eventueel achterliggende
problematiek, een goede klachtenregeling en een goede afstemming en communicatie met en
doorverwijzing naar hulpverlening belangrijke factoren.
Het veiligheids- en geweldsprobleem beperkt zich niet tot de school. Ook de directe omgeving van de
school en de weg van huis naar school horen hierbij. Er zijn afspraken met de wijkagent, JGT, GGZ en
er is de mogelijkheid om psychologen en andere hulpverleners in te schakelen.
Als onderdeel van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) voert onze school een inventarisatie en
evaluatie uit van de gevaren en risico’s op het gebied van fysieke en sociale veiligheid. Er wordt
gebruik gemaakt van Arbomeester 2 RI&E incl. QuickScan en kindmodule.
Dit gebeurt zo vaak als nodig, doch minimaal eenmaal in de vier jaar. Paranassys-WMK- vragenlijsten
over actief burgerschap en sociale veiligheid worden tweejaarlijks voor leerkrachten, ouders en
leerlingen uitgezet volgens het rooster in het schoolplan.
De veiligheidsvragenlijst voor leerlingen wordt (verplicht) jaarlijks afgenomen.
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Definiëring agressie en geweld

Onder agressie en geweld wordt verstaan het pesten, dan wel het psychisch of fysiek lastig vallen,
bedreigen of aanvallen van anderen. Ook diefstal, vernieling, vuurwerk- en wapenbezit vallen
hieronder. Meer gespecificeerd kunnen een zestal vormen van agressie en geweld onderscheiden
worden:
 Fysiek geweld, gericht op het lichaam van personen, onder andere schoppen, slaan,
verwonden en vastgrijpen.
 Psychisch geweld tegen personen, onder andere lastig vallen, bedreiging met geweld,
chantage, onder druk zetten, irriteren of achtervolgen, in persoon of via sociale media.
 Seksueel geweld tegen personen, onder andere seksistische opmerkingen, seksuele
toespelingen en ongewenste intimiteiten.
 Discriminatie van personen in woord of gedrag.
 Verbaal geweld tegen personen (voor zover niet vermeld onder de voorgaande categorieën),
onder andere schelden en beledigen.
 Vernieling van objecten.
Op alle niveaus in het onderwijs komt agressie en geweld voor. Het gaat niet alleen om agressie en
geweld door leerlingen, ook om agressie en geweld door volwassenen.
Ter voorkoming en bestrijding van agressie en geweld hanteren we als uitgangspunten voor beleid de
volgende regels:
 medewerkers, ouders, leerlingen en derden die de school bezoeken respecteren elkaar zoals
zij zijn, ongeacht hun geslacht, geaardheid, geloof, ras, fysieke en/of geestelijke beperkingen;
 medewerkers, ouders, leerlingen en derden die de school bezoeken onthouden zich van elke
vorm van agressie en/of geweld;
 wapen- en vuurwerkbezit is verboden;
 het gebruik van alcohol en drugs door volwassenen is onder schooltijd verboden;
 op school (en daarbuiten) wordt niet gepest;
 eigendommen worden gerespecteerd.
Dat wil voor iedereen zeggen: Je zorgt goed voor jezelf, de ander en voor je omgeving.
Het beleid is onder te verdelen in drie beleidsterreinen:
• preventief beleid;
• curatief beleid;
• repressief beleid.
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Beleidsniveaus

4.1 Preventief beleid
Niet alleen de wet legt verplichtingen op, het spreekt voor zich dat we op OBS De Arcade ook zelf
maatregelen kunnen treffen om agressie en geweld te voorkomen. Zo schrijft de wet voor dat er op
school één of meer preventiemedewerkers aangewezen zijn. Op OBS De Arcade is hierin voorzien
door de ARBO-coördinator. De directeur is altijd eindverantwoordelijk. Op preventief gebied dient op
schoolniveau in elk geval het volgende ingebed te zijn:
 medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van het beleid worden regelmatig in de
gelegenheid gesteld scholing te volgen. Bijvoorbeeld de schoolcontactpersonen en de
bedrijfshulpverleners (BHV);
 de school heeft één of meer preventiemedewerkers aangewezen;
 er zijn gedragsregels opgesteld die door alle medewerkers consequent nageleefd worden;
 medewerkers en ouders van de school hebben een voorbeeldfunctie;
 medewerkers, ouders en leerlingen worden regelmatig geïnformeerd over de geldende
regels;
 de risico-inventarisatie die periodiek wordt opgemaakt bevat een analyse van de gevaren en
de risico’s op het terrein van agressie en geweld;
 het onderwerp agressie en geweld wordt regelmatig aan de orde gesteld:
o tijdens gesprekken met leerlingen;
o tijdens de kanjertraining;
o tijdens gesprekken met medewerkers;
o tijdens teamvergaderingen en directeur overleggen;
o in het overleg met de medezeggenschapsraad.

4.2 Curatief beleid
Alle preventie ten spijt, er zullen zich incidenten voordoen. Voor de school betekent dit dat in geval
van (ernstige) incidenten snel en adequaat gehandeld moet kunnen worden. In dit veiligheidsplan
wordt in hoofdstuk 5 “Draaiboek bij crises en calamiteiten” aangegeven hoe te handelen. Het is van
wezenlijk belang de slachtoffers van agressie en geweld goed op te vangen.

4.3 Repressief beleid
Helaas is het zo dat - ook op scholen - repressief beleid onontkoombaar is.
Op onze school kunnen wetsovertredingen niet getolereerd worden. Iedereen is bevoegd om van
een strafbaar feit aangifte te doen. Daarom geldt als uitgangspunt dat het bestuur ervoor zorgt dat
van wetsovertredingen aangifte wordt gedaan dan wel dat het bestuur zelf aangifte doet.
Feitelijke aangifte bij de politie kan alleen door (de ouders van) het slachtoffer worden gedaan.
Natuurlijk leidt niet ieder incident tot het doen van aangifte. Incidenten kunnen ook aanleiding zijn
een klacht in te dienen via de externe vertrouwenspersoon.
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Taken en functies en belangrijke veiligheidsaspecten

5.1 Arbo-coördinator
•

•

•

•

Risico inventarisatie
De coördinator organiseert de risico-inventarisatie, maakt het plan van aanpak en legt deze
ter beoordeling voor aan de arbodienst en de medezeggenschapsraad.
Inspecties organiseren
De coördinator organiseert de jaarlijkse inspecties van het gebouw en het schoolplein. Door
leerkrachten en eventueel ook ouders bij de inspecties te betrekken, wordt de werklast
gedeeld en de betrokkenheid vergroot.
Ontruimingsplan (laten) opstellen en oefenen.
OBS De Arcade beschikt over een ontruimingsplan. De coördinator ziet erop toe dat iedere
medewerker over een recent exemplaar beschikt. Hiervoor worden ook de
bedrijfshulpverleners van de school ingeschakeld. Het ontruimingsplan moet voorgelegd
worden aan de plaatselijke brandweer. Vervolgens moet het plan minimaal één keer per jaar
geoefend worden.
De coördinator en het hoofd BHV organiseren, coördineren en evalueren de
ontruimingsoefeningen en stellen waar nodig de procedure bij.
Registratie
De coördinator stimuleert teamleden, leerlingen en ouders om alle ongelukken en risicovolle
situaties te melden. Ongelukken worden geregistreerd in Esis.

