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Woord vooraf

Veiligheid op school staat volop in de belangstelling. En dat moet, want een veilige leeromgeving
is noodzakelijk voor een goede ontwikkeling van leerlingen. Een veilige omgeving is ook nodig
voor leerkrachten en overig personeel van de school. Zij moeten naar behoren en met plezier hun
werk kunnen doen.
Onder een veilige school wordt verstaan;




een plek waar rust heerst,
waar leerlingen, personeel en ouders/verzorgers zich thuis voelen en zich veilig weten,
waar alle betrokkenen respectvol, prettig en vriendelijk met elkaar omgaan.

Onveiligheid is alles wat hierop inbreuk maakt.
De schooldirectie is verantwoordelijk voor een veilige leeromgeving.
Maar hoe kom je tot een veilige leeromgeving?
Een veilige school is het meest gebaat bij een heldere en duidelijke gezamenlijke aanpak. De
opzet en organisatie van het veiligheidsbeleid is complex en vergt een langdurige inzet van
meerdere personen in verschillende functies binnen de schoolorganisatie, veelal in
samenwerking met andere partijen buiten school, zoals Politie, Gemeente, Jeugdteams /CJG e.d.
Om het juiste veiligheidsbeleid te kunnen voeren is het van belang om inzicht te hebben in wat
zich op school afspeelt.
In dit beleidsplan komen middelen aan bod die inzicht geven in de veiligheidssituatie op de
school. Deze middelen bieden een gedegen basis voor een goed en bewust
schoolveiligheidsbeleid.
Een belangrijk aspect van het schoolveiligheidsplan is dat het plan geen ‘papieren tijger’ wordt en
het gebruik zich beperkt tot de werkkamer van de directeur. Het beleid dient geïmplementeerd
te worden op de school.
Voor dit schoolveiligheidsplan is uitgegaan van het bovenschoolse format zodat het aansluit bij
het reeds bestaande arbobeleidsplan van OOE.

Yvonne Gerdes,
Locatiedirecteur obs de Runde
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Doelen en uitgangspunten
Voorliggend beleidsplan is een integraal beleidsplan voor sociale, psychische en fysieke
veiligheid. De sociale en psychische veiligheid richt zich op alle vormen van agressie, geweld,
seksuele intimidatie, discriminatie en pesten, die binnen of in de directe omgeving van de school
kunnen voorkomen. De fysieke veiligheid heeft te maken met de inrichting van het gebouw.
Hierbij kun je denken aan het ontruimingsplan, risico’s en ongevallen.
We streven naar een leef-en leerklimaat waarin ons personeel en onze leerlingen zich veilig
voelen en zich positief verbonden voelen met de school. Een positieve sociale binding met onze
school vormt een belangrijke voorwaarde voor een zo optimaal mogelijk werkklimaat voor ons
personeel en leerklimaat voor onze leerlingen.
Ons sociaal veiligheidsbeleid heeft als doel alle vormen van agressie, geweld, seksuele
intimidatie, discriminatie en pesten binnen of in de directe omgeving van de school te
voorkomen en daar waar zich incidenten voordoen adequate maatregelen te treffen om verdere
escalatie te voorkomen.
Ons fysieke veiligheidsbeleid heeft als doel alle risico’s en ongevallen in en om de school te
voorkomen en voorwaarden te scheppen voor een zo veilig mogelijk schoolgebouw en
omgeving. Tevens dient hierbij gestimuleerd te worden dat leerkrachten en leerlingen
zich daarbinnen veilig gedragen.
Wettelijk kader
Ieder bestuur en iedere school heeft de wettelijke verplichting om een actief veiligheidsbeleid te
voeren. Dit staat beschreven in: ‘Wet op het primair onderwijs’, in artikel 4 c: ‘Zorgplicht en
Veiligheid op school’.
Onderwijstoezicht
De onderwijsinspectie heeft o.a. tot taak de kwaliteit van de schoolveiligheid en
schoolveiligheidsbeleid te beoordelen op basis van de standaarden 3.1 ‘Schoolklimaat’ en 3.2
‘Veiligheid.’ Voor de inspectie houdt dit het volgende in:
3.1 Schoolklimaat : ‘De school kent een ambitieus en stimulerend schoolklimaat. Toelichting: ‘De
schoolleiding en de leraren creëren een stimulerend en ambitieus pedagogisch klimaat. Er zijn
duidelijke regels en een voorspelbaar en betrouwbaar positief klimaat waarin afspraken
nagekomen worden. Schoolleiding en leraren kennen een focus op persoonlijke ontwikkeling en
leren, waarin alle leerlingen gezien worden en zich betrokken voelen bij de schoolgemeenschap.
Het schoolklimaat is ondersteunend voor de cognitieve en sociale ontwikkeling.
3.2 Veiligheid: ‘Schoolleiding en leraren waarborgen een veilige, respectvolle en betrokken
omgeving voor leerlingen en leraren’. Toelichting vanuit de inspectie: ‘Schoolleiding en leraren
waarborgen de veiligheid van de school en zijn omgeving voor alle leerlingen en het personeel.
Leerlingen, leraren, schoolleiding en overig personeel gaan respectvol en betrokken met elkaar
om. De leraren leren leerlingen sociale vaardigheden aan en tonen voorbeeldgedrag.
Schoolleiding en leraren voorkomen pesten, agressie en geweld in elke vorm en treden zo nodig
snel en adequaat op. De school heeft daarvoor een veiligheidsbeleid gericht op het voorkomen,
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registreren, afhandelen en evalueren van incidenten. Het beleid voorziet ook in een regelmatige
meting van de veiligheidsbeleving van de leerlingen en het personeel. De school heeft een
vertrouwenspersoon. Alle betrokkenen kennen dit beleid’.
Procedures en protocollen
Procedures en protocollen doen ertoe. Niet omdat ze doel op zich zijn maar een probaat middel
om toe te passen wanneer daar aanleiding toe bestaat. Een protocol over omgaan met rouw en
verdriet in school mis je pas op het moment dat het relevant is, met alle schadelijke gevolgen van
dien. De protocollen die wij binnen de school gebruiken zijn beschreven in dit plan en er als
bijlagen aan toegevoegd.

Coördinatie veiligheid
Schoolleiding
Een goede organisatie is onontbeerlijk om adequaat te kunnen optreden op het terrein van Arbozaken en daarmee op het terrein van veiligheid in de brede zin van het woord. Formeel is het
bestuur van de school (het bevoegd gezag) hiervoor verantwoordelijk.
Op bestuursniveau is een preventiemedewerker aangesteld die als inhoudelijk functionaris die
belast is met alle zaken die voortvloeien uit het Arbobeleid (bijv. R.I. en E.)
De schoolleiding heeft de plicht zaken op het terrein van welbevinden (leefbaarheid), veiligheid
en gezondheid van personeel en leerlingen goed te organiseren en zorgvuldig in te bedden in de
school.
De clusterdirecteur is verantwoordelijk voor het Arbobeleid in het cluster en de locatieleider van
de school/locatie. De clusterdirecteur stelt een Arbo-coördinator aan op clusterniveau of
schoolniveau, die tevens hoofd BHV van de school(en)/locatie(s) in het cluster is. Eén Arbo
coördinator per cluster koppelt de resultaten terug naar de preventiemedewerker en heeft
inbreng in de eventueel benodigde bovenschoolse aanpak.
De MR van de school is betrokken bij de uitvoering van het veiligheidsplan
De taken van de clusterdirecteur zijn:
- verdelen veiligheidstaken binnen het cluster;
- locatiedirecteuren ondersteunen in het onderhouden van contact met Arbodienst;
- verzuimbegeleiding op clusterniveau;
De taken van de locatiedirecteur zijn:
- coördinatie van uitvoering Plan van aanpak (n.a.v. RI&E);
- vaststellen plan van aanpak en evalueren en bijstellen daarvan;
- aanstellen hoofd BHV / BHV-ers;
- preventiemedewerker op schoolniveau
- overleg met en informatieverstrekking aan clusterdirecteur en team
- MR betrekken bij beleid.
- overleg / begeleiding vertrouwenspersoon;
- verzuimbegeleiding op locatieniveau;
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Bedrijfshulpverlening (BHV)
De bedrijfshulpverlener (BHV-er) is de persoon die optreedt bij calamiteiten in de school en is
daarvoor speciaal getraind. Elk jaar moeten alle BHV-ers verplicht een herhalingscursus doen. Op
onze school is een ‘Hoofd BHV’ (de locatiedirecteur) aangesteld i.v.m. verplichting van
aangewezen persoon die ‘samen roept.’
Interne vertrouwenspersoon en coördinator pestbeleid
De interne vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt voor leerlingen, personeelsleden en ouders
bij klachten of meldingen die te maken hebben met veiligheid. Het Arbo-beleidsplan van OOE
geeft meer informatie omtrent deze rol.
De interne vertrouwenspersoon is ook vaak degene die het antipest- beleid coördineert. In die
rol stuurt de vertrouwenspersoon vooral op de afhandeling van pestsituaties en brengt structuur
aan in de aanpak van het pestbeleid. Hij/zij zorgt voor een regelmatige terugkoppeling met
beslissers en beleidsmakers van de school, zodat zaken rondom pesten opgemerkt en breed
opgepakt worden.
In de schoolgids en op de website staat vermeld wie bij ons op school de vertrouwenspersoon is
en wie coördinator pestbeleid is. Dit kan dus gekoppeld zijn aan één persoon, maar de
omstandigheden kunnen ook zo zijn dat dit uitgesplitst is over twee personen.
Omgang met media
Het kan erg lastig zijn om te gaan met negatieve aandacht van de media. Medewerkers van
kranten en televisie kunnen de school, bijvoorbeeld na een ernstig incident, ongewenst belagen
met telefoontjes en bezoekjes.
Inzake communicatie negatieve aandacht verwijzen wij naar de afdeling communicatie van de
Gemeente Emmen.
Klachtenregeling
Het schoolbestuur Openbaar Onderwijs Emmen heeft een klachtenregeling vastgesteld. Zie
bijlage 1; “Klachtenregeling OOE” en bijlage 2; “Applicatie klachtenregeling.”
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Fysieke veiligheid
Fysieke veiligheid betekent het voorkomen en beperken van risico's waarbij mensen gewond
kunnen raken of zelfs kunnen overlijden. De volgende aspecten vormen hier een onderdeel van:
Gebouw
Ontruiming en brandveiligheid
Het gebouw moet zijn gebouwd of worden verbouwd volgens voorschriften uit wetten, besluiten
en verordeningen die er zijn voor de bouw. De brandweer wordt ingeschakeld bij de aanvraag
van de bouwvergunning, maar ook na het verkrijgen hiervan is er tijdens de bouw of verbouwing
vaak nog intensief contact met de brandweer.
Naast de bouwvergunning heeft de school een gebruiksvergunning nodig omdat los van de bouw
ook het daadwerkelijke gebruik van het gebouw van invloed is op de brandveiligheid. De
gebruiksvergunning wordt afgegeven door de gemeente na positief advies van de brandweer. In
de gebruiksvergunning wordt het brandveilig gebruik van het gebouw geregeld. De school
beschikt over een gebruiksvergunning van de Gemeente Emmen en over een ontruimingsplan.
Het Gebruiksbesluit bevat landelijke voorschriften over het brandveilig gebruik van o.a. scholen.
Dit moet de kans op brand verkleinen en de gevolgen van een eventuele brand zoveel mogelijk
beperken. Het besluit kent een systeem van gebruiksvergunningen en –meldingen en vervangt de
Bouwverordening waarin tevens de artikelen rondom vluchtroutes waren opgenomen.
Onder brandveiligheidseisen wordt onder andere verstaan het aanwezig zijn van blusmiddelen,
rookmelders of een brandmeldinstallatie. Ook de inrichting en de aankleding van een bouwwerk
mag niet brandgevaarlijk zijn.
Toezicht en surveillance
Een algemeen uitgangspunt van de school is dat er altijd toezicht is op de leerlingen. Voor de
veiligheid op en om het schoolplein zijn afspraken gemaakt. Zoals pleindienst, verkeersbrigadiers
en parkeerproblematieken rondom school.
Ten aanzien van de beveiliging van het schoolgebouw zijn afspraken gemaakt in een
mantelcontract met een leverancier van alarmopvolgingssystemen.
Fysieke inrichting
Orde, netheid en schoonmaak
Een schoon gebouw is het visitekaartje van de school.
Het onderhoud van de scholen dient efficiënt te worden uitgevoerd en een goede
kwaliteitsbewaking is van groot belang.
Om duidelijke afspraken en verantwoordelijkheden te benoemen is bovenschools een
mantelcontract afgesloten. Per school kunnen tevens aanvullende afspraken gemaakt worden
ten aanzien van de schoonmaak.
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Doorgangen en uitgangen
Aan doorgangen zijn de volgende eisen gesteld:
 Looppaden en transportroutes worden vrijgehouden van obstakels en versperringen.
 Deuren in doorgangen waarin glas is aangebracht, zijn voorzien van veiligheidsglas.
Aan uitgangen zijn de volgende eisen gesteld:
 De in het gebouw aanwezige personen hebben de mogelijkheid het gebouw van
binnenuit te openen.
 In geval van een calamiteit kan het gebouw snel worden ontruimd.
 De vluchtroutes zijn berekend op het maximale aantal mogelijk aanwezige personen in
het gebouw.
 De vluchtroutes zijn duidelijk gemarkeerd.
 De deuren van nooduitgangen kunnen altijd snel, gemakkelijk en naar buiten toe worden
geopend.
 Vluchtdeuren zijn altijd bereikbaar. Dit betekent dat ze noch aan de binnenkant noch aan
de buitenkant geblokkeerd zijn door obstakels.
Bovenstaande is uitgewerkt in het ontruimings-en calamiteitenplan van onze school. Dit plan is
als bijlage 2 (“Ontruimingsplan van de school” toegevoegd.
Toegang voor derden (schoolafhankelijk)
De Gemeente Emmen heeft mantelcontracten afgesloten met bedrijven die zorgen voor
onderhoud, beveiliging, schoonmaak en alarmopvolging. Met deze bedrijven zijn duidelijke
afspraken gemaakt voor het betreden van de scholen. De bedrijven kondigen ruimschoots van
tevoren aan in welke periode zij komen. De locatiedirecteur van onze school moet hiervan op de
hoogte zijn. Het toezicht tijdens lesuren moet aan een aantal voorwaarden voldoen.



Als de voordeur geopend blijft is toezicht (bijv. door de kleuter collega die dan buiten is).
Het hekwerk rondom school is voorzien van een vergrendeling die eenvoudig te openen is.