5.2 Bedrijfshulpverlening
De Arcade heeft een aantal bedrijfshulpverleners. Zij worden ieder jaar bijgeschoold om hun taken
goed uit te kunnen blijven voeren. In het ontruimingsplan van de school zijn de taken beschreven die
de verschillende bedrijfshulpverleners moeten uitvoeren bij een eventuele ontruiming.

5.3 Schoolvertrouwenspersoon
De interne schoolvertrouwenspersonen bevorderen en borgen de veiligheid op school. Zij zijn het
aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en medewerkers die ontevreden zijn over dingen die de
school aangaan. Dat kan bijvoorbeeld een ouder zijn die een klacht heeft over de gang van zaken op
school en dit niet met de directie wil bespreken, of een leerling die te maken heeft met pesten en er
niet met de eigen leerkracht uitkomt. Samen met de vertrouwenspersoon zoeken zij naar een
oplossing. Een vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht ten aanzien van de inhoud van
zaken waarvan hij/zij op de hoogte wordt gesteld. De vertrouwenspersoon kan de geheimhouding
doorbreken als een klager daartoe toestemming geeft, maar ook wanneer die toestemming
ontbreekt en er zeer dringende en ernstige redenen aanwezig zijn waardoor de vertrouwenspersoon
zich kan beroepen op een ‘conflict van plichten’. De vertrouwenspersoon zorgt voor de eerste
opvang, de begeleiding vanaf het eerste gesprek tot de klacht is opgelost en geeft voorlichting over
de mogelijke vervolgstappen, alsmede ondersteuning daarbij.

5.4 Externe vertrouwenspersoon
De schoolvertrouwenspersoon is degene die de klager verwijst naar de externe vertrouwenspersoon
bij de GGD. Medewerkers kunnen zich eventueel rechtstreeks tot de externe vertrouwenspersoon
wenden. Aan de hand van de aard van de klacht beziet de externe vertrouwenspersoon op welke
wijze de klacht het best aangepakt kan worden en adviseert (klager) hierover.
In grote lijnen heeft de externe vertrouwenspersoon de volgende taken:
• Na ontvangst van de klacht de klager bij te staan en van advies te dienen.
• Verwijzing van de klager en aangeklaagde naar hulpverlenende instanties.
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Het ondersteunen van de klager bij het indienen van een klacht bij het bevoegd gezag of de
landelijke klachtencommissie of de vertrouwensinspecteur.
Het geven van voorlichting.
Het (in algemene bewoordingen) rapporteren aan het bevoegd gezag.

5.5 Vertrouwensinspecteur
De inspectie van het onderwijs heeft een aantal inspecteurs aangewezen als
vertrouwensinspecteurs. Zij adviseren en ondersteunen bij klachten rond seksueel misbruik, seksuele
intimidatie en ernstig fysiek of geestelijk geweld zoals grove pesterijen. Ook kan men de
vertrouwensinspecteur bellen voor: extremisme, discriminatie, onverdraagzaamheid,
fundamentalisme en radicalisering. Leerlingen, leerkrachten, ouders en andere betrokkenen bij
scholen die met klachten te maken hebben, kunnen een beroep doen op de vertrouwensinspecteur.
Bij een vermoeden van seksueel misbruik is de school wettelijk verplicht contact op te nemen met de
vertrouwensinspecteur. Telefoon: 0900–1113111.

5.6 Klachtencommissie
Wie er niet met de schoolleiding en het schoolbestuur uitkomt kan een klacht indienen bij de
Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. De externe vertrouwenspersoon kan daarbij helpen. Deze
commissie zal na het onderzoeken van de klacht eventueel advies uitbrengen aan het schoolbestuur.
Het schoolbestuur kan het advies overnemen en maatregelen treffen.

5.7 Externe deskundigen
Indien nodig kan de school onderstaande externe deskundigen inschakelen:
• Juridische deskundigen
• Slachtofferhulp Nederland
• GGD schoolarts
• Schoolbegeleidingsdienst
• Politie

5.8 Ouders
Ouders kunnen meedenken over veiligheid in en om de school en hierover in gesprek gaan met de
ouderraad, medezeggenschapsraad en/of directeur. Naast actief meewerken aan een veilige school
is het van belang dat ouders het goede voorbeeld geven. Daarom staan de huisregels “Werken in
Warmte en Waardering en “Je zorgt goed voor jezelf, de ander en voor de omgeving” op de site en in
de schoolgids. Deze huisregels gelden voor ouders, kinderen en het schoolteam. Om voor kinderen
de regels concreet te maken zijn er 10 uitgangspunten die in ieder lokaal hangen.1
Binnen de school zijn er diverse overlegsituaties: ouderraad, medezeggenschapsraad, themaavonden, kennismakingsavonden en rapportavonden, waarbij ouders met elkaar, met leerkrachten
en evt. externen over het onderwijs praten.
Het opvoeden van kinderen is een gedeelde verantwoordelijkheid van ouders en leerkrachten. Voor
de ouders is het daarom van belang dat duidelijk is wat zij van de school mogen verwachten en
omgekeerd, wat de school van de ouders mag verwachten.
•
•

Hulp van ouders onder schooltijd wordt altijd gegeven op basis van vrijwilligheid.
De hulpouders helpen onder verantwoordelijkheid van de leerkracht. Die behoudt onder alle
omstandigheden de leiding over de kinderen en de activiteiten waarbij hulp geboden wordt.

1

Zie bijlage 1
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Overtreden kinderen de regels, dan waarschuwt de hulpouder de leerkracht.
De hulpouder mag tijdens het verlenen van de hulp de leerkracht niet aanspreken over de
resultaten van haar of zijn kind.
De hulpouders zijn gedurende hun ´werktijd´ op school via school verzekerd voor ongevallen
en wettelijke aansprakelijkheid.

5.9 Arbeidsinspectie
De Arbeidsinspectie is een overheidsinstantie die onder andere controleert of werkgevers en
werknemers zich aan de Arbowet houden. Als een school deze wet overtreedt, kan de
Arbeidsinspectie de school een waarschuwing geven. Als er vervolgens niets wordt gedaan aan de
overtreding kan de Arbeidsinspectie een boete opleggen. De school heeft ook met de
Arbeidsinspectie te maken als een
leerling of medewerker een ernstig of dodelijk ongeval krijgt. De Arbeidsinspectie stelt dan een
onderzoek in naar de toedracht van het ongeval en kan een proces verbaal opmaken als het
vermoeden bestaat dat het ongeval te wijten was aan overtreding van de Arbowet. Er kan dan
strafvervolging worden opgelegd door de Officier van Justitie.

5.10 Brandweer
De brandweer is er niet alleen voor het bestrijden van brand; zij helpt ook bij het voorkomen van
brand. Dit gebeurt onder andere door het, namens de gemeente, verstrekken van zgn.
gebruiksvergunningen. Het hebben van een gebruiksvergunning is verplicht voor een groot aantal
gebouwen, waaronder scholen met meer dan 50 leerlingen (inclusief leerkrachten). Voor de
schoolwoningen en het hoofdgebouw liggen de gebruiksvergunningen in het kantoor van de
beheerder.
In de gebruiksvergunning staan eisen op het gebied van brandveiligheid. Zo moet bijvoorbeeld het
ontruimingsplan goedgekeurd zijn door de brandweer.
Verder kan de brandweer adviseren bij het opstellen van een ontruimingsplan en het nemen van
brandpreventie maatregelen. Ook een ontruimingsoefening kan soms met de brandweer en andere
hulporganisaties worden geoefend.

5.11 Ontruimingsplan
Bij ongevallen en calamiteiten moet de verantwoordelijke leerkracht of begeleider van een groep
kinderen, vlug en doeltreffend kunnen optreden. Dit vereist een goede organisatie, niet alleen van de
bedrijfshulpverlening, maar van een ieder die aanwezig is. Alle afspraken, verantwoordelijken,
handelingen e.d. zijn vastgelegd in ons ontruimingsplan. In het ontruimingsplan wordt door middel
van taken en instructies aangegeven wie welke actie moet ondernemen in geval van een calamiteit
en welke bijzondere risico's er zijn.
Bij het ontruimingsplan horen ook plattegronden, waarin het volgende wordt aangegeven:
• de vluchtroute vanuit elke ruimte.
• de plaats van de nooduitgangen.
• de plaats van de blusmiddelen.
• de EHBO-middelen.
• de verzamelplaatsen.
Het ontruimingsplan en de plattegronden zijn voorgelegd aan de lokale brandweer.
We bespreken met de kinderen de vluchtroute en de ontruimingsprocedure meerdere keren per
jaar.
We oefenen minimaal 1x per jaar.
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5.12 Ontruimingsoefening
Het ontruimingsplan moet bij medewerkers en leerlingen bekend zijn. Bovendien moet de procedure
in de praktijk ook uitvoerbaar zijn.
De ontruimingsoefening verloopt in vier stappen:
1. Bespreken in het team.
2. Bespreken met de groep aan het begin van het schooljaaar.
3. Aangekondigde oefening.
Dag en tijdstip zijn ruim van tevoren aangekondigd zodat leerkrachten de
procedure nogmaals met de klas kunnen doorspreken. Uit de nabespreking van de oefening
blijkt welke zaken aangepast moeten worden. Er kan ook een niet van te voren
aangekondigde oefening zijn.
4. Evalueren na elke ontruimingsoefening op welke wijze de ontruiming is verlopen. We
passen waar nodig de procedure aan.

5.13 Ongewenste personen op het schoolplein
Personen die niet tot de schoolpopulatie behoren en zich op het speelplein ophouden, worden onder
schooltijd door de buiten lopende leerkrachten verzocht zich te verwijderen. Wordt hieraan geen
gehoor gegeven, dan wordt dit onmiddellijk bij de directer of de vervanger gemeld. Deze
onderneemt verdere actie en waarschuwt eventueel de politie.
Na schooltijd is het schoolplein in gebruik door Smallsteps. (BSO). Na sluiting van Smallsteps is het
openbaar speelterrein. Er is dan geen toezicht vanuit school. Rommel die de volgende ochtend
gevonden wordt, wordt door de conciërge van de basisschool opgeruimd.

5.14 Omgeving
OBS De Arcade ligt midden in de wijk Roomburg. De straat voor de school is niet breed en heeft
weinig parkeerplaatsen. Er is rond schoolbegin en schooleinde druk verkeer. We raden ouders af hun
kind met de auto naar school te brengen. Indien we constateren dat er vaak dubbel wordt
geparkeerd, wordt de wijkagent ingeschakeld.
De teamleden van OBS De Arcade is verzocht hun auto niet op de parkeerstroken voor de school te
parkeren.

5.15 Uitstapjes met leerlingen
Er worden regelmatig met leerlingen uitstapjes gemaakt: schoolreis, schoolkamp, kinderboerderij,
museum, Technolab, sportworkshops e.d. Alle kinderen en hulpouders zijn via school verzekerd.
Afspraken zijn voor de groepen 1 t/m 8.
• Lopend.
Er is voldoende hulp. Voor de onderbouw 1 volwassene op 5 leerlingen. Voor de bovenbouw
1 op 10 leerlingen.
•

Met auto’s.
Alle kinderen zitten in een gordel. Er wordt op een veilige plek geparkeerd, zodat kinderen
veilig uit kunnen stappen.
Bij incidenteel vervoer per auto zijn kinderstoelen niet verplicht.
Kinderen kleiner dan 1,35 m die voor in de auto zitten moeten op een stoelverhoger zitten.
De airbag moet uitgeschakeld zijn of de stoel moet zover mogelijk naar achter geplaatst
worden.
•

Met de fiets.
Dit is alleen voor de groepen 7 en 8.
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Alle leerlingen dragen een reflecterende hes en er gaan per groep minimaal 3
volwassenen mee.
Bij alle uitstapjes is altijd een leerkracht aanwezig.
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6

Draaiboek bij crises en calamiteiten

Het doel van hierna genoemde afspraken is de directeur de mogelijkheid geven adequaat te kunnen
reageren bij een crisis of calamiteit.

6.1 Samenstelling crisisteam
Het crisisteam bestaat uit iemand van het bestuur PROOLeiden (voorzitter crisisteam), iemand met
kennis van juridische zaken, de directeur van OBS De Arcade, de leerkracht(en) van de betrokken
groep en indien gewenst een of meer externe deskundigen.
Het nader definiëren van een calamiteit is niet wenselijk, om onszelf geen
beperkingen op te leggen.
6.1.1 De taken van het cisisteam.
• Het nemen van beslissingen.
• Aanspreekpunt zijn.
o Zorgen dat betrokken personen op de hoogte gesteld worden.
o Nagaan op welke plek een eerste opvang gerealiseerd kan worden: denk aan een plek waar
een telefoon is en mogelijkheden voor het verstrekken van koffie/thee/limonade.
o Vaststellen/nagaan wat er is gebeurd.
o Een dossier en logboek beginnen.
o Indien nodig een externe deskundige toevoegen aan het crisisteam.
o Eventueel de teamleden inlichten. De directeur van de school dient altijd een up-to-date lijst
van adressen en telefoonnummers van leerlingen en leerkrachten beschikbaar te hebben.
o Inroepen van (geestelijke) hulp.
o Overleg voeren met betrokken instanties. Te denken valt aan politie, brandweer,
hulpverleningsinstanties, arbeidsinspectie, derde partij.
o Mogelijk het doen van aangifte.
o Zorgen voor nazorg en in een later stadium een evaluatie organiseren.

6.2 Omgaan met meldingen
Een melding van ongewenste omgangsvormen kan door alle leden van de
schoolgemeenschap worden gedaan. In feite gaat het om vier soorten relaties:
• De klacht van een leerling over een andere leerling.
• De klacht van een leerling over een onderwijsgevende of ondersteunende medewerker van de
school en vice versa.
• De klacht van een onderwijsgevende of ondersteunende medewerker over een andere
medewerker van de school.
• Een derde valt iemand uit de schoolgemeenschap lastig, bijv. een (hulp)ouder, leverancier
extern deskundige.
Voor de te nemen stappen is het van belang onderscheid te maken in meldingen waarbij sprake is
van een vermoeden van een strafbaar feit, en meldingen waarbij dat niet het geval is.