Werkplekken
Meubilair en lichaamshouding
Voor meubilair en lichaamshouding gelden de volgende voorschriften:
 Het meubilair voor leerlingen is zoveel mogelijk afgestemd op de lengte van de leerlingen:
 Per klaslokaal zijn leerlingensets beschikbaar die passend zijn bij de leerlingen.
 Het meubilair voor de leerkrachten is ook zoveel mogelijk aangepast op de lengte van de
betrokkenen.
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Computers
Aan het werken met een computer worden de richtlijnen gevolgd die de Arbowet stelt. Een
goede stoel, een goede tafel en geschikte verlichting is vereist.
Rookvrije ruimte
Voor rookvrije ruimten gelden de wettelijke regels. Volgens de Tabakswet mag in gebouwen en
instellingen van de overheid en in gebouwen en instellingen die door de overheid worden
gefinancierd, waaronder scholen, niet worden gerookt op plekken die bedoeld zijn voor
gemeenschappelijk gebruik of die voor het publiek toegankelijk zijn. Op het schoolplein geldt een
rookverbod.
Verkeersveiligheid
Halen en brengen
Om de verkeersveiligheid rond scholen zo optimaal mogelijk te maken is een werkwijze vereist
van structureel samenwerken met ouders, school, kinderen, politie en gemeente. Er is een
gedeelde verantwoordelijkheid. Educatie (de verkeersopvoeding van kinderen), communicatie en
handhaving spelen hierbij een belangrijke rol. Als school vinden verkeerseducatie een dusdanig
belangrijk speerpunt dat wij in het bezit zijn van het Drentse verkeersveiligheidslabel. Onderdeel
van dit label is de ouderbetrokkenheid bij dit onderwerp. Op school zijn tevens afspraken
gemaakt voor het halen/brengen van kinderen.
Een opstelplaats (inclusief parkeerverbod) voor ouders is één van die afspraken.
Vervoer t.b.v. activiteiten buiten schoolgebouw
Voor het vervoer van kinderen ten behoeve van activiteiten die buiten de school plaatsvinden
worden de richtlijnen van de ANWB gehanteerd. Zie bijlage 17; “ANWB richtlijnen voor vervoer
van kinderen.”
Indien de leerlingen op de fiets of te voet deelnemen aan het verkeer draagt de begeleiding en
de eerste en de laatste leerlingen een veiligheidsvest.
Het verrichten van medische handelingen binnen school
Wat betreft de gezondheid van leerlingen is het van groot belang dat de leerkrachten zorgvuldig
handelen. Zij moeten over de vereiste bekwaamheid beschikken, Management en leerkrachten
moeten voldoende kennis hebben van de voorwaarden, die nodig zijn om het medisch handelen
door leerkrachten op een verantwoorde manier uit te voeren en ervoor zorgen dat alle
randvoorwaarden hiervoor zijn gerealiseerd. Wij volgen hiervoor het protocol: ’Voorbehouden en
risicovolle handelingen binnen het primair-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs’. Deze
is als bijlage 3 toegevoegd.
Binnen dit protocol worden 3 specifieke situaties onderscheiden.
1. De leerling wordt ziek op school.
2. Het verstrekken van medicatie op verzoek.
3. Voorbehouden risicovolle handelingen.
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Sociale veiligheid
Algemeen
Het bestuur hanteert een beleid dat alle vormen van (seksuele) intimidatie, agressie, geweld en
racistisch gedrag jegens personeel en leerlingen tegengaat. Een klachtenregeling en de
aanstelling van vertrouwenspersonen maken hiervan onderdeel uit. Op bestuursniveau zijn
externe vertrouwenspersonen aangesteld voor personeel én ouders. Op school is afgesproken
welk teamlid vertrouwenspersoon/contactpersoon is. De leerlingen, hun ouders en de
leerkrachten kunnen bij hem/haar hun verhaal kwijt.
(de taakbeschrijvingen van de interne vertrouwenspersoon en de externe vertrouwenspersoon zijn
opgenomen in het Arbobeleidsplan van OOE)
Gedragsregels
t.a.v. de medewerkers binnen de school
Iedereen die een werkrelatie heeft met Openbaar Onderwijs Emmen heeft een voorbeeldfunctie
en dient zich bewust te zijn van zijn of haar verantwoordelijkheid binnen die functie, zeker waar
het gaat om (sociaal) gedrag. Gedragsregels en protocollen hebben hierbij een preventieve
functie. Als leidraad hiervoor gebruiken wij de gedragscode die op bestuursniveau hiervoor is
opgesteld. Zie bijlage 4;”Gedragscode OOE.”
t.a.v. de leerlingen.
Regels en afspraken zijn o.a. bedoeld om een zo optimaal mogelijk veilig pedagogisch klimaat te
creëren. Regels binnen en buiten de school geven onze kinderen de nodige duidelijkheid en
structuur, waardoor er ruimte en voorwaarden ontstaan ter bevordering van samenwerking,
samenspel en persoonlijke ontwikkeling. Afspraken krijgen betekenis als ze positief worden
geformuleerd in concreet herkenbaar gedrag, zinvol zijn en rekening houden met de
ontwikkelingsleeftijd van het kind. Regelmatig wordt er in de groepen aandacht besteed aan
regels en afspraken, d.m.v. gesprekken, uitleg, projecten en binnen het programma voor de
sociaal emotionele ontwikkeling
Plagen en pesten
Er is een verschil tussen plagen en pesten. Onder plagen verstaan we gedrag tussen leerlingen die
aan elkaar gewaagd zijn: de ene keer doet de een iets onaardigs, een volgende keer is het de
ander. Plagen is een spelletje, niet altijd leuk, maar nooit echt bedreigend. Plagen kan wel
overgaan in pesten. Pesten is wél bedreigend. Pesten vindt niet zomaar een keer plaats, maar
meerdere keren per week of zelfs meerdere keren per dag, gedurende een langere periode. De
pestkop misbruikt zijn macht en het slachtoffer wordt uitgelachen, uitgescholden, vernederd,
gekleineerd, geslagen of er worden dingen van hem of haar afgepakt. Naast deze openlijke
vormen van pesten, komen ook vormen van pesten voor die niet zichtbaar zijn, zoals het
buitensluiten van iemand. Bij pesten zijn drie rollen te onderscheiden:
1. leerlingen die andere leerlingen pesten;
2. leerlingen die gepest worden en
3. leerlingen die niet direct bij het pesten betrokken zijn.
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Vaak is er een groepje leerlingen dat meedoet met de pestkop. Dit zijn de zogenoemde
meelopers. Daarnaast spelen leerlingen die niet direct betrokken zijn bij het pesten een rol.
Doordat deze zwijgende middengroep de gepeste leerling niet steunt en de pester niet probeert
te stoppen, kan een pester vrijelijk zijn of haar gang gaan. Vaak versterkt de zwijgende
middengroep het succes van de pestkop door op een afstandje toe te kijken en te lachen om wat
er gebeurt. Er is sprake van pesten wanneer een of meerdere leerlingen herhaaldelijk en
langdurig negatief gedrag richten tegen een andere leerling.
De school heeft een pestprotocol om pesten te voorkomen. Het protocol is toegevoegd als bijlage
5. Binnen school hanteren wij ook het ‘Stappenplan i.v.m. negatief gedrag’ (zie bijlage 6).
Soms is het nodig dat het protocol: ‘Toelating, verwijdering en schorsing van een leerling’ van het
bestuur gevolgd wordt. Dit is daarom als bijlage 16 a toegevoegd en de brief die de school naar
de ouders/verzorgers stuurt t.a.v. een schorsing als 16b.
Discriminatie en racisme
Op de school heeft naast de directeur en het personeel ook de Medezeggenschapsraad
de verplichting te waken voor discriminatie op welke grond dan ook. In de Wet
Medezeggenschap Scholen is in artikel 7. lid 2 opgenomen:
De medezeggenschapsraad waakt voorts in de school tegen discriminatie op welke grond dan ook
en bevordert gelijke behandeling in gelijke gevallen en in het bijzonder de gelijke behandeling van
mannen en vrouwen alsmede de inschakeling van
gehandicapten en allochtone werknemers.
Vernieling
In geval van eenvoudige vernieling, waarbij schadevergoeding of schadeherstel kan worden
bereikt, verdient het de voorkeur dat de school de gedragingen zelf sanctioneert. Indien het gaat
om een ernstige vernieling of indien er sprake is van herhaling of groepsdelict, of als
schadevergoeding/schadeherstel niet kan worden bereikt, wordt er aangifte gedaan door het
bestuur bij de politie.
Diefstal
Ingeval van een incidentele kleine diefstal waarbij geen kwalificaties als bedoeld in de artikelen
311/312/317/318 van het Wetboek van Strafrecht voorkomen en waarbij schadevergoeding of
teruggave van het gestolen goed kan worden bereikt, dan sanctioneert de school de gedragingen.
Als het gaat om herhaling of om een goed met meer dan geringe waarde of wanneer wordt
voldaan aan een van de kwalificaties, genoemd in de artikelen 311/312/317/318 WvS, of als
schadevergoeding of teruggave niet mogelijk is, dan neemt de directeur van de school, naast de
te nemen schoolmaatregelen, contact op met het bestuur. Het bestuur doet aangifte bij de
politie.
Rookverbod en drugs- alcoholbezit
Er is een rookverbod in school en op het schoolplein. Het gebruik en de handel, van drugs,
alcohol en medicijnen is niet toegestaan in het schoolgebouw en op het terrein van de school.
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Agressie en geweld en seksuele intimidatie
Algemeen
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, vrijwilligers,
stagiaires, e.d. niet getolereerd wordt. Hieronder worden tevens verstaan aanhoudend pesten,
diefstal, vernieling, vuurwerkbezit en/of wapenbezit.
Geweld door personeel richting leerling
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
corrigerende tik geeft, dan deelt de leerkracht dit onmiddellijk mee aan de directie. Verder
neemt de leerkracht in overleg met de directie zo snel mogelijk contact op met de ouders om het
gebeurde te melden en uit te leggen. Als de ouders van de leerling een klacht indienen bij de
directie wordt een gesprek geregeld tussen de ouders en de directie. De directie 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.
(Dreigen met) geweld e.d. door lid personeel








Het slachtoffer (of getuige) meldt het incident bij de directie;
Personeelslid wordt door de directie onmiddellijk uitgenodigd voor een gesprek;
De ernst van het voorval wordt door de directie gewogen en besproken met betrokkenen;
Ingeval van daadwerkelijk fysiek geweld of seksuele intimidatie wordt door de directie
onmiddellijk melding gedaan bij het bestuur, dat vervolgens samen met de directie
bepaalt of, en zo ja welke, ordemaatregelen worden genomen;
De directie houdt van elk voorval een dossier bij. De directie 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, schorsing, of ontslag;
De directie stelt – voor zover van toepassing – de direct leidinggevende (als het personeel
van derden betreft) en het bestuur op de hoogte van het voorval en van de afspraken die
zijn gemaakt;

Het bestuur zal het slachtoffer (ouders) ondersteunen bij het doen van aangifte bij de politie. In
geval van herhaling van bedreiging door het personeelslid wordt door de directie onmiddellijk
melding gedaan bij het bestuur, dat vervolgens bepaalt of, en zo ja welke, rechtspositionele
maatregelen worden genomen.
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(Dreigen met) geweld e.d. door leerlingen, ouders of derden









Slachtoffer meldt incident bij directie;
De directie voert zo spoedig mogelijk een ‘gesprek’ met betrokkene;
De ernst van het voorval wordt door directie gewogen en besproken met betrokkenen;
Door de directie 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) 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;
De directie stelt – voor zover van toepassing – de groepsleerkracht 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 directie melding gedaan bij het bestuur, dat vervolgens
bepaalt of, en zo ja welke, ordemaatregelen worden genomen. De directie beoordeelt
samen met het bestuur of er een gesprek met de betreffende ouders e.d. dient plaats te
vinden;
Het bestuur doet altijd aangifte bij de politie ingeval van wetsovertreding.

Administratieve procedure naar aanleiding van melding
De betrokken medewerker/leerling/ouder:
 vult (met of zonder hulp) het klachtenformulier in; Dit formulier is als bijlage 7
toegevoegd.
 geeft het formulier aan de locatiedirecteur, (evt. aan de interne vertrouwenspersoon als
de klacht de locatiedirecteur betreft).
De leidinggevende:
 bewaakt het invullen van het meldingsformulier;
 parafeert het meldingsformulier en stuurt per omgaande een exemplaar naar de
clusterdirecteur;
 meldt de schokkende gebeurtenis ook mondeling bij de clusterdirecteur;
 De clusterdirecteur 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 clusterdirecteur administreert elke melding.
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Voorkomen ongewenst seksueel gedrag
Schoolcultuur/pedagogisch klimaat
 Het personeel, leerlingen en ouders onthouden zich van seksistisch taalgebruik, seksueel
getinte grappen, seksistisch getinte gedragingen, of gedragingen die door een andere als
zodanig kunnen worden ervaren;
 Het personeel ziet er op toe dat dergelijke gedragingen niet voorkomen tussen leerlingen
onderling;
 Het personeel zorgt er voor dat binnen de school geen seksueel getinte affiches,
tekeningen, artikelen in bladen (o.a. schoolkrant), e-mail e.d. worden gebruikt of
opgehangen die kwetsend kunnen zijn voor een bepaalde groep of individu.
Eén op één contacten leerkrachten - leerlingen
 Leerlingen worden buiten schooltijd niet langer dan een half uur alleen op school
gehouden. Wanneer een leerling na schooltijd op school wordt gehouden, worden de
ouders en de directie op de hoogte gebracht;
 Uit de aard van het docentschap vloeit de norm voort dat een leraar een zekere
terughoudendheid betracht ten aanzien van het mee naar huis nemen van leerlingen.
Indien dit wel gebeurt, dan dient dit alleen met de nodige waarborgen van toezicht te
geschieden. Zonder medeweten van de ouders, worden leerlingen daarom niet bij een
personeelslid thuis uitgenodigd. In voorkomende gevallen worden de redenen en
tijdsduur aangegeven. Tevens wordt dit gemeld bij de directie.
Hulp bij aan-uit-omkleden
 Bij de kleuters komt het regelmatig voor, dat er geholpen moet worden bij het aan- en
uitkleden. Bijvoorbeeld bij het naar het toilet gaan, omkleden bij gym en verkleden. Ook
in hogere groepen kan dit nog een enkele keer voorkomen. Deze hulp behoort tot de
normale taken van de betrokken groepsleerkracht.
 Vanaf groep 3 worden jongens en meisjes gescheiden bij het aan-, uit- en omkleden.
 De leerkracht betreedt de kleedruimte uitsluitend na een duidelijk vooraf gegeven teken.
Eerste hulp
 Wanneer er eerste hulp wordt geboden waarbij het kind zich moet ontkleden, moet er
naast de hulpgevende een derde aanwezig zijn.
Buitenschoolse activiteiten
 Tijdens het schoolkamp slapen jongens en meisjes gescheiden. De begeleiding slaapt zo
mogelijk op een andere plaats dan de leerlingen. Is dit laatste niet mogelijk dan slaapt de
mannelijke begeleiding bij de jongens en de vrouwelijke begeleiding bij de meisjes;
 Tijdens het aan-, uit- en omkleden van de leerlingen worden de betreffende ruimtes
uitsluitend door de leiding betreden na een duidelijk vooraf gegeven teken. Dit is van
toepassing als de mannelijke begeleiding de ruimtes van de meisjes binnengaat of als
vrouwelijke begeleiders de ruimtes van de jongens binnengaan. Op deze manier wordt er
rekening gehouden met het zich ontwikkelend schaamtegevoel bij jongens en meisjes;
 Jongens en meisjes maken gebruik van gescheiden douches.
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Gebruik van internet en andere digitale media
De schoolcomputers/Chromebooks worden alleen gebruikt voor educatieve doeleinden en voor
administratieve zaken die het werk op school met zich meebrengt.











Het gebruik van internet op schoolcomputers/ Chromebooks is gericht op de
ondersteuning van het onderwijs. Uit het oogpunt van veiligheid is het derhalve niet
toegestaan om met „pretsites‟ bezig te zijn.
In de contacten met leerlingen worden alleen internetsites aangeboden die uit
educatief, informatief en/of cultureel oogpunt zijn opgezet. Voorbeelden hiervan zijn
Kennisnet en sites van musea.
Er wordt de kinderen geleerd hoe met internet om te gaan en wat de eventuele
gevaren zijn.
In de school dient altijd toezicht te zijn op het gebruik van computers / Chromebooks.
Er zijn protocollen opgesteld door het schoolbestuur waarin de spelregels
t.a.v. gebruik m.b.t. internet en e-mail omschreven worden.
Dit betekent onder andere dat leerkrachten het zakelijk en privégebruik moeten
scheiden.
Praktisch betekent dit dat de leerkrachten de ouders en kinderen niet mogen
toevoegen op hun eigen Facebook. Bestaande contacten zouden moeten worden
beëindigd. Gebeurt dit niet dan kan het bestuur het personeel sancties opleggen.

Afspraken staan vastgelegd in:
bijlage 8: ‘Protocol gebruik computers en internet primair en speciaal onderwijs’
bijlage 9: ‘Protocol Social Media stafbureau OOE, basis-en speciaal onderwijs’
De volgende regels zijn opgesteld t.a.v. de leerlingen:











Geef nooit persoonlijke informatie op Internet zoals: namen, adressen en
telefoonnummers, zonder toestemming van de leraar;
Vertel het je leerkracht meteen als je informatie tegenkomt waardoor je je niet prettig
voelt;
Zoek alleen informatie die je nodig bent voor school;
Vertel het je leraar meteen als je informatie tegenkomt waar je je niet prettig bij voelt;
Als jij je aan de afspraken houdt is het niet jouw schuld dat je zulke informatie
tegenkomt;
Spreek nooit af met iemand die je ‘online’ op Internet hebt ontmoet, zonder
toestemming van de leraar;
Verstuur bij e-mail berichten nooit foto’s van jezelf of van anderen zonder
toestemming van de leraar.
Beantwoord nooit e-mail waarbij je je niet prettig voelt of waar dingen in staan
waarvan je weet dat dit niet hoort. Het is niet jouw schuld dat je zulke berichten krijgt.
Verstuur ook zelf dergelijke mailtjes niet. Vertel het wel meteen aan de leerkracht als
je zulke mailtjes ontvangt, dan kan die maatregelen nemen;
Bespreek van tevoren met je leraar af wat je op internet wilt gaan doen.
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Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling bij ‘Veilig thuis.’
Het gaat hierbij om de verplichting voor de basisschool op een meldcode te hanteren om de
medewerkers te ondersteunen in de omgang met signalen van huiselijk geweld en
kindermishandeling. De meldcode bevat een stappenplan. Dit stappenplan leidt de medewerker
stap voor stap door het proces vanaf het moment dat hij signaleert tot aan het moment dat hij
eventueel een beslissing neemt over het doen van een melding. De stappen maken de
medewerker duidelijk wat er van hem wordt verwacht bij signaleren van huiselijk geweld of
kindermishandeling en hoe hij op een verantwoorde wijze komt tot een besluit over het doen van
een melding. Deze ondersteuning van medewerkers in de vorm van een stappenplan, levert, zo
mag worden verwacht, een bijdrage aan een effectieve aanpak van huiselijk geweld en
kindermishandeling. De school hanteert het volgende protocol “Handleiding huiselijk geweld en
kindermishandeling.” (Zie bijlage 10).