6.3 Vermoeden van een strafbaar feit
Indien het een vermoeden van een strafbaar feit betreft, kan dit door een medewerker gesignaleerd
worden of via een ouder/leerling bij een medewerker of vertrouwenspersoon gemeld worden. De
procedure is dan als volgt:
Een medewerker krijgt informatie over een mogelijk misdrijf en meldt dit rechtstreeks aan de
directeur. Melden via de vertrouwenspersoon geniet in dit geval niet de voorkeur omdat hier sprake
is van een vermoeden van een strafbaar feit.
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De directeur overlegt in alle gevallen onmiddellijk met het bestuur en, na voornoemd overleg, met
de vertrouwensinspecteur.
Als de conclusie van dit overleg is dat er sprake is van een redelijk vermoeden, dan doet het
schoolbestuur aangifte bij politie of justitie. Vooraf worden door het schoolbestuur de (ouders van
de) aangeklaagde en de (ouders van de) klager op de hoogte gesteld.
Mogelijke bedenkingen van betrokkenheid ontslaan het schoolbestuur niet van de verplichting tot
het doen van aangifte. Voorop staat dat herhaling van het misbruik moet worden voorkomen.
Als het vermoeden zeer duidelijk is, zal er geen hoor/wederhoor plaatsvinden om de volgende
redenen:
• de zaak kan vertroebelen als er voor het onderzoek over wordt gepraat,
• de aangeklaagde krijgt geen kans eventuele sporen uit te wissen.
Wel is er dan een samenwerking nodig tussen politie en crisisteam om de maatschappelijke onrust
die ontstaat rondom een dergelijke zaak in de juiste kanalen te leiden, bijvoorbeeld door gezamenlijk
voorlichting te verzorgen en de opvang van
slachtoffer(s) en de verwijzing naar de hulpverlening adequaat te laten verlopen.

6.4 Geen vermoeden van een strafbaar feit
Als de melding geen vermoeden van een strafbaar feit betreft, moet ook de directeur op de hoogte
worden gebracht van de melding. Dit kan worden gedaan door de schoolvertrouwenspersoon of
door de melder.
Een andere mogelijk is dat de melder zich rechtstreeks tot de landelijke klachtencommissie wendt of
tot de vertrouwensinspecteur.
In de meeste gevallen van meldingen van ongewenste omgangsvormen zal de directeur klager en
aangeklaagde horen. Deze gesprekken worden nooit alleen gevoerd. Er kan intern een derde persoon
bij gevraagd worden, bijv. een bestuurslid, een intern begeleider of de schoolvertrouwenspersoon.
Ook is het mogelijk de externe vertrouwenspersoon bij deze gesprekken uit te nodigen.
Minderjarigen worden altijd bijgestaan door een ouder. Doel van deze gesprekken is het informeren
van beide partijen over de melding en uitleg van de te volgen procedure.
Er zijn nu een aantal mogelijkheden:
• Er vindt bemiddeling plaats; beide partijen kunnen zich vinden in de afspraken. Een eventuele
schorsing of verwijdering geschiedt altijd in overleg met het bestuur. (Alleen het bestuur kan een
leerling verwijderen.)
• Er ontstaat alsnog een vermoeden van een strafbaar feit. Het bestuur of de directeur overlegt
met de vertrouwensinspecteur.
• Er vindt geen bemiddeling plaats; klager en/of aangeklaagde kiezen voor een gesprek met de
externe vertrouwenspersoon.
• De klager kan te allen tijde kiezen voor het indienen van een klacht bij de landelijke
klachtencommissie en kan daarvoor ondersteuning vragen aan de externe vertrouwenspersoon.
Er kan ook alsnog aangifte gedaan worden door de melder van een strafbaar feit, met
ondersteuning van de externe vertrouwenspersoon.

6.5 Als de directeur of adjunct-directeur de aangeklaagde is
Wanneer de aangeklaagde de directeur of adjunct-directeur betreft, kan de melder of klager zich
rechtstreeks tot het schoolbestuur of de landelijke klachtencommissie wenden. Soms is ook deze
optie niet wenselijk. In dat geval kan de klager rechtstreeks contact opnemen met de
vertrouwensinspecteur voor advies.
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6.6 Verantwoordelijkheden
Gedurende dit hele proces is de schoolleiding verantwoordelijk voor het naleven van dit protocol,
voor zover het handelen door medewerkers van de school betreft. Zodra een crisisteam is
geformeerd o.l.v. het schoolbestuur, draagt het schoolbestuur de eindverantwoordelijkheid. Externe
deskundigen en vertrouwenspersonen vallen uiteraard niet onder die verantwoordelijkheid. Een
melding komt bijna altijd onverwacht en op een ongelegen moment. De in dit document genoemde
stappen zijn slechts richtlijnen, omdat iedere situatie zijn eigen specifieke verloop zal hebben.
De volgende stappen moeten overwogen worden:
• Regel zo snel mogelijk een gesprek met de melder door de schoolvertrouwenspersoon of de
schoolleiding. Voer dit gesprek bij voorkeur niet alleen.
• Begin direct met dossiervorming. Noteer zo nauwkeurig mogelijk data, tijden, feitelijkheden,
afspraken, betrokkenen.
• Leg aan de klager uit dat je een en ander opschrijft voor dossiervorming.
• Stel de klager op de hoogte van de procedure.
• Neem contact op met de school- of externe vertrouwenspersoon, tenzij de klager dit zelf wil
doen.
• Stel het schoolbestuur op de hoogte van de klacht.
• Neem, als dat nodig is, beschermende maatregelen t.o.v. de klager/aangeklaagde.
• Stel de aangeklaagde op de hoogte van de procedure en bied hem/haar aan contact op te nemen
met de externe vertrouwenspersoon.
• Als de klager een leerling betreft, betrek dan zo snel mogelijk de ouders erbij.
• Zie er op toe dat de veiligheid van het kind is gewaarborgd.
• Nemen de ouders de verantwoordelijkheid voor de zorg van hun kind? Stellen ze
hun kind veilig en zoeken ze de benodigde hulp? Zo niet, dan kan (anoniem) een melding gedaan
worden bij Veilig Thuis.
• Adviseer klager en aangeklaagde om niet met derden over de melding te praten.
• Zeg geen geheimhouding toe. Als er actie moet worden ondernomen kan die belofte niet
nagekomen worden.
• Vraag je af of hier sprake is van een strafbaar feit en of je meldplicht hebt.
• Is iedereen die erbij betrokken moet worden op de hoogte?
• Stel een crisisteam samen.
• Informeer het schoolteam.
• Moeten andere ouders geïnformeerd worden, moet er een voorlichtingsavond worden
georganiseerd voor de ouders uit de betreffende klas, of voor de hele school?

6.7 Interne communicatie
6.7.1
•
•
•

Het schoolteam

De schok in teamverband verwerken
Omgaan met vragen en opmerkingen van ouders en de “buitenwereld”
Mogelijke andere slachtoffers signaleren

Een niet te onderschatten factor is de loyaliteit van medewerkers ten opzichte van aangeklaagde
collega’s. De ervaring leert dat collega’s in situaties van twijfel eerder de kant van de volwassene
kiezen dan die van het kind, zeker als het gaat om (seksuele) intimidatie. Meldingen van seksuele
intimidatie berusten zelden op waargenomen feiten door volwassenen. Meestal moet de volwassene
zich baseren
op het woord van het kind. Geloof en ongeloof, loyaliteit ten opzichte van de collega of het kind,
kunnen een team in partijen opsplitsen. Belangrijk is teamleden voor te houden dat zij niet hoeven te
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beslissen over wat “waar” of “niet waar” is. Zij zijn wel verantwoordelijk voor het welzijn en de
veiligheid van
de kinderen.
De directeur informeert het team. Aandachtspunten en overwegingen daarbij zijn:
• Probeer alle teamleden en het hele crisisteam aanwezig te laten zijn.
• De aangeklaagde is niet aanwezig, maar zal (achteraf) schriftelijk geïnformeerd dienen te worden
over de globale inhoud.
• Informeer afwezigen en zieken persoonlijk over wat is besproken.
• Overweeg of er deskundigen van buitenaf bij aanwezig moeten zijn.
• Geef tijdens de vergadering feitelijke informatie over de melding en de tot nu genomen stappen
en de nog te nemen stappen. Geef aan wat de verwachtingen naar de teamleden zijn.
• Bied ruimte voor emoties, vragen, laat stoom afblazen.
• Maak afspraken over de omgang met de buitenwereld: bij vragen van derden doorverwijzen naar
het crisisteam, geen uitspraken naar de pers, geen contact met de aangeklaagde.
• Organiseer opvang voor leerkrachten die daaraan behoefte hebben.
• De MR moet apart op de hoogte worden gebracht, aangezien zij bestaat uit zowel leden van het
team als ouders.

6.7.2 De ouders
Een moeilijke, maar meestal niet te vermijden stap is het informeren van de overige ouders over de
beschuldigingen van ongewenste omgangsvormen. Bedoeld worden de ouders, waarvan niet bekend
is of hun kinderen slachtoffer zijn. Ouders hebben recht op informatie, zeker als hun kind ook een
mogelijk slachtoffer is. De directeur informeert de ouders.
Er kan een overweging zijn om de ouders (voorlopig) niet te informeren:
• De mogelijke dader is een leerling van de school. De bescherming van de dader telt dan even
zwaar als de rechten van de slachtoffers.
• Ouders van een slachtoffer eisen geheimhouding.
• Politie vraagt om geheimhouding. Overleg in zo’n geval met de politie of het informeren van de
ouders daaraan ondergeschikt mag worden gemaakt.
Aandachtspunten en overwegingen bij het informeren van de ouders:
 Overweeg of ouders schriftelijk of mondeling geïnformeerd worden. Mondeling geniet de
voorkeur.
 Overweeg welke ouders moeten worden uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst.
 De ouders van kinderen die nu bij de aangeklaagde in de klas zitten, de ouders van
 kinderen die voorgaande jaren bij de aangeklaagde in de klas zaten, de ouders van kinderen die
bij het slachtoffer in de klas zitten, de ouders van alle kinderen als het gaat om iemand die met
alle kinderen van de school te maken heeft (gehad).
 Hoe groot kan de groep zijn die op een avond wordt geïnformeerd?
 Zorg dat de ouders van slachtoffers op de hoogte zijn van de informatieavond die gaat komen.
Bespreek met hun welke informatie er gegeven gaat worden.
 Nodig ouders schriftelijk uit via Schoudercom, geef brieven niet aan kinderen mee naar huis.
 Houd rekening met taalproblemen bij allochtone ouders.
 De voorzitter van de bijeenkomst is bij voorkeur de directeur bestuurder van PROOLeiden. Het
crisisteam en eventuele deskundigen zitten naast hem/haar.
 Bespreek van tevoren de onderlinge taakverdeling.
 Geef feitelijke informatie met in acht nemen van privacy van betrokkenen.
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De naam van de aangeklaagde zal genoemd moeten worden.
Overweeg goed welke informatie zal worden gegeven. Geef slechts noodzakelijke informatie
over de aard van de melding. Schets de stappen die zijn genomen sinds de melding binnenkwam
en welke nog zullen volgen.
Geef aan waar ouders terecht kunnen als zij vermoeden dat hun kind ook slachtoffer is.
Geef aan wat school te bieden heeft.
Geef ruimte voor de vragen en emoties die bij ouders zullen loskomen.
Wees voorbereid op boosheid, ga niet in de verdediging. De boosheid van ouders zal zich terecht
of onterecht tegen de school richten.
Bedank ouders voor hun aanwezigheid en betrokkenheid.

6.7.3 De leerlingen
Ook met de kinderen moet worden ge- en verwerkt. Zij moeten leren het ontstane gevoel van
onveiligheid om te zetten in weerbaarheid. Dit wordt gerealiseerd door de eigen leerkracht(en), met
hulp van de intern begeleider en indien nodig externe hulpverleners.
Er zijn drie groepen kinderen te onderscheiden:
• bekende slachtoffers
• onbekende slachtoffers
• de overige kinderen
Voor de bekende slachtoffers wordt hulp geregeld bij reguliere hulpverleningsinstanties. Ook binnen
school kan opvang worden georganiseerd. Voor de onbekende slachtoffers is het wenselijk
activiteiten te organiseren waardoor zij weten wat er speelt en wat zij kunnen doen: praten met een
volwassene (ouders of vertrouwenspersoon). Voor alle andere kinderen zijn het activiteiten die zij in
de toekomst wellicht kunnen gebruiken. Deze activiteiten vinden plaats in de vorm van weerbaarheid
programma’s
(Kanjertraining en voor de gelegenheid door hulpverleners aanbevolen programma’s) die aandacht
besteden aan het zelfbeeld, de omgang met andere kinderen en aan problemen oplossen. Bij dat
laatste moet aandacht worden besteed aan het voorkomen van machtsmisbruik maar ook aan
vroegtijdig melden van machtsmisbruik.
Naast specifieke weerbaarheid programma’s kunnen ook de gewone activiteiten in de klas worden
gebruikt: kringgesprekken, tekeningen, schrijfopdrachten, poppenkast, toneel, gymnastiekles.
Het schoolteam van OBS De Arcade is Kanjertraining gecertificeerd.
Aandachtspunten en overwegingen voor leerkrachten en IB bij activiteiten met kinderen:
• Informeer bij bijv. GGD naar weerbaarheid programma’s.
• Organiseer scholing en training voor de leerkrachten indien de Kanjertraining aanvulling behoeft.
• Besteed aandacht aan de opvang van kinderen die zich naar aanleiding van een les melden.
• Respecteer de zorgen van leerkrachten die zich niet in staat achten om een specifiek programma
in de klas uit te voeren en zoek daarvoor een oplossing.
• Informeer van te voren ouders over de activiteiten die met de kinderen zullen worden
uitgevoerd.
• Betrek ouders bij de activiteiten.
• Zorg voor mogelijkheden voor de leerkrachten om ervaringen met het programma uit te
wisselen.
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6.8 Externe communicatie: o.a. de pers
Regelmatig wordt de school benaderd door de pers, waaronder dagbladen, radio
en televisie. Wanneer op deze manier de school en/of het openbaar onderwijs kan worden
gepromoot, is er niets op tegen met de pers in gesprek te gaan.
In principe is de directeur de woordvoerder namens de school. De directeur kan een medewerker
aanwijzen die in het kader van PR de pers te woord staat. Zonder toestemming van de directeur
heeft de pers geen contact met medewerkers of leerlingen.
Anders ligt het wanneer precaire zaken in de media komen. Als in dit soort gevallen OBS De Arcade
door de pers wordt benaderd, wordt altijd doorverwezen naar de directeur-bestuurder.
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Afspraken betreffende sociale veiligheid.