Incidentenregistratie
Doelen van incidentenregistratie
Het doel van een systematische registratie van incidenten is de feitelijke veiligheid op school te
(kunnen) verbeteren. Om te kunnen sturen, evalueren en bij te stellen zorgen wij voor een
nauwkeurige registratie en administratie van incidenten.
Organisatie van incidentenregistratie
Het incidentenregistratiesysteem dat wordt gebruikt ligt op een vaste plek en het team
registreert indien nodig het incident. De preventiemedewerker op schoolniveau is de beheerder
en zal dit meenemen in een plan van aanpak op school/clusterniveau. Het formulier voor de
registratie van de incidenten is als bijlage 11 (“Formulier registratie incidenten.”)
Incidenten
Incidenten zijn er in vele soorten en maten: een pesterij, een diefstal, een ruzie, een ingeslagen
ruit - het zijn allemaal incidenten. Sommige incidenten, zoals ruzie, komen dagelijks voor op
school, andere incidenten zijn minder vaak aan de orde. De meeste incidenten die geregistreerd
worden, vinden plaats in het schoolgebouw (lokaal, gang, gymzaal) of op het schoolplein, maar
ook in lokalen kunnen incidenten plaats vinden. Vechtpartijen spelen zich meestal af op het plein
of buiten het schoolterrein. Incidenten op routes van en naar school komen slechts weinig in de
registratie terecht. Alleen de meest ernstige incidenten blijken te worden geregistreerd. Het is
dus goed mogelijk dat er meer mis gaat onderweg, maar in de meeste gevallen bereikt deze
informatie de school niet. Intern is afgesproken welke typen incidenten wel en welke niet worden
geregistreerd en wanneer er een beroep gedaan wordt op één van de externe
vertrouwenspersonen.
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Omgaan met gescheiden ouders
Algemeen
De school heeft een protocol over hoe om te gaan met gescheiden ouders. Het protocol
beschrijft de afspraken die de school hanteert in de situatie van gescheiden ouders. De
verantwoordelijkheden van de school en die van de ouders worden beschreven. Wanneer
ouders/verzorgers gescheiden zijn en niet meer bij elkaar wonen, dan is het van belang dat beide
ouders/verzorgers goed op de hoogte kunnen blijven van de ontwikkeling van hun kind.
We krijgen de laatste jaren steeds meer kinderen op school, waarvan de ouders zijn gescheiden
of waarvan de ouders gedurende de schoolloopbaan van het kind scheiden. Om misverstanden te
voorkomen willen we de wijze waarop de informatie en communicatie vanuit de school naar de
betreffende ouders verloopt, kort formuleren.
Wat zegt de wet?
Wanneer ouders gescheiden zijn, geldt als hoofdregel dat beide ouders na de scheiding het gezag
over het kind blijven uitoefenen. Indien er geen gezamenlijk gezag is, dient de met het gezag
belaste ouder de andere ouder op de hoogte te houden van belangrijke zaken die het kind
betreffen. Vorderingen van het kind moeten worden verstrekt. Ouders die geen gezag (meer)
hebben over het kind, hebben recht op informatie over hun kind. De ouder zal daar echter zelf
om moeten vragen. Dit hoeft de school niet uit zichzelf te doen. Als het gaat om de vader, moet
deze bovendien het kind hebben erkend, anders heeft hij helemaal geen recht op informatie.
De niet met het gezag belaste ouders hebben een beperkt recht op informatie over hun kind. Het
gaat hier alleen om belangrijke feiten en omstandigheden, dus informatie over schoolvorderingen
en eventuele sociaal- pedagogische ontwikkelingen op school. Indien de desbetreffende ouder het
hier niet mee eens is, kan hij/zij een verzoek indienen bij de rechtbank.
De afspraken zoals die bij ons op school gelden:
a. wanneer ouders gaan scheiden, lichten zij de school in;
b. ouders informeren school over mogelijke wijzigingen m.b.t. woonadres, telefoonnummers
en e-mailadres;
c. ouders geven het woonadres door, geven aan bij wie het kind woont, hoe de
bezoekregeling / het co-ouderschap geregeld is en wie het wettelijk gezag heeft over het
kind;
d. de ouder bij wie het kind woont, is de eerste aanspreekpersoon van de school. Is dit
bijvoorbeeld door co-ouderschap anders geregeld dan bespreken ouders dit met de
leerkracht van het kind;
e. voor ouderavonden, oudergesprekken en andere activiteiten worden beide ouders
uitgenodigd; de uitnodiging gaat naar de ouder bij wie het kind woont. Deze ouder brengt
de andere ouder op de hoogte.
f. in principe is er één oudergesprek met beide ouders.
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Wanneer er problemen zijn tussen de ouders onderling
Uiteraard bevorderen wij als school het principe dat beide ouders samen op een oudergesprek
komen en we gaan daar ook van uit. Wanneer er echter tussen de ouders ernstige problemen zijn
in de communicatie en er sprake is van een onderlinge conflictsituatie, dan is er met beide
ouders apart een gesprek over hun kind mogelijk. Mocht dit het geval zijn, dan moet dat gemeld
worden bij de directie van de school.
Wanneer één van de ouders aangeeft dat het kind niet door de andere ouder opgehaald mag
worden, moet er een kopie bij ons op school liggen van de beschikking. De rechtbank moet
uitspraak gedaan hebben over deze kwestie en dus vader of moeder zal met een kopie van deze
beschikking dit moeten aantonen. Dan is het voor de school afdoende duidelijk.
Plichten van gescheiden ouders
De plichten van de ouders zijn bedoeld om het onderwijs en de ontwikkeling van de kinderen op
school te waarborgen.
a. ouders geven adreswijzigingen zelf tijdig door aan onze administratie;
b. ouders geven een eventuele bezoekregeling, haal en breng schema’s tijdig door aan de
leerkracht van hun kind;
c. ouders bedreigen elkaar niet fysiek en verbaal in de school of op het terrein van de
school;
d. ouders bespreken hun onderlinge problemen niet op het schoolterrein;
e. ouders vallen andere ouders niet lastig met hun onderlinge problemen;
f. ouders die problemen ervaren in de communicatie met de school, maken een afspraak
met de leerkracht van hun kind. Mochten zij er samen niet uitkomen, dan volgt een
gesprek met de ouder, leerkracht en iemand van de directie. Alle betrokkenen kunnen
hiervoor initiatief nemen.
Het hele “protocol gescheiden ouders” is als bijlage 12 toegevoegd.

Omgaan met rouw & verdriet in de school
Elke school kan te maken krijgen met rouw en verdriet. Denk aan calamiteiten, waarvan je hoopt
dat ze aan je schooldeur voorbijgaan, het plotseling overlijden van een leerling of leerkracht, of
een andere dramatische gebeurtenis. Vaak gaan hier langdurige processen mee gemoeid, soms
zijn het heel acute situaties. Maar er zijn altijd veel emoties die daarbij horen en veel mensen die
(min of meer) betrokken zijn. Al die mensen moeten op een juiste wijze en op het juiste moment
geïnformeerd en begeleid worden. We verwijzen dan ook naar de protocollen: ‘Overlijden van
een leerling’ (toegevoegd als bijlage 13), ‘Overlijden van een ouder’ (toegevoegd als bijlage 14) en
‘Overlijden van een collega’, (toegevoegd als bijlage 15).
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Bijlagen
Veiligheidsplan obs de Runde
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Bijlage 1a; “Klachtenregeling OOE”
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Klachtenregeling primair en voortgezet speciaal
onderwijs
(vastgesteld op 30 juni 1998, herzien op 19 maart 2016)
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Klachtenregeling primair en voortgezet speciaal onderwijs
(Vastgesteld op 30 juni 1998)
Het bevoegd gezag van het openbaar primair en (voortgezet) speciaal onderwijs in de gemeente
Emmen:
 gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de
expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs;
 gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad;
 stelt de volgende Klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs vast.
Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen
Artikel 1. In deze regeling wordt verstaan onder:
a. school: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs,
b. Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs;
c. commissie: de commissie als bedoeld in artikel 4;
d. 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,
alsmede een persoon die anderszins deel uitmaakt van de schoolgemeenschap, die een
klacht heeft ingediend;
e. klacht: klacht over gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en
het niet nemen van beslissingen van de aangeklaagde;
f. Interne vertrouwenspersoon: de persoon als bedoeld in artikel 2;
g. Externe vertrouwenspersoon: de persoon als bedoeld in artikel 3;
h. 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, alsmede een
persoon die anderszins deel uitmaakt van de schoolgemeenschap, tegen wie een klacht is
ingediend;
i. benoemingsadviescommissie: een door het bevoegd gezag ingestelde
 commissie die bestaat uit leden aangewezen door de geledingen
 ouders/leerlingen, personeel en bevoegd gezag.
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Hoofdstuk 2. Behandeling van de klachten
Paragraaf 1. De interne vertrouwenspersoon
Artikel 2. Aanstelling en taak interne vertrouwenspersoon:
1. Er is op iedere school ten minste één interne vertrouwenspersoon die de klager verwijst
naar de externe vertrouwenspersoon;
2. Het bevoegd gezag benoemt, schorst en ontslaat de interne vertrouwenspersoon. De
benoeming vindt plaats op voorstel van de benoemingsadviescommissie.
Paragraaf 2. De externe vertrouwenspersoon
Artikel 3. Aanstelling en taken externe vertrouwenspersoon:
1. Het bevoegd gezag beschikt over ten minste één externe vertrouwenspersoon die
functioneert als aanspreekpunt bij klachten;
2. Het bevoegd gezag benoemt, schorst en ontslaat de externe vertrouwenspersoon. De
benoeming vindt plaats op voorstel van de benoemingsadviescommissie;
3. De externe vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden
bereikt. De externe 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;
4. De externe vertrouwenspersoon verwijst de klager, indien en voor zover noodzakelijk of
wenselijk, naar andere instanties gespecialiseerd in opvang en nazorg;
5. Indien de externe vertrouwenspersoon slechts aanwijzingen, doch geen concrete klachten
bereiken, kan hij deze ter kennis brengen van de klachtencommissie of het bevoegd
gezag;
6. De exetrne vertrouwenspersoon neemt bij zijn werkzaamheden de grootst mogelijke
zorgvuldigheid in acht. De externe 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;
7. De externe vertrouwenspersoon brengt jaarlijks aan het bevoegd gezag schriftelijk verslag
uit van zijn werkzaamheden.
Paragraaf 3. De klachtencommissie
Artikel 4. Instelling en taken klachtencommissie:
1. Er is een klachtencommissie voor alle scholen van het bevoegd gezag die de klacht
onderzoekt en het bevoegd gezag hierover adviseert;
2. Het bevoegd gezag kan zich ook, na hierover instemming te hebben verkregen van de
(gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad, aansluiten bij een regionale of landelijke
commissie;
3. De 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.
4. 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
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zaken die zij in die hoedanigheid vernemen. Deze plicht vervalt niet, nadat betrokkene zijn
taak als lid van de klachtencommissie heeft beëindigd;
5. De klachtencommissie brengt jaarlijks aan het bevoegd gezag schriftelijk verslag uit van
haar werkzaamheden.
Artikel 5. Samenstelling klachtencommissie:
1. De klachtencommissie bestaat uit een voorzitter en ten minste twee leden, die worden
benoemd, geschorst en ontslagen door het bevoegd gezag. De benoeming vindt plaats op
voorstel van de benoemingsadviescommissie;
2. Het bevoegd gezag benoemt overeenkomstig het eerste lid de plaatsvervangende leden;
3. De klachtencommissie is zodanig samengesteld dat zij voldoende deskundig moet worden
geacht voor de behandeling van klachten;
4. Leden van het personeel, van het bevoegd gezag, alsmede ouders/voogden/verzorgers en
leerlingen/studenten/deelnemers van de schoolgemeenschap, de vertrouwenspersoon en
contactpersoon kunnen geen zitting hebben in de klachtencommissie;
5. De klachtencommissie wijst uit haar midden een (plaatsvervangend) voorzitter aan;
6. Het bevoegd gezag wijst een (plaatsvervangend) secretaris aan.
Artikel 6. Zittingsduur:
1. De (plaatsvervangende) leden van de klachtencommissie worden benoemd voor de
periode van vier jaar en zijn terstond herbenoembaar;
2. De voorzitter en de leden kunnen op ieder moment ontslag nemen.
Paragraaf 4. De procedure bij de klachtencommissie
Artikel 7. Indienen van een klacht:
1. De klager dient de klacht in bij:
a) het bevoegd gezag, of;
b) de klachtencommissie.
2. De klacht dient binnen een jaar na de gedraging of beslissing te worden ingediend, tenzij
de klachtencommissie anders beslist;
3. Indien de klacht bij het bevoegd gezag wordt ingediend, verwijst het bevoegd gezag de
klager naar de vertrouwenspersoon of klachtencommissie, tenzij toepassing wordt
gegeven aan het vierde lid;
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 klachtencommissie;
5. Indien de klacht wordt ingediend bij een ander orgaan dan de in het eerste lid genoemde,
verwijst de ontvanger de klager aanstonds door naar de klachtencommissie 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 klachtencommissie het bevoegd gezag, de klager en
de aangeklaagde binnen vijf werkdagen schriftelijk mee dat zij een klacht onderzoekt;
9. Het bevoegd gezag deelt de locatieleider en clusterdirecteur van de betrokken school
schriftelijk mee dat er een klacht wordt onderzocht door de klachtencommissie;
10. Klager en aangeklaagde kunnen zich laten bijstaan of laten vertegenwoordigen door een
gemachtigde.
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Artikel 8. Intrekken van de klacht.
Indien de klager tijdens de procedure bij de klachtencommissie de klacht intrekt, deelt de
klachtencommissie dit aan de aangeklaagde, het bevoegd gezag en de
locatieleider/clusterdirecteur van de betrokken school mee.
Artikel 9. 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 ten minste:
a) de naam en het adres van de klager;
b) de dagtekening;
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 10. Vooronderzoek:
 De klachtencommissie is in verband met de voorbereiding van de behandeling van de
klacht bevoegd alle gewenste inlichtingen in te winnen;
 Zij 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.
Artikel 11. Hoorzitting:
1. De voorzitter bepaalt plaats en tijdstip van de zitting waarin de klager en de aangeklaagde
tijdens een niet-openbare vergadering in de gelegenheid worden gesteld te worden
gehoord. De hoorzitting vindt plaats binnen vier weken na ontvangst van de klacht;
2. De klager en de aangeklaagde worden buiten elkaars aanwezigheid gehoord, tenzij de
klachtencommissie anders bepaalt;
3. De klachtencommissie kan bepalen, al dan niet op verzoek van de klager of de
aangeklaagde, dat de vertrouwenspersoon bij het verhoor aanwezig is;
4. Van het horen van de klager kan worden afgezien indien de klager heeft verklaard geen
gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord;
5. Van de hoorzitting 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.
6. Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris.
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Artikel 12. Advies:
1. De klachtencommissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het advies;
2. De klachtencommissie 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 plaatsgevonden. Deze termijn kan met vier weken worden
verlengd. Deze verlenging meldt de klachtencommissie met redenen omkleed aan de
klager, de aangeklaagde en het bevoegd gezag;
3. De klachtencommissie geeft in haar 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 locatieleider/clusterdirecteur van de betrokken school;
4. De klachtencommissie kan in haar advies tevens een aanbeveling doen over de door het
bevoegd gezag te treffen maatregelen.
Artikel 13. Quorum.
Voor het houden van een zitting is vereist, dat ten minste twee leden van de klachtencommissie,
waaronder de voorzitter, aanwezig zijn.
Artikel 14. Niet-deelneming aan de behandeling.
De voorzitter en de leden van de klachtencommissie nemen niet deel aan de behandeling van
een klacht, indien daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn.
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Paragraaf 5. Besluitvorming door het bevoegd gezag
Artikel 15. Beslissing op advies:
1. Binnen vier weken na ontvangst van het advies van de klachtencommissie deelt het
bevoegd gezag aan de klager, de aangeklaagde, de locatiedirecteur en clusterdirecteur
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.
Hoofdstuk 3. Slotbepalingen
Artikel 16. 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 17. Evaluatie
De regeling wordt binnen vier jaar na inwerkingtreding door het bevoegd gezag, de interne
vertrouwenspersoon, de externe vertrouwenspersoon, de klachtencommissie en de
(gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad geëvalueerd.
Artikel 18. Wijziging van het reglement.
Deze regeling kan door het bevoegd gezag worden gewijzigd of ingetrokken, na overleg met de
vertrouwenspersoon en de klachtencommissie, met inachtneming van de vigerende bepalingen.
Artikel 19. Overige bepalingen:
1. In gevallen waarin de regeling niet voorziet, beslist het bevoegd gezag.
2. De toelichting maakt deel uit van de regeling.
3. Deze regeling kan worden aangehaald als "klachtenregeling onderwijs".
4. Deze regeling treedt in werking op 1 augustus 1998.
De regeling is vastgesteld op 30 juni 1998, Emmen.
Burgemeester en wethouders van Emmen.
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Algemene toelichting
De onderwijswetgeving zal met ingang van 1 augustus 1998 worden gewijzigd in verband met de
invoering van het schoolplan, de schoolgids en het klachtrecht, ook wel de Kwaliteitswet
genoemd (wetsontwerp 25.459).
De inwerkingtreding van de Kwaliteitswet betekent onder meer dat de schoolbesturen verplicht
zijn uiterlijk 1 augustus 1998 een klachtenregeling vast te stellen en in te voeren.
Volgens de voorgestelde wetgeving kunnen ouders en leerlingen klachten indienen over
gedragingen en beslissingen of het nalaten daarvan van het bevoegd gezag en het personeel. Het
klachtrecht heeft een belangrijke signaalfunctie met betrekking tot de kwaliteit van het
onderwijs.
Door de klachtenregeling ontvangen het bevoegd gezag en de school op eenvoudige wijze
signalen die hen kunnen ondersteunen bij het verbeteren van het onderwijs en de goede gang
van zaken op school.
Over de hier gepresenteerde regeling is een akkoord bereikt tussen de landelijke
ouderorganisaties, vakorganisaties en besturenorganisaties en schoolleidersorganisaties (Deze
organisaties zijn: ABB/VO, AOB, AVS. BPCO, LOBO, NKO, Onderwijsbonden CNV, Ouders en Coo,
PCSO, VBKO, VBS, VNG, VOO, VOS en VVO).
Met de regeling wordt beoogd een zorgvuldige behandeling van klachten, waarmee het belang
van de betrokkenen wordt gediend, maar ook het belang van de school (een veilig
schoolklimaat). De modelregeling is een handreiking die desgewenst aangepast kan worden.
De hier gepresenteerde regeling is breder dan de Kwaliteitswet voorschrijft. Nogal wat
schoolbesturen hebben een regeling seksuele intimidatie vastgesteld en zijn momenteel bezig
om maatregelen te treffen ter voorkoming van bijvoorbeeld pesten. Om te voorkomen dat het
onderwijs te maken krijgt met verschillende klachtenregelingen is er op landelijk niveau voor
gekozen om te komen tot één modelklachtenregeling primair en voortgezet onderwijs. Naast
ouders en leerlingen (Kwaliteitswet) kan eenieder die deel uitmaakt van de schoolgemeenschap
klachten indienen. Deze kunnen betrekking hebben op gedragingen en beslissingen van het
bevoegd gezag en personeel of het nalaten daarvan en ook op gedragingen van anderen die deel
uitmaken van de schoolgemeenschap.
Onderhavige klachtenregeling is alleen van toepassing als men met zijn klacht niet ergens anders
terechtkan. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in
onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze
worden afgehandeld. Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht niet mogelijk is, of indien
de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op deze
klachtenregeling. Voor wat betreft de aard van de klachten waarvoor deze regeling is bedoeld,
wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting bij artikel 1, onder d en artikel 7, eerste lid.
Voorts dienen klachten waarvoor een aparte regeling en proceduremogelijkheid bij een
commissie bestaan, langs die lijn te worden afgehandeld. Zo kan een klacht die moet worden
ingediend bij de commissie van beroep bij examens, niet via de klachtenregeling onderwijs
worden ingediend. Hetzelfde geldt voor een klacht die via een geschillencommissie kan worden
ingediend.
Deze regeling is ook niet van toepassing indien het een klacht betreft tegen een besluit van het
bevoegd gezag van een openbare school in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).
Wanneer een bevoegd gezag van een openbare school bijvoorbeeld een verzoek van een
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leerkracht om buitengewoon verlof afwijst, kan de desbetreffende leerkracht op basis van de
Awb bezwaar en beroep aantekenen.
Deze regeling is opgesteld voor het primair en voortgezet onderwijs, maar is ook voor andere
onderwijssoorten te hanteren.
In de regeling wordt gesproken over bevoegd gezag. Afhankelijk van de in het directiestatuut
neergelegde taakverdeling en bevoegdheidsverdeling tussen de directie en het bevoegd gezag,
dient in voorkomende gevallen daarvoor in de plaats "de directier" te worden gelezen.
Aanpassing van de regeling is niet nodig omdat de directie in dat geval namens het bevoegd
gezag optreedt.
Er zijn inmiddels al heel wat besturen die met een klachtencommissie, externe
vertrouwenspersoon en een interne vertrouwenspersoon werken. Deze besturen dienen ook een
klachtenregeling vast te stellen die voldoet aan de Kwaliteitswet. De hier gepresenteerde regeling
kan ook dan worden overgenomen. Voorts dienen deze besturen ervoor te zorgen dat de
klachtencommissie zodanig is samengesteld dat zij alle in de regeling voorkomende klachten kan
behandelen. Het spreekt voor zich dat gestreefd zou moeten worden naar ten hoogste één
klachtencommissie per bevoegd gezag.
In plaats van het zelf instellen van een klachtencommissie kan een bevoegd gezag zich aansluiten
bij een regionale of (wellicht nog in te stellen) landelijke klachtencommissie. Ook in dat geval kan
de hier gepresenteerde regeling worden overgenomen.
De wetgever kent rond de totstandkoming van de klachtenregeling aan de (G)MR
instemmingsrecht toe. Verder krijgt de (G)MR instemmingsrecht ten aanzien van de door het
bestuur vast te stellen procedure voor de aanwijzing van een contactpersoon en een
vertrouwenspersoon respectievelijk de procedure voor aansluiting bij dan wel instelling van een
klachtencommissie.
De benoemingsadviescommissie wordt door het bevoegd gezag ingesteld. Deze commissie
bestaat uit leden aangewezen door de geledingen ouders/leerlingen, personeel en bevoegd
gezag. De interne vertrouwenspersoon, de externe vertrouwenspersoon en leden van de
klachtencommissie worden op voorstel van de benoemingsadviescommissie door het bevoegd
gezag benoemd. Het bevoegd gezag kan afwijken van dit voorstel. Van deze mogelijkheid zal
echter zeer terughoudend gebruik moeten worden gemaakt. Het advies van de commissie moet
als een zwaarwegend advies worden beschouwd.
In de regeling zijn maximumtermijnen opgenomen. Het spreekt voor zich dat eenieder erbij
gebaat is dat een klacht zo zorgvuldig mogelijk, maar ook zo snel mogelijk, wordt afgehandeld.

Artikelsgewijze toelichting
Artikel 1 onder c
Ook een ex-leerling is bevoegd een klacht in te dienen. Naarmate het tijdsverloop tussen de
feiten, waarover wordt geklaagd en het indienen van de klacht groter is, wordt het voor de
klachtencommissie en het bevoegd gezag moeilijker om tot een oordeel te komen. Bovendien is
in artikel 7, tweede lid bepaald dat een klacht binnen een jaar na de gedraging of beslissing moet
worden ingediend, tenzij de klachtencommissie anders bepaalt. Hierbij valt te denken aan (zeer)
ernstige klachten over seksuele intimidatie, agressie, geweld en discriminatie.
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Bij personen die anderszins deel uitmaken van de schoolgemeenschap kan gedacht worden aan
bijvoorbeeld stagiaires en leraren in opleiding.
Artikel 1 onder d
Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld begeleiding van leerlingen, toepassing van
strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele
intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten.
Onder seksuele intimidatie wordt verstaan: ongewenst seksueel getinte aandacht die tot uiting
komt in verbaal, fysiek en non-verbaal gedrag.
Dit gedrag wordt door degene die het ondergaat, ongeacht sekse en/of seksuele voorkeur,
ervaren als ongewenst, of wordt indien het een minderjarige leerling betreft, door de ouders,
voogden of verzorgers van de leerling als ongewenst aangemerkt. Seksueel intimiderend gedrag
kan zowel opzettelijk als onopzettelijk zijn.
Onder discriminerend gedrag wordt verstaan: elke vorm van ongerechtvaardigd onderscheid, als
bedoeld in artikel 2 van de Algemene wet gelijke behandeling, elke uitsluiting, beperking of
voorkeur die ten doel heeft of tot gevolg kan hebben dat de erkenning, het genot of de
uitoefening op voet van gelijkheid van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op
politiek, economisch, sociaal of cultureel terrein of op andere terreinen van het openbare leven
wordt tenietgedaan of aangetast. Discriminatie kan zowel bedoeld als onbedoeld zijn.
Onder agressie, geweld en pesten worden verstaan: gedragingen en beslissingen dan wel het
nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen waarbij bedoeld of onbedoeld
sprake is van geestelijke of lichamelijke mishandeling van een persoon of groep personen die
deel uitmaakt van de schoolgemeenschap.
Artikel 2
De interne vertrouwenspersoon is toegankelijk voor alle betrokkenen bij de school. Het is van
belang dat deze persoon het vertrouwen geniet van alle bij de school betrokken partijen. Hij is
voor de uitvoering van zijn taak uitsluitend verantwoording schuldig aan het bevoegd gezag. De
contactpersoon kan uit hoofde van de uitoefening van zijn taak niet worden benadeeld.
Artikel 3
Het verdient aanbeveling per bestuur een onafhankelijke externe vertrouwenspersoon te
benoemen en per school een interne vertrouwenspersoon.
De interne vertrouwenspersoon dient zicht te hebben op het onderwijs en de participanten
hierin en dient kundig te zijn op het terrein van opvang en verwijzing. Het bevoegd gezag houdt
bij de benoeming van de externe vertrouwenspersoon rekening met de diversiteit van de
schoolbevolking.
De externe vertrouwenspersoon is toegankelijk voor alle betrokkenen bij de school. Het is van
belang dat hij het vertrouwen geniet van alle bij de school betrokken partijen.
De externe vertrouwenspersoon bezit vaardigheden om begeleidingsgesprekken te leiden.
Overwogen kan worden te kiezen voor twee externe vertrouwenspersonen: één vrouwen één
man. Bij sommige aangelegenheden kan het drempelverhogend zijn om te moeten klagen bij een
persoon van het andere geslacht.
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Artikel 3, tweede lid
De externe vertrouwenspersoon is voor de uitvoering van zijn taak uitsluitend verantwoording
schuldig aan het bevoegd gezag. De externe vertrouwenspersoon kan uit hoofde van de
uitoefening van zijn taak niet worden benadeeld.
Artikel 3, derde lid
De externe vertrouwenspersoon zal in eerste instantie nagaan of de klager getracht heeft de
problemen met de aangeklaagde of met de locatieleider en / of de clusterdirecteur van de
betrokken school op te lossen. Als dat niet het geval is, kan eerst voor die weg worden gekozen.
De externe vertrouwenspersoon kan een klager in overweging geven, gelet op de ernst van de
zaak, geen klacht in te dienen, de klacht in te dienen bij de klachtencommissie, de klacht in te
dienen bij het bevoegd gezag, dan wel aangifte te doen bij politie/justitie.
Begeleiding van de klager houdt ook in dat de externe vertrouwenspersoon nagaat of het
indienen van de klacht niet leidt tot repercussies voor de klager. Tot slot vergewist hij zich ervan
dat de aanleiding tot de klacht daadwerkelijk is weggenomen.
Indien de klager dit wenst, begeleidt de externe vertrouwenspersoon hem bij het indienen van
een klacht bij de klachtencommissie of bij het bevoegd gezag en verleent desgewenst bijstand bij
het doen van aangifte bij politie of justitie.
Indien de klager een minderjarige leerling is, worden met medeweten van de klager, de
ouders/verzorgers hiervan door de externe vertrouwenspersoon in kennis gesteld, tenzij naar het
oordeel van de vertrouwenspersoon het belang van de minderjarige zich daartegen verzet.
Artikel 3, zevende lid
De plicht tot geheimhouding geldt niet ten opzichte van de klachtencommissie, het bevoegd
gezag en politie/justitie.
Artikel 4
De commissie wordt ingesteld door het bevoegd gezag. De klachtencommissie functioneert voor
alle scholen van het bevoegd gezag gezamenlijk. De commissie draagt zorg voor een tijdige en
deugdelijke informatie aan het bevoegd gezag over de voortgang van de behandeling van een
ingediende klacht.
Het spreekt voor zich dat het bevoegd gezag de commissie in de gelegenheid stelt haar taken
naar behoren te vervullen. Het bevoegd gezag wijst, ter ondersteuning van de commissie, een
secretaris aan en stelt vergaderruimte ter beschikking. De secretaris wordt via zijn aanstelling de
plicht opgelegd tot geheimhouding van alle zaken die hij in die hoedanigheid verneemt. Deze
verplichting geldt niet ten opzichte van de leden en plaatsvervangende leden van de
klachtencommissie.
Voor de hoogte van de vergoeding voor de leden van de commissie kan aan- sluiting worden
gezocht bij het Rechtspositiebesluit voor wethouders en raadsleden, bijlage vergoeding
commissieleden niet zijnde raadsleden (Raads- en commissieledenbesluit 22 maart 1994, Stb
1994, nr. 244, tabel II maximumpresentiegeld commissieleden die geen raadsleden zijn).
In plaats van het instellen van een eigen klachtencommissie kan het bevoegd gezag zich
aansluiten bij een regionale of landelijke klachtencommissie.
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Artikel 4, vierde lid
Deze plicht tot geheimhouding geldt niet ten aanzien van het bevoegd gezag, secretaris van de
klachtencommissie, de klager en de aangeklaagde, de raadslieden van partijen alsmede
politie/justitie.
Artikel 5
Het bevoegd gezag streeft zo veel mogelijk naar een gelijk aantal mannelijke en vrouwelijke leden
van de klachtencommissie. Bij de samenstelling van de commissie wordt rekening gehouden met
de mogelijke diversiteit van de schoolbevolking. In de klachtencommissie moeten diverse
deskundigheden vertegenwoordigd zijn. De commissie beschikt in ieder geval over juridische,
sociaal-medische en onderwijskundige deskundigheid. De commissie bepaalt zelf haar werkwijze.
Een aantal mogelijkheden is aan de orde:
a) De voltallige commissie behandelt alle klachten.
b) De commissie stelt verschillende kamers in:
 seksuele intimidatie;
 agressie en geweld;
 school organisatorische zaken;
 etc.
c) Per klacht wordt bezien welke commissieleden de klacht behandelen.
De te kiezen werkwijze is afhankelijk van de omvang van de klachtencommissie en de te
behandelen zaken.
Artikel 5, vierde lid
De commissie dient onafhankelijk te functioneren. De leden van de commissie dienen daarom
geen binding te hebben met de betrokken schoolgemeenschap.
Artikel 5, zesde lid
De secretaris is belast met de administratieve werkzaamheden, vergelijkbaar met die van de
secretaris van de commissie bezwaar en beroep, van de ombudscommissie, geschillencommissie
etc.
Artikel 7, eerste lid
De klager bepaalt zelf of hij de klacht bij het bevoegd gezag of bij de klachtencommissie indient
(een klacht kan niet bij de externe vertrouwenspersoon worden ingediend). Niet altijd zal de
klacht bij de klachtencommissie worden ingediend, bijvoorbeeld als naar het oordeel van de
klager sprake is van een minder ernstige klacht. Dit neemt niet weg dat de klager in het laatste
geval het recht heeft alsnog zijn klacht in te dienen bij de klachtencommissie, als hij daartoe
aanleiding ziet.
Anderzijds dient ervoor gewaakt te worden dat de positie van de aangeklaagde in het gedrang
komt doordat de klachtencommissie niet wordt ingeschakeld. In gecompliceerde situaties of als
het bevoegd gezag ingrijpende maatregelen overweegt, is het gewenst eerst advies van de
klachtencommissie te vragen. Ook bij gerede twijfel of indien er sprake is van een ernstige klacht,
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verdient het aanbeveling eerst advies te vragen aan de klachtencommissie. Daardoor wordt
bereikt dat uiterste zorgvuldigheid wordt betracht en wordt vermeden de indruk te wekken dat
de klacht "binnenskamers" wordt afgedaan.
Artikel 7, vierde lid
Indien de klager dit wenst, dient het bevoegd gezag aan de klachtencommissie te melden dat hij
een klacht zelf heeft afgehandeld.
Artikel 7, zesde lid
Het bevoegd gezag kan desgewenst een voorlopige voorziening treffen. Hierbij valt te denken aan
het schorsen van onderwijspersoneel, het schorsen van leerlingen of het bepalen dat de
aangeklaagde geen contact mag hebben met de klager. Het bevoegd gezag moet dan tevens
bepalen tot wanneer de voorlopige voorziening van kracht blijft. Meestal is dit tot het moment
dat het bevoegd gezag heeft beslist over de klacht.
Artikel 7, achtste lid
De klachtencommissie kan, in het belang van het onderzoek en/of in het belang van de positie
van de klager, naar de aangeklaagde de klacht sturen, waarin het adres van de klager ontbreekt.
Dit gegeven is immers niet van direct belang voor de aangeklaagde. In dat geval wordt volstaan
met de schriftelijke mededeling: "adresgegevens bij de commissie bekend". De commissie dient
dan wel over deze gegevens te beschikken.
Artikel 7, tiende lid
De klager en de aangeklaagde hebben het recht zich op elk gewenst moment in de procedure te
laten bijstaan door een raadsman of zich te laten vertegenwoordigen.
Artikel 8
Als de klager de klacht intrekt, kan de commissie besluiten of de procedure al dan niet wordt
voortgezet. Van dit besluit worden de klager, de aangeklaagde en het bevoegd gezag zo spoedig
mogelijk in kennis gesteld.
Indien er aanwijzingen zijn dat de klager onder druk de klacht heeft ingetrokken, ligt voortzetting
van de procedure voor de hand. De commissie brengt in dat geval een ongevraagd advies uit aan
het bevoegd gezag.
Artikel 9, vierde lid
Een anonieme klacht wordt niet in behandeling genomen, tenzij de klachtencommissie of het
bevoegd gezag anders beslist.
Artikel 10
Personeelsleden in dienst van het bevoegd gezag zijn verplicht de door de commissie gevraagde
informatie te verstrekken en omtrent verzoek en informatieverstrekking geheimhouding in acht
te nemen. Deze verplichtingen gelden ook voor het bevoegd gezag.
Het kan voor het onderzoek nodig zijn dat getuigen of deskundigen door de commissie worden
gehoord. De vraag die zich dan voordoet, is hoe de commissie dient om te gaan met de verkregen
informatie naar de klager en de aangeklaagde. De commissie bepaalt welke informatie in de
rapportage aan het bevoegd gezag wordt opgenomen.
Ten aanzien van de geheimhouding geldt dat ook aan betrokken ouders en leerlingen vooraf
gevraagd moet worden zich te verbinden om deze geheim- houding in acht te nemen.
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Artikel 11, tweede lid
De klachtencommissie kan bepalen dat de klager en de aangeklaagde in elkaars aanwezigheid
worden gehoord. Als een van beide partijen dit niet wenst, worden de klager en de aangeklaagde
apart gehoord.
Artikel 15
Het bevoegd gezag stelt de klager en de aangeklaagde op de hoogte van het advies van de
klachtencommissie, tenzij naar het oordeel van het bevoegd gezag, al dan niet op aangeven van
de commissie, zwaarwegende belangen zich daartegen verzetten. Het bevoegd gezag zendt de
klager en de aangeklaagde een afschrift van het gehele advies. Delen van het advies kunnen bij
uitzondering worden weggelaten, indien dit wordt gemotiveerd. Bijvoorbeeld: een leerling heeft
een klacht ingediend over seksuele intimidatie.
De klachtencommissie hoort via deskundigen dat er zich ook iets dergelijks in het privé-leven van
de aangeklaagde heeft afgespeeld. Dergelijke informatie is niet van belang voor de klager. Uit
privacyoverwegingen kan besloten worden de betreffende passage uit het advies niet aan de
klager kenbaar te maken.
Indien de klacht door het bevoegd gezag ongegrond wordt verklaard kan het bevoegd gezag op
verzoek van en in overleg met de aangeklaagde in een passende rehabilitatie voorzien, zo nodig
na advies van de klachtencommissie.
Artikel 15, derde lid
Indien in deze beslissing een rechtspositionele maatregel is begrepen, worden de vigerende
bepalingen ter zake van hoor en wederhoor in acht genomen. De bepalingen neergelegd in Titel II
van het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel en de Awb, zijn van toepassing op een besluit
van het bevoegd gezag van een openbare school voor primair onderwijs. Voor het bijzonder
primair onderwijs zijn de overige voorwaarden, behorend bij de akte van benoeming, van
toepassing.
Bij het openbaar en bijzonder voortgezet onderwijs dienen de bepalingen van de CAO-VO in acht
te worden genomen.
Het bevoegd gezag van het openbaar onderwijs is verplicht aangifte te doen van een misdrijf aan
de officier van justitie of aan één van zijn hulpofficieren.
Schoolbesturen worden verplicht contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur als het
vermoeden bestaat dat een personeelslid zich schuldig heeft gemaakt aan een zedenmisdrijf met
een minderjarige leerling. Als uit het overleg met de vertrouwensinspecteur blijkt dat er een
redelijk vermoeden bestaat van een strafbaar feit, is het bevoegd gezag verplicht daarvan
aangifte te doen bij politie/justitie. Deze verplichting zal de staatssecretaris in de
onderwijswetgeving vastleggen, als uitwerking van haar voorstellen gedaan in haar beleidsbrief
"Preventie en bestrijding van seksuele intimidatie".
Wanneer er sprake is van een strafbaar feit wordt met nadruk ontraden de uitkomst van het
strafproces af te wachten, alvorens door het bevoegd gezag maatregelen jegens de aangeklaagde
worden genomen. Het bevoegd gezag heeft hierin een eigen verantwoordelijkheid.