In het kader van de sociale veiligheid, zijn de volgende afspraken gemaakt.
• Een kwartier voor aanvang van de lessen in de ochtend is iedere leerkracht in/bij zijn of haar
lokaal.
• Ouders die langer willen praten, moeten daar een afspraak voor maken.
• Ambulante teamleden helpen indien nodig.
• Als er iets is met een ouder wat indruist tegen onze waarden en normen dan spreken we de
ouder daarop aan. Het incident wordt geregistreerd in Esis en gemeld bij de directeur.
Afhankelijk van de ernst van de melding wordt actie ondernomen door de directeur.
• We zijn kritisch op gedrag van kinderen. Tijdig met collega’s, IB en directeur bespreken hoe een
aanpak kan worden vormgegeven.
• Meldingen en afspraken moeten worden vastgelegd in ESIS. Hierbij zijn de algemene normen en
waarden van de school maatgevend.
• Afwijkend gedrag in een vroeg stadium bespreken met de ouders en hen eventueel begeleiden
bij het zoeken naar hulp bij de opvoeding.

190131 schoolveiligheidsplan 2017-2021 team

18/33

concept
8

Melding van agressie en/of geweld

Uitgangspunt is altijd dat op het schoolterrein en binnen de schoolpoorten iedere vorm van verbaal
en/of fysiek geweld niet getolereerd wordt.

8.1 (Dreigen met) geweld e.d. door medewerkers
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het slachtoffer meldt (indien gewenst met ondersteuning van de vertrouwenspersoon) het
incident bij de directeur.
De medewerker (agressor) wordt door de directeur onmiddellijk uitgenodigd voor een gesprek.
De ernst van het voorval wordt door de directeur gewogen.
Ernstige incidenten worden direct bij de directeur-bestuurder gemeld.
Directeur en directeur-bestuurder bepalen of, en zo ja welke (orde)maatregelen getroffen
worden.
De directeur houdt van elk voorval een dossier bij.
Directeur en directeur-bestuurder bepalen wie van het voorval op de hoogte moeten worden
gesteld.
De directeur wijst (de ouders van) het slachtoffer op de mogelijkheid een klacht in te dienen.
Directeur en directeur-bestuurder adviseren het slachtoffer in het geval van wetsovertreding
aangifte te doen.

8.2 (Dreigen met) geweld e.d. door leerlingen, ouders of derden
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het slachtoffer meldt (indien gewenst met ondersteuning van de vertrouwenspersoon) het
incident bij de directeur.
De agressor wordt door de directeur onmiddellijk uitgenodigd voor een (orde)gesprek.
De ernst van het voorval wordt door de directeur gewogen.
Ernstige incidenten worden direct bij de directeur-bestuurder gemeld.
Directeur en directeur-bestuurder bepalen of, en zo ja welke (orde)maatregelen getroffen
worden.
De directeur houdt van elk voorval een dossier bij.
Directeur en directeur-bestuurder bepalen wie van het voorval op de hoogte moeten worden
gesteld.
De directeur wijst (de ouders van) het slachtoffer op de mogelijkheid een klacht in te dienen.
In geval van wetsovertreding doet het bestuur/de schooldirecteur altijd aangifte.

8.3 Gedragscode voorkomen discriminatie
•
•
•
•
•
•
•
•

Medewerkers, leerlingen en ouders worden, binnen de geldende gezagsverhoudingen,
gelijkwaardig behandeld.
Er wordt geen discriminerende taal gebruikt.
Discriminerend gedrag wordt gemeld bij de schoolleiding of de vertrouwenspersoon. De melding
wordt geregistreerd.
Op school zijn discriminerende teksten en/of afbeeldingen verboden.
Directeur en medewerkers zien er op toe dat leerlingen en ouders ten opzichte van
medeleerlingen en ouders geen discriminerende houding aannemen in taal en gedrag.
Medewerkers, leerlingen en ouders nemen duidelijk afstand van discriminerend gedrag en
maken dit ook kenbaar.
Incidenten worden geregistreerd.
Bij discriminatie door medewerkers worden de betrokken medewerkers voor een gesprek
uitgenodigd bij de directeur. Van het gesprek wordt verslag opgemaakt. Bij herhaald overtreden
wordt melding gedaan bij de directeur-bestuurder, die bepaalt of en zo ja, welke maatregelen
getroffen moeten worden.
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Bij discriminatie door vrijwilligers, ouders en/of leerlingen worden deze uitgenodigd door de
directeur voor een gesprek. Van het gesprek wordt verslag opgemaakt. Bij herhaald overtreden
wordt melding gedaan bij het bestuur.
Het bestuur bepaalt of en zo ja, welke maatregelen getroffen moeten worden;
Degenen die van oordeel zijn dat zij gediscrimineerd worden behouden altijd het recht
zelfstandig een klacht bij het bestuur in te dienen.
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Website en ander internet gebruik

9.1 Afspraken rondom de schoolwebsite
OBS De Arcade houdt zich aan Algemene Verordening Gegevensbescherming en het beleid
hieromtrent dat door PROOLeiden is opgesteld.
Er worden geen individuele foto’s, e-mail adressen, namen of andere persoonlijke gegevens van
kinderen en/of ouders doorgegeven via het internet, tenzij hier vooraf uitdrukkelijk schriftelijke
toestemming voor is gegeven door de ouders via Schoudercom.
Reclame wordt niet op de site geplaatst. Als ouders met het verzoek komen om een oproep op de
site te plaatsen en daarbij hun e-mailadres te vermelden, zal de webmaster hen verzoeken contact
op te nemen met de directeur. Mocht het verzoek om plaatsing in het belang van de school en
kinderen zijn, dan zal er een schriftelijke toestemmingsverklaring moeten worden opgesteld en
ondertekend door de directeur. Deze verklaringen worden op school bewaard.
Door leerlingen gemaakte pagina’s kunnen niet geplaatst worden. Controle hierop is niet
uitvoerbaar.
Groepsfoto’s worden slechts geplaatst indien alle ouders van de betreffende groep daarvoor
toestemming hebben gegeven via Schoudercom. Er is geen gastenboek op de site aangezien dit
minder plezierige opmerkingen met zich mee kan brengen. Een dagelijkse controle en verwijdering
zou dan nodig zijn.
Foto’s van teamleden, ouderraadleden en medezeggenschapsraadleden worden alleen geplaatst als
de betrokken persoon een toestemmingsformulier heeft getekend. Hierin staan ook afspraken over
vermelding van voor- en achternamen.
Mochten er onverhoopt toch mensen zijn die problemen met teksten en/of foto’s hebben, dan
kunnen zij via Schoudercom contact opnemen met de webmaster.
Deze zal dan in overleg met de directeur (zo nodig) actie ondernemen.
De tweewekelijkse Nieuwsbrief en de Schoolgids komen ook op internet te staan. Ook hiervoor
gelden bovenstaande afspraken. Het is dus zaak dat bij het vervaardigen van deze teksten rekening
wordt gehouden met privacy.