36

Artikel 16
Informatie over deze regeling wordt opgenomen in de schoolgids. Namen en telefoonnummers
van de voorzitter en de secretaris van de klachtencommissie, van de vertrouwenspersoon en van
de contactpersoon kunnen in de schoolgids worden vermeld. Ook kan een en ander in een folder
worden opgenomen.
Adresgegevens van de LKC (Landelijke Klachtencommissie voor het openbaar en het algemeen
toegankelijk onderwijs)
Postadres
Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
Bezoekadres
Gebouw Woudstede
Zwarte Woud 2
Utrecht
Website:
https://onderwijsgeschillen.nl/commissie/landelijke-klachtencommissie-onderwijs-lkc
E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl
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Bijlage 1b; “Applicatie klachtenregeling”
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Applicatie klachtenregeling primair en voortgezet speciaal onderwijs. (vastgesteld 30 juni 1998,
herzien op 19 maart 2016)
Doel:
1. Juiste procedure en registratie van de klacht;
2. Borging afhandeling klacht;
3. Inzicht in aantal, aard, verloop, afhandeling klachten.
Inhoud en aard van de klacht:
1. Klachten betreffende de schoolorganisatie; nalatigheid schoolleiding en/of bestuur;
2. Klachten betreffende het pedagogisch/ didactisch handelen;
3. Klachten betreffende ongewenst gedrag. (pesten, agressie, discriminatie, intimidatie);
4. Klachten betreffende seksueel misbruik. (aanranding, verkrachting);
5. Overige klachten.
Werkwijze:
1. Wanneer een ouder / leerling een klacht heeft, dient die in eerste instantie besproken te
worden met de direct betrokkene, de leerkracht., dan wel de interne
vertrouwenspersoon van de school;
2. Leidt dit niet tot een oplossing, dan wendt men zich tot de locatiedirecteur van de school;
3. Betreft het een klacht van een leerkracht of een andere werknemer binnen de school, ten
aanzien van een collega, dan wel de locatiedirecteur of clusterdirecteur, dan wendt men
zich tot de interne vertrouwenspersoon van de school, de externe vertrouwenspersoon, ,
het bevoegd gezag of rechtstreeks naar de landelijke klachtencommissie;
4. Wanneer de klacht niet op schoolniveau kan worden afgehandeld begeleidt de interne
vertrouwenspersoon de klager naar de externe vertrouwenspersoon;
5. De externe vertrouwenspersoon beziet of bemiddeling tot een oplossing kan leiden; zo
niet, dan begeleidt de externe vertrouwenspersoon de klager in de verdere procedure en
verleent, indien nodig, bijstand bij het doen van aangifte bij politie of justitie;
6. De externe vertrouwenspersoon verwijst klager naar andere instanties gespecialiseerd in
opvang en nazorg;
7. Indien de externe vertrouwenspersoon slechts aanwijzingen, doch geen concrete klachten
bereiken, kan hij/zij deze ter kennis brengen aan de klachtencommissie of het bevoegd
gezag.
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Schematisch weergegeven:
Klacht af te handelen op schoolniveau:
Klacht van leerling, ouder ten aanzien van leerkracht → betrokken leerkracht
 Geen oplossing → locatieleider  clusterdirecteur
Klacht leerkracht, andere werknemer t.a.v. collega of locatieleider of clusterdirecteur →
interne vertrouwenspersoon
Geen vertrouwen in goede afhandeling klacht op school:
Klager direct → externe vertrouwenspersoon, → bevoegd gezag dan wel → klachtencommissie
Klacht niet af te handelen op schoolniveau:
Interne vertrouwenspersoon begeleidt klager → externe vertrouwenspersoon
Externe vertrouwenspersoon poogt te bemiddelen; leidt deze poging niet tot een oplossing:
Externe vertrouwenspersoon verleent bijstand en begeleidt klager → naar instanties
Naar aanleiding van bovengenoemd punt 5, is de procedure als volgt: (zie paragraaf 4 van de
klachtenprocedure behorend bij de klachtenregeling primair en (v)so onderwijs)
1. De klager dient de klacht schriftelijk, in het Nederlands, in bij
a. het bevoegd gezag of
b. de (landelijke) klachtencommissie.
Is er sprake van een mondelinge klacht, dan maakt de ontvanger terstond een
verslag dat door de klager wordt ondertekend en waarvan hij een afschrift ontvangt.
2. Wanneer de (schriftelijke) klacht binnen komt, wordt de datum van ontvangst
aangetekend.
De klacht bevat ten minste:
 naam en adres, telefoon (e-mailadres) van de klager;
 de dagtekening;
 een omschrijving van de klacht;
 de vermelding van de functionele relatie tot aangeklaagde (ook genoemd
verweerder).
Wordt aan deze voorwaarden niet voldaan, dan krijgt klager nog twee weken gelegenheid dit
verzuim te herstellen. Is hieraan dan nog niet voldaan, dan kan de klacht niet ontvankelijk
worden verklaard. (Hiervan wordt melding gemaakt bij de klager, de aangeklaagde, de directeur
van de school en het bevoegd gezag.)
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Schematisch weergegeven:
Hoe te handelen bij (schriftelijk, in het Nederlands) ingediende klacht:
Ontvanger noteert: naam, adres, telefoonnummer (e-mail) klager
Ontvanger dagtekent het stuk
Ontvanger omschrijft de klacht
Ontvanger beschrijft de relatie klager - aangeklaagde
3. Wanneer de klacht wordt ingediend bij de Landelijke Klachten Commissie Onderwijs
(LKCO), dan handelt deze commissie als volgt (zie ook bijlage): Na ontvangst van de
(complete) klacht door de klachtencommissie, deelt die commissie binnen vijf werkdagen
mee een klacht te onderzoeken. De mededeling wordt gedaan aan het bevoegd gezag, de
klager en de aangeklaagde.
Klacht ingediend bij klachtencommissie: klachtencommissie deelt binnen 5 werkdagen aan
bevoegd gezag, klager en aangeklaagde mee de klacht te onderzoeken.
4. Het bevoegd gezag kan de klacht zelf afhandelen, wanneer men van mening is dat de
klacht op eenvoudige wijze kan worden afgehandeld. Op verzoek van de klager wordt
deze afhandeling door het bevoegd gezag gemeld aan de klachtencommissie.
Bij afhandeling door bevoegd gezag deelt dat gezag de afhandeling mee aan de LKCO, op
verzoek van de klager.
5.

Wordt een klacht wel ontvankelijk verklaard door de klachtencommissie, dan vinden
plaats: een vooronderzoek (artikel 10) en een hoorzitting (artikel 11). Op grond hiervan
beraadslaagt de klachtencommissie; vervolgens wordt binnen vier weken na de
hoorzitting een schriftelijk advies (artikel 12) uitgebracht aan het bevoegd gezag. In dit
advies staat een gemotiveerd oordeel over het al dan niet gegrond zijn van de klacht. Dit
oordeel wordt schriftelijk meegedeeld aan de klager, de aangeklaagde en de
locatiedirecteur/clusterdirecteur van de school.

Bij ontvankelijkheid klacht: 4 weken na hoorzitting schriftelijk advies aan bevoegd gezag.
Advies behelst gemotiveerd oordeel → klager, aangeklaagde, locatiedirecteur/clusterdirecteur
school.
6. De klachtencommissie kan een aanbeveling in het advies opnemen aangaande door het
bevoegd gezag te treffen maatregelen. Binnen vier weken na ontvangst van het advies
deelt het bevoegd gezag de klager, de aangeklaagde, de locatiedirecteur en de
clusterdirecteur van de betrokken school en de klachtencommissie schriftelijk mee of men
het oordeel van de klachtencommissie deelt en of men naar aanleiding daarvan
maatregelen neemt. (en zo ja, welke). De aangeklaagde krijgt gelegenheid zich mondeling
en/of schriftelijk te verweren tegen de door het bevoegd gezag voorgenomen beslissing.
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Aanbeveling aan bevoegd gezag:
Binnen vier weken bericht van bevoegd gezag aan klager, aangeklaagde, directeur school en
klachtencommissie aangaande eventuele maatregelen.
Aangeklaagde kan zich mondeling / schriftelijk verweren.
Logboek:
Elke school registreert de klachten en incidenten die gedurende een schooljaar plaatsvinden.
Het aantal en de afhandeling (al dan niet doorverwijzing) worden beschreven in het schooljaarverslag.
Het bevoegd gezag registreert de volgende zaken:
1. Datum binnenkomst klacht
2. Aard van de klacht
3. Naam en adresgegevens van klager en aangeklaagde
4. Procedure en afhandeling (inclusief termijnen)
5. Al dan niet getroffen maatregelen
Bevoegd gezag openbaar onderwijs Emmen:
Gemeente Emmen
Postbus 30 001
7800 RA Emmen
De vertrouwenspersonen die voor de gemeente Emmen zijn aangesteld zijn:
Jennifer Bakker, Maarten de Wit, Mirjam Meinders en Heman Zoetelief. Zij zijn werkzaam bij de
Stichting Welzijnsgroep Sedna. Telefoon; 0591-680850.
Adres:
Parallelweg 36
7822 GM Emmen

Interne vertrouwenspersoon de Runde; Alie Breider

Landelijke Klachten Commissie Onderwijs
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
Telefoon: 030 2809590
info@onderwijsgeschillen.nl
www.onderwijsgeschillen.nl
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Route te volgen bij binnenkomst klacht bij afdeling Openbaar Onderwijs
1. Secretariaat neemt telefoon aan en maakt inschatting van aard van de klacht; verbindt
vervolgens door.
2. Het secretariaat verbindt door/ geeft de klacht door aan het afdelingshoofd. Het
afdelingshoofd leidt de klacht door naar de relevante interne functionaris. Het afdelingshoofd
informeert de locatiedirecteur en clusterdirecteur
3. Het afdelingshoofd volgt de afhandeling van de klacht.
4. Indien noodzakelijk wordt de afdelingsmanager betrokken bij de afhandeling van de klacht
De hierboven genoemde personen maken een inschatting of de klacht op bestuursniveau kan
worden afgehandeld. Zo ja, dan handelt men zoals hierboven beschreven.
Wanneer de klager verder wil gaan dan op bestuursniveau, dan verstrekt het bevoegd gezag de
vereiste informatie.
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Bijlage 2; “Ontruimingsplan De Runde”

44

Het ontruimingsplan wordt minstens twee keer per schooljaar geoefend; aan het begin van
het nieuwe schooljaar (3e week) en tussen Sinterklaas en de Kerstperiode.