9.2 Afspraken over internet gebruik
Het doel van het gebruik van internet is de leerlingen om leren gaan met de moderne informatie- en
communicatiemiddelen.
• De leerkracht toont belangstelling voor het verkennen van internet en ziet, waar mogelijk, toe op
het gebruik.
• De leerkracht stimuleert het gebruik van internet door kinderen en bespreekt sites die
educatieve en ontspannende informatie bieden.
• De leerkracht integreert sites waar mogelijk en relevant in het lesplan.
• De leerkracht stimuleert leerlingen om op sociale media even beleefd met anderen om te gaan
als in het klaslokaal.
• De leerkracht hangt op een goed zichtbare plaats in het lokaal (b.v. naast de computer) de regels
voor het gebruik van computer apparatuur en internet op.
• De Arcade werkt niet met extra filtering op het internet. Op een goede manier omgaan met
internet is “een kwestie van opvoeden”. Kinderen worden aangesproken op hun gedrag als dat
nodig is.
• De leerkracht maakt de leerlingen duidelijk dat ze persoonlijke gegevens zoals
telefoonnummers, adres, leeftijd, naam van de school, etc. nooit bekend mogen maken.
• De leerkracht maakt de leerlingen duidelijk wat ze moeten doen als ze op internet
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ongeschikte inhoud aantreffen. Komen leerlingen op een site waar zij een raar, vervelend plaatje
of tekst zien dan wordt de monitor uitgezet en de leerkracht gewaarschuwd.
Leerlingen die vaker bewust ongepaste websites bezoeken, mogen voor een door de leerkracht
te bepalen tijd, geen gebruik maken van de computers.

9.3 Digitaal pesten
Pesten via internet en de mobiele telefoon komt steeds vaker voor. Waar kan dat concreet toe
leiden?
• Excessen – tieners sturen elkaar anonieme dreigmailtjes, zetten pikante foto’s van elkaar online
met vervelende teksten en stelen elkaars wachtwoorden.
• Schelden via sociale media – kinderen gedragen zich online ongeremder en vrijer.
• Via sociale media durven ze tegenover vrienden vaak openhartiger over hun problemen te zijn
dan live, wat een geweldige winst is. Maar er worden ook minder leuke dingen gezegd. Sneller en
vaak ook op een ruwere manier. Het gemak en de anonimiteit van internet hebben de grenzen
van het pestgedrag verlegd.
• Leerlingen sturen elkaar virussen en laten elkaar schrikken met enge filmpjes.
Offline pesten en internet-pesten komen uit dezelfde bron en moeten dus ook met dezelfde
maatregelen worden aangepakt.
De volgende maatregelen kunnen een reactie zijn:
o Zorg voor bewijs.
o Voer individuele gesprekken met leerlingen.
o Voer individuele gesprekken met ouders.
o Informeer teamleden.
o Organiseer een informatieavond voor ouders.
o Inschakelen van externe hulp (politie, jeugdhulpverlening e.d.)
Pesten is een probleem dat nooit zal verdwijnen. Het hoort helaas bij de maatschappij en bij
groepsprocessen. Dat neemt natuurlijk niet weg dat het belangrijk is om het voor zover mogelijk te
voorkomen en effectief aan te pakken wanneer daadwerkelijk sprake is van pesten. Voorwaarde is
dat álle partijen, leerlingen, leerkrachten, ouders en directeur, bij de aanpak van het probleem
worden betrokken.
Cyberpesten (of digitaal pesten) geeft een nieuwe dimensie aan het treiteren. Het gebeurt op
afstand en soms anoniem. De gevolgen kunnen groot zijn. Als nare foto’s en filmpjes op internet
staan is het erg lastig om deze er weer vanaf te krijgen. Het wetsartikel 285b (tegen belaging en
stalking) kan worden gebruikt om de dader te vervolgen. Zie ook het anti-pestprotocol voor de
aanpak van (digitaal) pesten op school.
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10 Checklist veiligheid
1. Het schoolgebouw wordt jaarlijks geïnspecteerd op risico's en gebreken.
2. De omgeving van de school wordt jaarlijks geïnspecteerd op risico's en gebreken.
3. Wanneer uit een inspectie risico's en/of gebreken naar voren komen, wordt
actie ondernomen om deze te beperken/herstellen/verwijderen.
4. Acties ter verbetering van de veiligheid zijn gerangschikt naar prioriteit.
5. Veiligheid is een vast onderdeel van het schoolbeleid.
6. Het onderwerp veiligheid wordt door 1 of meer vaste personen gecoördineerd.
7. Het is duidelijk bij wie ouders en het team terecht kunnen met vragen, opmerkingen en
klachten over veiligheid. Wie?
8. Veiligheid wordt structureel aangepakt.
9. Er is tijd en budget beschikbaar voor een veiligheidscoördinator om zijn werk te doen.
10. De ouderraad en de medezeggenschapsraad zijn betrokken bij het opzetten en/of uitvoeren
van veiligheidsbeleid.
11. De speeltoestellen worden regelmatig gecontroleerd. Hoe vaak en door wie?
12. De gymtoestellen worden regelmatig gecontroleerd. Hoe vaak en door wie?
13. Ernstige ongelukken worden geregistreerd in Esis en gemeld bij de arbeidsinspectie.
Een meldingsplichtig ongeval is een ongeval waarbij een medewerker of leerling aan de gevolgen
overlijdt, blijvend letsel oploopt of in een ziekenhuis moet worden opgenomen (dus geen
poliklinische behandelingen).
14. Kleine ongelukken waarbij sprake is van letsel, worden geregistreerd in Esis.
15. De geregistreerde ongelukken worden, indien nodig, besproken tijdens een (team)overleg.
16. Er wordt regelmatig gecontroleerd of de nooduitgangen vrij zijn.
17. De deuren van de nooduitgangen kunnen van binnenuit direct geopend worden zonder
gebruik te maken van sleutels.
18. De nooduitgangen zijn aan de buitenzijde voorzien van de aanduiding 'nooduitgang'.
19. De brandblusmiddelen zijn altijd voor onmiddellijk gebruik beschikbaar.
20. De nood- en vluchtwegaanduiding schakelt binnen 5 seconden automatisch in, als de
stroom uitvalt.
21. Jaarlijks wordt een controle gedaan op brandveiligheidsvoorzieningen.
22. Er wordt jaarlijks een ontruimingsoefening gehouden.
23. Het ontruimingsplan is goedgekeurd door de plaatselijke brandweer.
24. Het ontruimingsplan wordt jaarlijks geactualiseerd.
25. Elke ontruimingsoefening wordt geëvalueerd, hiervan wordt een verslag gemaakt dat ook
wordt besproken in het team.
26. De leerkracht en een eventuele invaller weet waar de klas buiten moet verzamelen na een
brandmelding.
27. Binnen de lessen wordt aandacht besteed aan veiligheid.
28. Leerlingen zijn bekend met de huisregels.
29. Tijdens de lessen is er aandacht voor sociale veiligheid (zoals pesten, agressie e.d.).
30. De school heeft een anti-pestprotocol.
31. De kinderen weten dat stoer gedrag grenzen kent.
32. De kinderen worden weerbaar gemaakt door gebruik te maken van de Kanjertraining
lessen.
De leerkrachten zijn gecertificeerd of zijn bezig deze licentie te behalen.
33. De overblijfkrachten hebben een inbreng gehad in het samenstellen van de schoolregels.
34. De overblijfkrachten kennen de regels die gelden tijdens het overblijven op school.
35. Bij een schoolreisje worden alle kinderen veilig vervoerd met bussen of auto’s met
voldoende gordels of met een lichtgevende hes op de fiets (vanaf groep 7).
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36. Het is voor ouders zichtbaar en merkbaar dat de school werkt aan de veiligheid van hun
kinderen.
37. Er wordt gewerkt met de Arbomeester en Parnassys-WMK.
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11 Begrippen
Agressie en geweld
Hieronder verstaan we het pesten, psychisch of fysiek lastigvallen, bedreigen of aanvallen van
anderen.
Diefstal
Onder diefstal verstaan we het heimelijk wegnemen of zich onrechtmatig toe-eigenen van
andermans bezittingen.
Discriminatie
Onder discriminatie verstaan we het, in welke vorm dan ook, doen van uitspraken over, het
verrichten van handelingen of het nemen van beslissingen over personen die beledigend zijn voor die
personen vanwege hun ras, godsdienst, geslacht, beperking, levensovertuiging, leeftijd en/of
seksuele geaardheid dan wel het maken van enig onderscheid op basis van deze factoren.
Seksuele intimidatie
Hieronder verstaan we ongewenste seksuele toenadering in de vorm van verzoeken om seksuele
gunsten of ander verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag (waaronder het ongevraagd verzenden of
bewust voor anderen zichtbaar raadplegen van pornografische afbeeldingen of teksten, al dan niet
via internet.)
Vandalisme
Onder vandalisme verstaan we het met opzet vernielen, beschadigen of onbruikbaar maken van
andermans bezittingen.
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12 Adressen.
Interne vertrouwenspersonen.
 Marin Brakema
 xxx