Het ontruimingsplan hangt bij de ingangsdeur van ieder lokaal.
Verzamelplaats:
Groep 1 t/m 8: op het grasveld aan de zijkant van de gymzaal. Iedere lokaalgroep op een vaste
plek volgens schema. (zie hieronder).
Waar bevinden onze “hulpattributen” zich:
 EHBO doos aan de muur: keukentje en aan de muur bij de Voorschool/PSZ
 Blusdeken aan de muur: keukentje


Brandslang: bij de kleutertoiletten (tussen lokaal 1 en 2) en bij lokaal groep 7-8

Brandmeldpaneel:
 Ingang groep 3 t/m 8
 Sleutel ligt boven op het brand meld paneel
(Sleutel er in en omdraaien van 0 naar 1 – druk daarna op knopje: signaalgevers aan)
Leidinggevende/ hoofd BHV:
 locatieleider Yvonne Gerdes
 vervangers Janet Haneman (maandag t/m woensdag) en/of Linda Hobers
(woensdag t/m vrijdag)
 bij afwezigheid Linda Hobers de leidinggevende BHV-er
BHV-ers:
 Yvonne Gerdes
 Alie Breider
 Janet Haneman
 Linda Hobers

Opstelling van de groepen op de verzamelplaats (het grasveld aan de zijkant van de gymzaal)
Voorschool
Groep 1/2
Groep 3/4
Groep 5
Groep 6 (of groep 5/6 op do en vr)
Groep 7
Groep 8

SPORTHAL
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Wat te doen bij brand
Meld de brand bij de locatiedirecteur.
Beoordeel of de brand zelf geblust kan worden, zodat er geen ontruiming hoeft plaats te
vinden. Denk hierbij aan blusdeken (keukentje) en brandslangen.
Ontruiming:
 Geef ontruimingssignaal (via brandmeldpaneel ingang groep 3 t/m 8). Zie hieronder.
Taak locatiedirecteur:















De locatiedirecteur zet signaal aan (ingang groep 3 t/m 8) met de sleutel (rond) die boven
het brandmeldpaneel hangt. Zet alarm aan m.b.v. sleutel en draai sleutel van “0 naar 1”
Drukt de tweede knop rechtsboven in (signaalgevers aan/uit)
Pakt de telefoon, de EHBO trommel (keukentje)
Belt 112 (naam-adres: Runde ZZ nummer 84 - brand of gaslek)
Sluit de elektriciteit (binnen tegenover lokaal groep 5) en het gas af in de meterkast
buitenom (sleutel in sleutelkastje in het kantoor van de locatieleider of boven de
meterkast naast de ruimte van het kopieerapparaat.)
Doet BHV hesje aan.
Begeeft zich daarna naar de centrale verzamelplaats op het grasveld aan de zijkant
van de gymzaal
Heeft de checklists bij zich waarop hij de aantal afwezigen noteert per groep.
Noteert op de checklist het aantal gevonden personen.
Belt eventueel 112 wederom om aantal vermisten – gewonden door te geven.
Gaat terug naar de hoofdingang van school (voor de ingang kleuters) en is aanspreekpunt
voor hulpdiensten
Noteert na 2e check het aantal vermisten en gewonden
Geeft met een fluitje het sein “einde oefening”. Daarna gaat iedereen weer naar binnen.
Zet sirenes uit.

Taak groepsleerkrachten:



Sluit de ramen en deuren indien daar de tijd voor is!
Verlaat het lokaal met alle kinderen via de (nood) uitgang naar buiten en NEEM MEE:
o Ontruimingsmap/hoes bij de ingangsdeur van het lokaal met (daarin)
o Actuele groepslijst met pen, vluchtroute, het ontruimingsplan met de speciale
taken.
o Denk aan je mobiele telefoon.
o Leerlingen stellen zich in tweetallen op in een rij.
o Lopen in de gang, niet rennen.
o De leerkracht loopt achteraan.
o Deur sluiten.
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Leerlingen die les krijgen in de gymzaal verlaten de gymzaal en gaan naar de
verzamelplaats; het grasveld achter de sporthal.
Leerkrachten van de voorschool/PSZ) nemen de verbanddoos mee, die buiten het
lokaal hangt
De leerkracht die in de gymzaal is met een groep, verlaat de gymzaal via de nooddeur
of via de “normale” ingangsdeur. Alleen als daar de tijd voor is, schoenen en kleding
weer aan.
Controleer eerst je eigen groep m.b.v. de absentielijst of alle aanwezige leerlingen op
het grasveld staan.
De BHV ‘ers dragen meteen hun groep over aan de andere leerkracht die aangewezen is
om jouw groep over te nemen en gaan daarna terug naar school om alle ruimtes te
controleren en eventueel de brand te blussen.
Hoofd BHV-er vraagt aan elke leerkracht of alle klassen compleet zijn.
Kinderen mogen pas na toestemming van de hulpdiensten meegegeven worden naar huis.
PAS OP: geef de absentielijst met pen en namenlijst aan die collega. Hij/zij controleert die
groep m.b.v. de absentielijst of alle aanwezige leerlingen op het grasveld staan.
Leerkracht meldt op de verzamelplaats de ontbrekende aantallen bij de leidinggevende
(laat je leerlingen dan niet onbeheerd achter, draag ze even over aan/waarschuw even
een collega).

Taak van de andere aanwezige volwassenen (bv. hulpverleners):
 Ga met de bij jou aanwezige kinderen naar buiten en breng de leerlingen naar de eigen
groep op het grasveld.
 Geef de namen van die kinderen door aan de groepsleerkracht.
Taak van de TSO medewerkers:
 Zij nemen alle overblijvers met de aanwezige vrijwilliger(s) uit die groep mee naar het
grasveld.
 Neem de overblijflijsten mee met de aanwezige leerlingen.
Controle ruimtes:
BHV-ers bepalen in onderling overleg de controle van de school (wie controleert welk deel).
De vluchtwegen:
Zie plattegrond met daarin de gele vluchtwegen
Alternatieve vluchtwegen:
 Achteruitgang school richting Berkenlaan
 Via patio
 Via ruimte voorschool
 Via speellokaal
We lopen door de gang naar buiten.
Leerkracht loopt achteraan.
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Belangrijke telefoonnummers:
Alarmnummer
Brandweer (geen spoed)
Politie
Ambulance
Ziekenhuis Emmen
Huisartsenpost

112 (spoed)
0592-38 29 11
0900-8844 (geen spoed)
112
0591-69 19 11 (geen spoed)
(spoedlijn) 0900-112 0 112 centrale huisartsenpost

Alarmnummer, brandweer, politie
Alarmnummer ambulance/brandweer/politie:
Niet spoedeisende hulp politie:
Alarmcentrale brandweer (niet spoedeisend):
Brandweer Emmen:
Centrale huisartsenpost Emmen:

112
0900 - 88 44
(0592) 38 29 11
(0591) 68 53 45 of
(0591) 68 55 55
(0900) 11 20 112

Milieuklachten
Milieuklachten, centraal meldpunt Provincie Drenthe: (0592) 36 53 03
(dag en nacht)
Milieuklachten gemeente Emmen:
(0591) 68 52 12
(dag en nacht)
Storingsdiensten
Storingen gas:
Storingen elektriciteit:
Storingen openbare straatverlichting:
Tijdens kantooruren:
Buiten kantooruren:

(0800) 33 66 112
(0800) 33 66 112

Storingen kabel:
Storingen watervoorziening:

(0800) 03 40
(0592) 85 45 45

(038) 85 16 110
(0800) 9009

Telefonische hulpdiensten
Kindertelefoon:
Korrelatie:

(0800) 04 32
(0900) 14 50

Ziekenhuizen
Scheper Ziekenhuis:

(0591) 69 19 11
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Checklist voor calamiteiten
Aantal vermiste personen
1e controle

2e controle
OPMER
KINGEN

Groep
AANTAL
GETELD

AANTAL

AANTAL

AANTAL
NOG

VERMIST

GEVONDEN

VERMIST

AANTAL

GEVONDEN

AANWEZIG
Voorschool/
Peuters
Groep 1/2

Zijn er
leerlingen
die
proefdraai
en?

Groep 3/4
Groep 5
Ma-di-wo
Groep 6
Ma-di-wo
Groep 5/6
Do-vr
Groep 7
Groep 8

Totaal
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Bijlage 3; “Protocol voorbehouden en
risicovolle handelingen”
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VOORBEHOUDEN
EN RISICOVOLLE
HANDELINGEN
BINNEN
HET PRIMAIR ONDERWIJS
VOORTGEZET ONDERWIJS
MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS
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Colofon

Titel

Protocol. Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het
primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar
beroepsonderwijs

Samenstelling

L. Oostra en D. Feringa,
Regionaal Expertise Centrum Noordoost Nederland, cluster 3
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Voorwoord
Leerkrachten op school worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die
meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is, zoals hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn door een
insectenbeet. Daarnaast krijgen leerkrachten in toenemende mate het verzoek van ouders of
verzorgers om hun kinderen door de arts voorgeschreven medicatie toe te dienen. En steeds vaker
wordt er werkelijk medisch handelen van leerkrachten verwacht zoals het geven van sondevoeding,
toedienen van een injectie, het prikken van een bloedsuiker etc.
Dit betekent dat leerkrachten binnen het primair, voortgezet en middelbaar onderwijs zich soms
begeven op een terrein waarvoor zij niet gekwalificeerd zijn; dat zij medische handelingen uitvoeren,
waarvoor zij niet bekwaam en/of bevoegd zijn. Dit brengt risico’s met zich mee, niet alleen op het
gebied van gezondheid, maar ook op juridisch gebied.
REC Noordoost Nederland is een expertisecentrum voor begeleiding van leerlingen met een
lichamelijke en/of verstandelijke beperking en langdurig zieke leerlingen. Bij deze groep leerlingen
komt het verrichten van medische handelingen verhoudingsgewijs vaker voor. De kennis die hiervoor
nodig is, heeft het REC gebundeld in het document dat voor u ligt. Dit document is ook bruikbaar
voor leerlingen zonder (cluster-) indicatie.
REC Noordoost Nederland hoopt middels dit protocol de scholen een handreiking te bieden bij het
omgaan met complexe, vaak nieuwe 'medische' situaties.

Groningen, oktober 2012
Lisette Oostra en Derktje Feringa
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Inleiding
Waarom is er een protocol nodig?
Wat betreft de gezondheid van de leerlingen is het van groot belang dat leerkrachten zorgvuldig handelen.
Zij moeten over de vereiste bekwaamheid beschikken. Daarbij moeten zowel management als
leerkrachten zich realiseren dat zij met het verrichten van medische handelingen een aantal
verantwoordelijkheden op zich nemen. Wanneer zij fouten maken of zich vergissen, kunnen zij hiervoor
aansprakelijk gesteld worden.
Management en leerkrachten moeten dus voldoende kennis hebben van de voorwaarden, die nodig zijn
om het medisch handelen door leerkrachten op een verantwoorde manier te laten uitvoeren en zij
moeten ervoor zorgen dat alle randvoorwaarden gerealiseerd zijn. Pas dan zal de
handelingsverlegenheid van de leerkrachten afnemen en zal de zorg op de juiste wijze gewaarborgd
kunnen worden.
Voor welke specifieke situaties geldt dit protocol?
De drie situaties die we onderscheiden in dit protocol zijn:
1. De leerling wordt ziek op school
2. Het verstrekken van medicatie op verzoek
3. Voorbehouden en risicovolle handelingen
Mocht u naar aanleiding van dit protocol nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de
kinderverpleegkundige van REC Noordoost Nederland.

55

1.

De leerling wordt ziek op school
Binnen de groep leerlingen met een lichamelijke beperking of chronische ziekte blijkt vaker dan
gemiddeld sprake te zijn van pijnklachten en/of het optreden van ziekteverschijnselen. Meestal is dit
een gevolg van de ziekte of handicap van de leerling. Juist bij deze groep is het moeilijk om als leek te
beoordelen wat er precies aan de hand is en of een paracetamol de juiste oplossing biedt.
Bijkomende complicatie is dat deze leerlingen vaak een uitgebreide medische voorgeschiedenis
hebben, zodat extra voorzichtigheid nodig is bij het geven van een eenvoudig middel.
Voorzichtigheid is echter eveneens geboden bij leerlingen zonder medische voorgeschiedenis en/of
(cluster-)indicatie.
Uitgangspunt
Een leerkracht is in het algemeen niet deskundig om een juiste diagnose te stellen en moet zich dan ook
uiterst terughoudend opstellen. Het uitgangspunt is dat een zieke leerling naar huis moet.
Contact opnemen
De schoolleiding moet bij ziekte altijd contact opnemen met de ouders om te overleggen wat er
moet gebeuren. Is er iemand thuis om het kind op te vangen, wordt het kind gehaald of moet
het gebracht worden, moet het naar de huisarts?
Zelfs indien een leerkracht vermoedt dat de leerling baat heeft bij een eenvoudig middel, dan is het
toch gewenst om altijd eerst contact te zoeken met de ouders. Wij adviseren om de leerling zelf
met de ouders te laten bellen. Vraag daarna om toestemming aan de ouders om een bepaald
middel te verstrekken.1
Niemand te bereiken, wat dan?
Problematisch is het wanneer de ouders of andere door de ouders aangewezen vertegenwoordigers
niet te bereiken zijn. De leerling kan niet naar huis zonder dat daar toezicht is en er kunnen geen
medicijnen gegeven worden zonder toestemming. De leerkracht kan dan besluiten, eventueel na
overleg met een collega, om zelf een eenvoudig middel te geven. Daarnaast moet hij/zij inschatten of
er niet alsnog een (huis)arts geraadpleegd moet worden.
Raadpleeg bij twijfel altijd een arts
Een ogenschijnlijk eenvoudige hoofdpijn kan bijvoorbeeld een uiting zijn van een veel ernstiger
ziektebeeld. Het blijft zaak de leerling voortdurend te observeren. Iedere situatie is anders. Het is
dan ook onmogelijk hier alle signalen te benoemen die zich kunnen voordoen.

Enkele symptomen waar u op kunt letten
• toename van pijn
• misselijkheid
• verandering van houding (bijvoorbeeld in elkaar krimpen)
• verandering van de huid (bijvoorbeeld erg bleke of hoogrode kleur)
• verandering van gedrag (bijvoorbeeld onrust, afnemen van alertheid)
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Realiseer u dat u geen arts bent en raadpleeg bij twijfel altijd een (huis)arts. Dit geldt uiteraard ook wanneer de pijn blijft of de
situatie zich verergert. Handel net zo zorgvuldig als u bij uw eigen kind zou doen.

Toestemmingsformulier voor ‘het kind wordt ziek op school’ zie bijlage 1. Richtlijnen ‘hoe te
handelen bij een calamiteit’ zie bijlage 5.

2.