Externe vertrouwenspersonen.
GGD Hollands Midden, secretariaat
PZJ
088-3083342
E: externevertrouwenspersoon@ggdhm.nl

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs
Onderdeel van de stichting Onderwijsgeschillen
Postbus 85191, 3508, AD Utrecht
030-2809590
E: info@onderwijsgeschillen.nl
W: www.onderwijsgeschillen.nl

Vertrouwensinspecteur.
0900–1113111.

Slachtofferhulp Nederland.
0900-0101

Politie.
0900-8844

PROO Leiden/OBSG
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13 Bijlagen
13.1 OBS De Arcade huisregels

JE ZORGT GOED VOOR JEZELF, DE ANDER EN JE OMGEVING
en we
WERKEN IN WARMTE EN WAARDERING
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13.2 Regels voor de dagelijkse gang van zaken

Worden geëvalueerd met het schoolteam en overblijfkrachten en daarna aangepast.
Februari 2018 afgerond en dan toevoegen aan dit document.
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13.3 Checklist
Checklist veiligheid
Wie?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Het schoolgebouw wordt jaarlijks geïnspecteerd op risico's en gebreken.
De omgeving van de school wordt jaarlijks geïnspecteerd op risico's en gebreken.
Wanneer uit een inspectie risico's en/of gebreken naar voren komen, wordt
actie ondernomen om deze te beperken/herstellen/verwijderen.
Acties ter verbetering van de veiligheid zijn gerangschikt naar prioriteit.
Veiligheid is een vast onderdeel van het schoolbeleid.
Het onderwerp veiligheid wordt door 1 of meer vaste personen gecoördineerd.
Het is duidelijk bij wie ouders en het team terecht kunnen met vragen, opmerkingen en
klachten over veiligheid.
Veiligheid wordt structureel aangepakt.
Er is tijd en budget beschikbaar voor een veiligheidscoördinator om zijn werk te doen.
De ouderraad en de medezeggenschapsraad zijn betrokken bij het opzetten en/of uitvoeren
van veiligheidsbeleid.
De speeltoestellen worden regelmatig gecontroleerd. Hoe vaak en door wie?
De gymtoestellen worden regelmatig gecontroleerd. Hoe vaak en door wie?
Ernstige ongelukken worden geregistreerd in Esis en gemeld bij de arbeidsinspectie.
Een meldingsplichtig ongeval is een ongeval waarbij een medewerker of leerling aan de
gevolgen overlijdt, blijvend letsel oploopt of in een ziekenhuis moet worden opgenomen
(dus geen poliklinische behandelingen).
Kleine ongelukken waarbij sprake is van letsel, worden geregistreerd in Esis.
De geregistreerde ongelukken worden, indien nodig, besproken tijdens een (team)overleg.
Er wordt regelmatig gecontroleerd of de nooduitgangen vrij zijn.
De deuren van de nooduitgangen kunnen van binnenuit direct geopend worden zonder
gebruik te maken van sleutels.
De nooduitgangen zijn aan de buitenzijde voorzien van de aanduiding 'nooduitgang'.
De brandblusmiddelen zijn altijd voor onmiddellijk gebruik beschikbaar.
De nood- en vluchtwegaanduiding schakelt binnen 5 seconden automatisch in, als de
stroom uitvalt.
Jaarlijks wordt een controle gedaan op brandveiligheidsvoorzieningen.
Er wordt jaarlijks een ontruimingsoefening gehouden.
Het ontruimingsplan is goedgekeurd door de plaatselijke brandweer.
Het ontruimingsplan wordt jaarlijks geactualiseerd.
Elke ontruimingsoefening wordt geëvalueerd, hiervan wordt een verslag gemaakt dat ook
wordt besproken in het team.
De leerkracht en een eventuele invaller weet waar de klas buiten moet verzamelen na een
brandmelding.
Binnen de lessen wordt aandacht besteed aan veiligheid.
Leerlingen zijn bekend met de huisregels.
Tijdens de lessen is er aandacht voor sociale veiligheid (zoals pesten, agressie e.d.).
De school heeft een anti-pestprotocol.
De kinderen weten dat stoer gedrag grenzen kent.
De kinderen worden weerbaar gemaakt door gebruik te maken van de Kanjertraining
lessen.
De leerkrachten zijn gecertificeerd of zijn bezig deze licentie te behalen.
De overblijfkrachten hebben een inbreng gehad in het samenstellen van de schoolregels.
De overblijfkrachten kennen de regels die gelden tijdens het overblijven op school.
Bij een schoolreisje worden alle kinderen veilig vervoerd met bussen of auto’s met
voldoende gordels of met een lichtgevende hes op de fiets (vanaf groep 7).
Het is voor ouders zichtbaar en merkbaar dat de school werkt aan de veiligheid van hun
kinderen.
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48

Er wordt gewerkt met de Arbomeester en Parnassys-WMK.
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