Het verstrekken van medicatie op verzoek
Kinderen met een lichamelijke beperking, lichamelijke ziekte of syndroom krijgen soms medicijnen of
andere middelen voorgeschreven die zij een aantal malen per dag moeten gebruiken, dus ook tijdens
schooluren. Te denken valt bijvoorbeeld aan pufjes voor astma, antibiotica, medicatie tegen
epilepsie. Als ouders aan de schoolleiding of een leerkracht vragen deze middelen te verstrekken,
geven zij daarmee tegelijkertijd hun toestemming.
1. Het is van belang deze toestemming schriftelijk vast te leggen.2 Meestal gaat het niet alleen om
eenvoudige middelen, maar ook om middelen die bij onjuist gebruik tot schade van de
gezondheid van de leerling kunnen leiden.
2. Noteer om welke medicijnen het gaat, hoe vaak en in welke hoeveelheden ze moeten worden
toegediend en op welke wijze dat moet gebeuren. Hiervoor is een medicijninstructie toegevoegd in
bijlage 2.
3. Leg verder de periode vast waarin de medicijnen moeten worden verstrekt, de wijze van bewaren,
opbergen en controle op de vervaldatum. Ouders geven zo duidelijk aan wat zij van de schoolleiding
en de leerkrachten verwachten. Omgekeerd weten schoolleiding en leerkrachten precies wat
ze moeten doen en waarvoor ze verantwoordelijk zijn.
4. Wanneer de medicijnen gedurende een lange periode moeten worden toegediend, is regelmatig
overleg over de ziekte en het medicijngebruik met de ouders van belang. Een goed moment om te
overleggen is wanneer ouders een nieuwe voorraad medicijnen komen brengen.

Enkele praktische adviezen:
o
o
o
o
o
o

1
2

Neem de medicijnen alleen in ontvangst wanneer ze in de originele verpakking zitten en
uitgeschreven zijn op naam van de betreffende leerling.
Lees de bijsluiter goed door, zodat u op de hoogte bent van eventuele bijwerkingen van het
medicijn.
Noteer elke keer, op een aftekenlijst, dat u het medicijn aan het betreffende leerling gegeven heeft.
Als een kind niet goed op een medicijn reageert of als er onverhoopt toch een fout is gemaakt
bij hettoedienenvaneenmedicijn, beldandirectdehuisartsofspecialist inhet ziekenhuis.
Bel bij een ernstige situatie direct het landelijk alarmnummer 112.
Zorg er altijd voor dat u alle relevante gegevens bij de hand hebt, zoals: naam,
geboortedatum, adres, huisarts en/of specialist van de leerling, de medicatie die is
toegediend, welke reacties het kind vertoont en eventueel welke fout is gemaakt.3

Toestemmingsformulier voor ‘Het verstrekken van medicijnen op verzoek’ zie bijlage 2
Richtlijnen ‘Hoe te handelen bij een calamiteit’ zie bijlage 5
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3.

Voorbehouden en risicovolle handelingen

Medische handelingen
In zeer uitzonderlijke gevallen zullen ouders aan schoolleiding en leerkrachten vragen handelingen te
verrichten die met de term 'medisch handelen' aangeduid kunnen worden, de zogenoemde
voorbehouden en risicovolle handelingen. Te denken valt daarbij aan het geven van sondevoeding of
het meten van de bloedsuikerspiegel bij suikerpatiënten door middel van een vingerprikje. Deze
handelingen kunnen door de ouders zelf of eventueel door de thuiszorg op school worden verricht.
In sommige situaties, vooral als er sprake is van een langdurige situatie, wordt door de ouders wel
eens een beroep op de schoolleiding en de leerkrachten gedaan. Schoolbesturen moeten zich
goed realiseren dat zij bepaalde verantwoordelijkheden op zich nemen, wanneer wordt overgegaan
tot het uitvoeren van een medische handeling door een leerkracht. Dit hoeft niet onoverkomelijk
te zijn, maar het is belangrijk van tevoren stil te staan bij de consequenties.
Het zal duidelijk zijn dat ouders voor ingrijpende handelingen hun toestemming moeten geven.
Zonder toestemming van de ouders mag een schoolleiding of leraar helemaal niets doen. De
schoolleiding moet om een schriftelijke toestemming vragen.4
Wettelijke regels
Voor de hierboven genoemde medische handelingen heeft de wetgever een aparte regeling
gemaakt: de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). In deze wet wordt geregeld
wie wat mag doen in de gezondheidszorg. Hij is bedoeld voor beroepsbeoefenaren in de
gezondheidszorg en geldt dus niet voor onderwijzend personeel. In de wet worden echter
waarborgen voor een goede uitoefening van de beroepspraktijk beschreven die voor schoolbesturen
en leerkrachten als regels gebruikt kunnen worden waar het gaat om in de wet BIG genoemde
medische handelingen.
Bepaalde medische handelingen - de zogenoemde Voorbehouden Handelingen - mogen alleen
worden verricht door artsen. Andere personen dan artsen mogen alleen medische handelingen
verrichten in opdracht van een arts. De betreffende arts moet zich er dan van vergewissen dat
degene die niet bevoegd is, wel de bekwaamheid bezit om die handelingen te verrichten. Voor deze
Voorbehouden Handelingen is een uitvoeringsverzoek van zowel ouders als arts noodzakelijk.
Aansprakelijkheid
Zoals reeds gezegd vallen leerkrachten niet onder de wet BIG. Deze geldt alleen voor medische- en
paramedische beroepen. Steeds vaker krijgen leerkrachten de vraag om een medische handeling bij
een leerling uit te voeren; daarmee worden zij partners in de zorg. Deze niet alledaagse positie van de
leerkracht is een zaak die veel aandacht verdient. Een leerkracht moet een gedegen instructie krijgen
hoe de handeling uit te voeren.
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Bekwaamheidsverklaring
Het naar tevredenheid uitvoeren van deze handeling wordt schriftelijk vastgelegd in een
bekwaamheidsverklaring.5 Op die manier wordt een zo optimaal mogelijke zekerheid aan kind,
ouders, leerkracht en schoolleiding gewaarborgd. Ook voor de verzekeraar van de school is op deze manier
duidelijk dat er zo zorgvuldig mogelijk is gehandeld. Een leerkracht mag handelen in opdracht van een arts die
hem bekwaam heeft verklaard voor het uitvoeren van die medische handeling. Binnen organisaties in de
gezondheidszorg is het gebruikelijk dat een arts, of een door hem aangewezen en geïnstrueerde
vertegenwoordiger, een bekwaamheidsverklaring afgeeft met het oog op eventuele aansprakelijkheden.

Wel of niet bekwaam en de gevolgen
Heeft een leerkracht geen bekwaamheidsverklaring dan kan hij bij onoordeelkundig handelen
aangesproken worden voor de aangerichte schade. Het schoolbestuur is echter weer
verantwoordelijk voor datgene wat de leerkracht doet. Kan een schoolbestuur een
bekwaamheidsverklaring van een arts of geïnstrueerde vertegenwoordiger overleggen, dan kan niet bij
voorbaat worden aangenomen dat de schoolleiding onzorgvuldig heeft gehandeld.
Een schoolbestuur dat niet kan bewijzen dat een leerkracht voor een bepaalde handeling bekwaam is, raden
wij aan de medische handelingen niet te laten uitvoeren. Een leerkracht die wel een
bekwaamheidsverklaring heeft, maar zich niet bekwaam acht - bijvoorbeeld omdat hij deze handeling
al een hele tijd niet heeft verricht - zal deze handeling eveneens niet mogen uitvoeren. Een leerkracht die
onbekwaam en/of zonder opdracht van een arts de voorbehouden handelingen verricht is niet alleen
civielrechtelijk aansprakelijk (betalen van schadevergoeding), maar ook strafrechtelijk (mishandeling).
Het schoolbestuur kan als werkgever eveneens civiel- en strafrechtelijk aansprakelijk gesteld worden.

Contact met verzekeraar
Om er zeker van te zijn dat de civielrechtelijke aansprakelijkheid gedekt is, is het raadzaam om, voordat er
wordt overgegaan tot medisch handelen, contact op te nemen met de verzekeraar van de school. Het kan zijn
dat de risico’s die zijn verbonden aan deze medische handelingen niet zijn meeverzekerd bij de
beroepsaansprakelijkheid. Dat hoeft op zich geen probleem te zijn. Wanneer de verzekeraar van een en ander
op de hoogte wordt gesteld, kan hij deze risico’s meeverzekeren, eventueel tegen een hogere premie en
onder bepaalde voorwaarden (bijvoorbeeld een bekwaamheidsverklaring).

Calamiteit ten gevolge van medische handeling
Mocht zich onverhoopt ten gevolge van een medische handeling een calamiteit voordoen, stel u dan direct in
verbinding met de huisarts en/of specialist van de leerling. Bel bij een ernstige situatie direct het landelijk
alarmnummer 112. Zorg ervoor dat u alle relevante gegevens van de leerling bij de hand hebt: naam,
geboortedatum, adres, huisarts en specialist van het kind. Geef verder door naar aanleiding van welke
handeling de calamiteit zich heeft voorgedaan en welke verschijnselen bij de leerling waarneembaar zijn.

3
4

Uitvoeringsverzoek voorbehouden en risicovolle handelingen, zie bijlage 3
Bekwaamheidsverklaring zie bijlage 4. Richtlijnen ‘Hoe te handelen bij een calamiteit’ zie bijlage 5
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BIJLAGE A
DE LEERLING WORDT ZIEK OP SCHOOL
TOESTEMMINGSFORMULIER 1
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Bijlage A;
Verklaring - Toestemming tot handelwijze ingeval de leerling ziek wordt op

school
Het kan voorkomen dat uw kind gezond naar school gaat en tijdens de schooluren ziek wordt, zich
verwondt of door een insect wordt geprikt. In zo’n geval zal de school altijd contact opnemen met
de ouders, verzorgers of met een andere, door hen aangewezen, persoon. Een enkele keer komt
het voor dat niemand te bereiken is. In dat geval zal de leerkracht een zorgvuldige afweging
maken of uw kind gebaat is bij een ‘eenvoudige’ pijnstiller of dat een arts geconsulteerd moet
worden.
Als u met bovenstaande akkoord bent, vult u dan dit formulier in.

Ondergetekende gaat akkoord met bovengenoemde handelwijze ten behoeve van:
naam leerling:
geboortedatum:
ziekte en/of beperking :
adres:
postcode en plaats:

naam ouder(s)/verzorger(s):
telefoon thuis:
telefoon werk:

naam huisarts:
telefoon:
naam behandelend specialist:
telefoon:
Te waarschuwen persoon, indien
ouder(s)/verzorger(s) niet te bereiken zijn:
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naam:
telefoon thuis:
telefoon werk:
Mijn kind is overgevoelig voor de volgende zaken:
MEDICIJNEN
naam:
ONTSMETTINGSMIDDELEN
naam:
SMEERSELTJES tegen bijv. insectenbeten
naam:
PLEISTERS
naam:
OVERIG
naam:
Ruimte voor zaken die hierboven niet
genoemd zijn:

Wilt u eventuele veranderingen zo spoedig mogelijk doorgeven aan de directie van deschool? Het
is zeer belangrijk dat deze gegevens actueel zijn.
Ondergetekende
naam:
ouder/verzorger:
plaats:
datum:
Handtekening:
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Bijlage B; Verklaring - Toestemming tot het verstrekken van medicatie op
verzoek
Ondergetekende geeft toestemming voor het toedienen van de hieronder omschreven medicatie aan:
naam leerling:
geboortedatum:
adres:
postcode en plaats:

naam ouder(s)/verzorger(s):
telefoon thuis:
telefoon werk:

naam huisarts:
telefoon:
naam behandelend specialist:
telefoon:

De medicijnen zijn nodig voor de volgende ziekte/aandoening: ------------------------------------------

De medicijnen zijn nodig voor de volgende ziekte/aandoening: ________________________

Naam van het medicijn:
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Het medicijn dient dagelijks te worden
toegediend op de volgende tijden:
De medicijn(en) mag/mogen alleen
worden toegediend in de volgende
situatie(s):

uur

uur

uur

uur

Dosering van het medicijn:
Wijze van toediening:
Wijze van bewaren:
Controle op vervaldatum door
naam:
functie:
Ondergetekende,ouder/verzorger vangenoemdeleerling, geefthiermeeaandeschoolc.q.de hieronder genoemde
leerkracht die daarvoor een medicijninstructie heeft gehad, toestemming voor het toedienen van de bovengenoemde
medicijnen:

naam:
ouder/verzorger:
plaats:
datum:
handtekening:

MEDICIJNINSTRUCTIE
Er is instructie gegeven over het toedienen van de medicijnen op:
Datum:

DOOR

Naam:
Functie:
Instelling:

AAN

Naam:
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Functie:
School/plaats:
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Bijlage C; Verklaring - Uitvoeringsverzoek van voorbehouden en risicovolle
handelingen
Ondergetekende geeft toestemming voor uitvoering van de zogenoemde ‘medische handeling’ op school
bij:
naam leerling:
geboortedatum:
adres:
postcode en plaats:

naam ouder(s)/verzorger(s):
telefoon thuis:
telefoon werk:

naam huisarts:
telefoon:
naam specialist:
telefoon:

naam medisch contactpersoon:
telefoon:
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Beschrijving van de ziekte/aandoening
waarvoor de medische handeling op
school bij de leerling nodig is:
Omschrijving van de uit te voeren
medische handeling:
uur

De medische handeling moet dagelijks
worden uitgevoerd op de volgende tijden:

uur

uur

De medische handeling mag alleen worden
uitgevoerd in de volgende situatie:
Wijze waarop de medische handeling moet
worden uitgevoerd:
Eventuele extra opmerkingen:
Bekwaamheidsverklaring aanwezig:

Ja / nee

INSTRUCTIE MEDISCH HANDELEN
Instructie van de medische handeling + controle op de juiste uitvoering is gegeven op:
Datum:
DOOR

Naam:
Functie:
Instelling:

AAN

Naam:
Functie:
School/plaats:

Ondergetekende
naam:
ouder/verzorger:
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uur

plaats:
datum:

handtekening:
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Bijlage D; Verklaring - Bekwaam uitvoeren van voorbehouden en risicovolle
handelingen
Bekwaamheidsverklaring bij het uitvoeren van medische handelingen
Ondergetekende,bevoegdtothet uitvoerenvandehieronderbeschrevenhandelingverklaartdat,
naam werknemer:
functie :
werkzaam bij:
Na instructie door ondergetekende, in staat isde
volgendehandelingbekwaamuitte
voeren:
De handeling moet worden uitgevoerd ten behoeve van:
naam leerling:
geboortedatum:
Het uitvoeren van bovengenoemde handeling is
voor de leerling noodzakelijk
wegens:
De hierboven beschreven handeling mag alleen worden uitgevoerd op de tijdstippen waarop de leerling op
school aanwezig is.
De hierboven beschreven handeling moet
worden uitgevoerd gedurende de periode:
Ondergetekende:
naam:
functie:
werkzaam bij:
datum en plaats:
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handtekening:
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Bijlage E; Richtlijnen voor het handelen bij een calamiteit ten gevolge van
o
o







Laat de leerling niet alleen. Probeer rustig te blijven.
Observeer de leerling goed en probeer hem/haar gerust te stellen.
Waarschuw een volwassene voor bijstand of laat een van de kinderen een volwassene ophalen.
Instrueer duidelijk wat de leerling tegen de volwassene moet zeggen.
Bel direct de huisarts en/of de specialist van de leerling.
Bel bij een ernstige situatie direct het landelijk alarmnummer 112.
Geef door welk medicijn of welke medische handeling de oorzaak is van de calamiteit. Vertel
eventueel welke fout is gemaakt.
Zorg ervoor dat u alle relevante gegevens van de leerling bij de hand hebt of laat ze direct
door iemand opzoeken.
1.
2.
3.
4.
5.
6.



het toedienen van medicatie aan een leerling
het uitvoeren van een voorbehouden en/of risicovolle handeling

Naam van de leerling
Geboortedatum
Adres
Telefoonnummer van ouders en/of andere, door de ouders aangewezen, persoon
Naam + telefoonnummer van huisarts/specialist
Ziektebeeld waarvoor medicijnen of medische handeling nodig zijn

Bel de ouders (bij geen gehoor een andere, door de ouders aangewezen persoon):
1. Leg duidelijk uit wat er is gebeurd.
2. Vertel, indien bekend, wat de arts heeft gedaan/gezegd.
3. In geval van opname: geef door naar welk ziekenhuis de leerling is gegaan.

Geraadpleegde bronnen:
Gemeente Groningen OCSW, juridisch adviseur
GGD Groningen
Ministerie VWS Ministerie
OCW
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REC Noordoost Nederland, cluster 3, is een expertisecentrum voor
begeleiding van leerlingen met een lichamelijke en/of verstandelijke
beperking en langdurig zieke leerlingen. De tien onder het REC vallende
speciale scholen bieden onderwijs aan deze leerlingen. Toegerust met de
uitgebreide expertise vanuit het speciaal onderwijs ondersteunt het REC
leerkrachten van cluster 3 leerlingen in het regulier onderwijs.
Het REC werkt in de provincies Groningen en Drenthe (met uitzondering van de
gemeentes Hoogeveen, Meppel, Westerveld en De Wolden in Drenthe) en heeft
twee Dienstencentra van waaruit de ambulante begeleiding en paramedische
ondersteuning wordt verzorgd.

COLOFON
Dit protocol is een productie van REC Noordoost Nederland, cluster 3, Groningen Uitgave: REC
Noordoost Nederland, cluster 3,

Juni 2012
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Bijlage 4; “Gedragscode OOE”
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Openbaar Onderwijs Emmen

Gedragsregels
Afdeling Onderwijs, Centrale Administratie
en
Basis- en Speciaal Onderwijs

75

NHOUDSOPGAVE

1. Inleiding
1.1
1.2
1.3

Functie van gedragsregels
Doel en uitgangspunten
Communicatie

2. Gedragscodes
2.1
Definities
2.2
Gedragsregels medewerkers Openbaar Onderwijs Emmen
2.3
Sancties

76

1

Inleiding

Iedereen die een werkrelatie heeft met Openbaar Onderwijs Emmen heeft een voorbeeldfunctie. In
dit stuk wordt iedereen die een werkrelatie heeft aangeduid met medewerker. Iedere medewerker
dient zich bewust te zijn van zijn of haar verantwoordelijkheid binnen de functie. Zeker waar het
gaat om (sociaal) gedrag. Dat wil zeggen dat medewerkers zich in gedrag en kleding bewust zijn van
en rekening houden met hun functie en het voorbeeld dat ze geven. Het doel van deze notitie is om
in een overzichtelijk document aan te geven welke gedragsregels organisatiebreed voor alle
medewerkers gelden.
In hoofdstuk 2 worden de gedragsregels puntsgewijs weergegeven.
Het nemen en geven van verantwoordelijkheid is een rode draad in de besturingsfilosofie. Een
belangrijk kenmerk daarbij is het elkaar aanspreken op resultaten. Dat geldt voor iedere
medewerker, ongeacht zijn of haar positie in de organisatie. Binnen OPENBAAR ONDERWIJS
EMMEN zijn we samen verantwoordelijk voor kwalitatief goed onderwijs en voor een gezonde
werkomgeving. Dat betekent dat we elkaar ondersteunen als het om houding en gedrag gaat.
Medewerkers moeten elkaar dus kunnen aanspreken op handelen, houding en gedrag.
Uitgangspunt is dat het mogelijk is van elkaar te leren. De cultuur van de organisatie moet zich
steeds meer gaan kenmerken door de begrippen: transparantie, verantwoordelijkheid, reflectie en
resultaatgerichtheid.
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1.1

Functie van gedragsregels

● Gedragsregels en protocollen hebben een preventieve functie. De regels vormen een leidraad
voor ons gedrag. Het is van belang deze regels te kennen. Dat lijkt meer dan het is, immers
de meeste regels kennen we als onze algemene normen en waarden.
● Daarnaast zijn gedragsregels en protocollen een instrument om vast te stellen of er sprake is van
grensoverschrijdend gedrag, waarmee bepaald kan worden of bijsturing dient plaats te vinden of
dat mogelijk disciplinair opgetreden moet worden.
1.2

Doel en uitgangspunten

De gedragscodes en protocollen beogen een bijdrage te leveren aan de kernwaarden van
OPENBAAR ONDERWIJS EMMEN. Onderstaande drie kernwaarden zijn relevant voor dit protocol.
Ontwikkelingsgericht: Iedereen is welkom. Het openbaar onderwijs biedt ruimte aan iedere
medewerker om zijn talenten te ontwikkelen, zich te ontplooien en daarbij zijn of haar eigen en
unieke karakter vorm te geven.
Verbindend: Het openbaar onderwijs verbindt zich aan de maatschappelijke omgeving waarin het
werkt. Het maakt zichtbaar wat een school doet, welke resultaten zij bereikt en welke
maatschappelijke bijdrage zij levert.
Betekenisvol: Binnen het openbaar onderwijs kan iedereen zelf betekenis geven aan zijn leven. Het
onderwijs respecteert daarom verschillen tussen mensen, achtergronden en levensbeschouwingen.
Deze kernwaarden van Openbaar Onderwijs Emmen vormen het uitgangspunt voor ons handelen
en gedrag.
Daarnaast worden gedragsregels en protocollen bepaald door de huidige wet- en regelgeving.

1.3

Communicatie

Dit document wordt bij de aanstelling van nieuwe medewerkers uitgereikt. Daarnaast ontvangen
invallers, uitzendkrachten en stagiaires dit document via personeelszaken of de direct
leidinggevende. Tevens is dit document via het extern bureaublad van Openbaar Onderwijs Emmen
bekend gemaakt. Op het extern bureaublad is het document te vinden in de map bovenschoolse
mappen.

78

2 Gedragsregels
2.1

Definities

Leerling
Een kind of jong volwassene die op een school van Openbaar Onderwijs Emmen staat ingeschreven
als leerling.
Seksuele intimidatie
Onder seksuele intimidatie wordt verstaan: ongewenste, seksueel getinte aandacht die tot uiting
komt in verbaal, fysiek en non-verbaal gedrag.
Dit gedrag wordt door degene die het ondergaat, ongeacht sekse en/of seksuele voorkeur, als
ongewenst ervaren. Seksueel intimiderend gedrag kan zowel opzettelijk (wel bewust) als
onopzettelijk zijn.
Discriminerend gedrag
Onder discriminerend gedrag wordt verstaan: elke vorm van ongerechtvaardigd onderscheid, als
bedoeld in artikel 2 van de Algemene Wet gelijke behandeling, elke uitsluiting, beperking of
voorkeur die ten doel heeft of tot gevolg kan hebben dat de erkenning, het genot of de uitoefening
op voet van gelijkheid van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek,
economisch, sociaal of cultureel terrein of op andere terreinen van het openbare leven wordt teniet
gedaan of aangetast. Discriminatie kan zowel bewust als onbewust zijn.
Pesten
Onder pesten wordt verstaan: gedragingen en beslissingen, dan wel het nalaten van gedragingen
en/of het niet nemen van beslissingen, waarbij bedoeld of onbedoeld sprake is van geestelijke of
lichamelijke mishandeling van een persoon of groep personen.
Agressie en geweld
Onder agressie en geweld wordt verstaan: het welbewust verbaal uiten, gebruiken van fysieke
kracht of macht, dan wel het dreigen daarmee, gericht tegen een medewerker of leerling, onder
omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het verrichten van de publieke taak wat
resulteert of waarschijnlijk zal resulteren in een gevoel van bedreiging, materiele schade, letsel,
psychische schade of de dood. Elke medewerker respecteert eigendommen van de werkgever,
collega’s en leerlingen.
Integriteit
Van elke medewerker mag worden verwacht dat hij of zij elke gedraging, die afbreuk doet aan de
integriteit, achterwege laat. Eveneens moet hij of zij in staat zijn om van geval tot geval risico’s en
kwetsbaarheden in te schatten en dat de medewerker situaties vermijdt waarin de schijn zich tegen
de medewerker of tegen Openbaar Onderwijs Emmen zou kunnen keren.

Fraude
Fraude is een vorm van bedrog. De zaken worden anders voorgesteld dan ze zijn, door op papier of
digitaal een onjuiste weergave te geven van de werkelijkheid. Kenmerkende elementen die
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aanwezig moeten zijn om van fraude te spreken zijn: opzettelijk handelen, misleidende voorstelling
van zaken geven, economisch voordeel behalen, er moet sprake zijn van een benadeelde partij en
onrechtmatig of onwettig handelen.

2.2

Gedragsregels medewerkers OPENBAAR ONDERWIJS EMMEN

2.2.1

Gedragsregels ten opzichte van collega’s










2.2.2

Elke medewerker verricht zijn of haar werkzaamheden in een collegiale
verantwoordelijkheid.
Elke medewerker komt afspraken na die gemaakt zijn in overleg met de leden van zijn
of haar functionele groep.
Indien er een intieme en/of seksuele relatie ontstaat op de werkvloer meldt elke
medewerker dit aan zijn direct leidinggevende.
Elke medewerker zal een collega steun bieden als hij of zij in een situatie raakt die de
professionele werkomgeving te boven gaat.
Elke medewerker zal een collega aanspreken op gedrag dat duidelijk afwijkt van het
professionele gedrag (rolmodel) dat behoort bij de taak of functie van de betrokken
collega.
Elke medewerker vermijdt seksueel getinte aandacht of aanraking en het maken van
grappen of toespelingen die de ander in verlegenheid zouden kunnen brengen of
zouden kunnen kwetsen.
Frauduleus handelen van de medewerker ten opzichte van een collega is niet
toegestaan.

Gedragsregels ten opzichte van leerlingen









Elke medewerker respecteert de leerling en diens integriteit.
Elke medewerker houdt rekening met de levensbeschouwelijke en culturele identiteit
van de leerling.
Elke medewerker staat open voor en onderhoudt professionele contacten met
leerlingen.
Elke medewerker is zich bewust van zijn overwicht dat voortvloeit uit zijn taak en/of
functie en hij of zij gaat hier op een professionele manier mee om.
Elke medewerker toont betrokkenheid met de leerling en bewaart daarbij
professionele afstand.
Elke medewerker is zich bewust van zijn of haar overwicht en/of kwetsbare positie bij
het gebruik van sociale media.
Elke medewerker behandelt vertrouwelijke informatie over leerlingen als zodanig.
Een intieme en/of seksuele relatie van een medewerker met een leerling is
onacceptabel.
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2.2.3

Elke medewerker vermijdt een intieme relatie met ouders van een leerling of voogd of
andere begeleiders om ervoor te zorgen dat de begeleiding van leerlingen zonder
belangenverstrengeling kan verlopen.
Frauduleus handelen van de medewerker ten opzichte van een leerling is niet
toegestaan.

Gedragsregels ten opzichte van derden








OPENBAAR ONDERWIJS EMMEN wil samenwerkend, maatschappelijk betrokken,
klantgericht, vernieuwend en professioneel zijn. Dit vereist een correcte,
dienstverlenende instelling van de medewerker in de richting van derden.
Derden worden altijd met respect behandeld, ongeacht hun politieke overtuiging,
religie, etniciteit of afkomst. Hierbij passen geen verbale of non-verbale uitingen met
een seksistisch of discriminerend karakter. In werktijd, maar ook buiten werktijd
spreekt de medewerker met respect over derden.
De medewerker gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met klanteninformatie. De
privacy van derden wordt gerespecteerd, informatie wordt deugdelijk opgeslagen en
van de beschikbare kennis wordt geen oneigenlijk gebruik gemaakt.
Om de relatie met derden zuiver te houden gaan we uit van een goede scheiding
tussen werk en privé:
o
Medewerkers nemen privé geen goederen of diensten af bij een bedrijf
waarvan bekend is dat Openbaar Onderwijs Emmen er zaken mee doet of in
het recente verleden zaken mee heeft gedaan.
o
Als er wel afspraken worden gemaakt tussen de medewerker van Openbaar
Onderwijs Emmen en een leverancier van Openbaar Onderwijs Emmen, dan
geschiedt dit tegen marktconforme prijzen en normale voorwaarden. De
medewerker stelt de direct leidinggevende op de hoogte van de gemaakte
afspraak.
o
De opdrachtverlening van Openbaar Onderwijs Emmen aan derden gebeurt
zorgvuldig en transparant, geformaliseerd in het aanbestedingsbeleid. In het
bijzonder als het gaat om opdrachtverstrekking aan bedrijven waarvan
bekend is dat er familieleden of bekenden van Openbaar Onderwijs Emmen
werkzaam zijn. Deze medewerkers van Openbaar Onderwijs Emmen dienen
niet betrokken te worden of te zijn bij de opdrachtverlening.
o
Het is niet geoorloofd dat medewerkers zichzelf of derden enige vorm van
voordeel toekennen of voorrang verlenen.
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2.2.4

Alcohol en drugs






2.2.5



2.3.1
2.3.2

Drugs zijn verboden op de werkplek.
De medewerker mag niet onder invloed van alcohol of drugs zijn op het werk
tijdens de uitoefening van zijn of haar functie.
Alcohol en druk mogen niet in het bezit zijn van de medewerker tijdens het werk.
De medewerker handelt niet in drugs.
De medewerker houdt zich aan de wettelijke regels en afspraken rondom roken op
de werkplek binnen Openbaar Onderwijs Emmen (c.q. de school).

Diefstal


2.3

Openbaar Onderwijs Emmen wil voorkomen dat relatiegeschenken – kunnen worden gezien als tegenprestatie voor geleverde c.q. te leveren diensten.
Medewerkers mogen incidenteel een geschenk met een alledaags karakter, zoals
bijvoorbeeld een bos bloemen of een fles wijn ontvangen, wanneer dit een
uitdrukking van waardering is. Hiervoor geldt een bovengrens van – in waarde
uitgedrukt van - € 25,00.
Openbaar Onderwijs Emmen wenst niet dat geschenken of uitnodigingen op het
privé-adres van de medewerker worden aangeboden. Openbaar Onderwijs Emmen
gaat er vanuit dat derden zich aan deze regel houden en er anders op gewezen
worden door de medewerker.

Producten, materialen, gereedschappen, apparaten en machines zijn eigendom of
in beheer van Openbaar Onderwijs Emmen (c.q. de school). Ze mogen niet mee
naar huis genomen worden.
Bovenstaand lid geldt ook voor eigendommen van collega’s.
Sancties
Met betrekking tot sancties zijn de bepalingen van toepassing die zijn benoemd in
het Strafrecht, het Burgerlijk Wetboek, de CAO PO.
Bij handelen in strijd met deze regeling, de algemeen geldende normen en waarden
voor het gedrag van medewerkers, kunnen - afhankelijk van de aard en de ernst
van de overtreding - maatregelen worden getroffen. Het gaat eventueel om
disciplinaire en arbeidsrechtelijke maatregelen zoals berisping, schorsing of
beëindiging van de arbeidsovereenkomst (CAO PO). Bij handelen in strijd met deze
regeling, vallend onder het strafrecht, wordt aangifte gedaan.
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Bijlage 5; “Pestprotocol De Runde”
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De uitgangspunten van dit protocol zijn als volgt:




Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal
kunnen ontwikkelen.
Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen, als er
zich ongewenste situaties voordoen, elkaar aanspreken op deze regels en afspraken.
Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen, stellen we alle kinderen in de
gelegenheid om met veel plezier naar school te gaan!

Wat is pesten?
Pesten is gedrag dat min of meer bewust gericht is op één of meer kinderen en dat tot
doel en gevolg heeft, dat degene die gepest wordt zich gekwetst, geraakt, vernederd,
afgewezen en/of buitengesloten voelt. Pesten is vaak een ongelijke strijd van een groep
tegen een eenling. Meestal gebeurt het stiekem. Als men erachter komt, is het soms al
weken, in het ergste geval al maanden of jaren aan de gang. Pesten is lange tijd met
woorden of met je lijf geweld gebruiken tegen een kind. Dat ene kind durft zich niet te
verdedigen of kan zich niet verdedigen. Pesten gebeurt soms alleen, maar meestal met
een groepje kinderen. Voorbeelden van pesten zijn: slaan, schoppen, duwen, spugen,
nare dingen zeggen of doen alsof iemand niet bestaat. Pesten gebeurt vaak systematisch
en heeft nadelige gevolgen voor het slachtoffer.
Indien niet tijdig wordt ingegrepen, kunnen de gevolgen (zowel lichamelijk als psychisch)
heeL pijnlijk en ingewikkeld zijn en een lange nasleep hebben.






Het is niet gemakkelijk om tot betere relaties te komen.
Het herstel verloopt heel moeizaam.
Er kan sprake zijn van isolement en grote eenzaamheid bij het gekwetste kind.
Aan de basisbehoefte om “bij de groep te horen” wordt niet voldaan.
De groep lijdt onder een dreigend en onveilig klimaat. Iedereen is angstig en men
wantrouwt elkaar. Er is daardoor weinig openheid en spontaniteit. Er zijn weinig of geen
echte vrienden binnen de groep.

Wat is plagen?
Er is een groot verschil tussen pesten en plagen. Als je geplaagd wordt, plaag je een keer
terug. Plagen is niet gemeen, maar meer grappig. Meestal kun je erom lachen en een
volgende keer is een ander kind eens aan de beurt. Toch moet je met plagen ook
opletten. Als je lang doorgaat met hetzelfde kind te plagen, dan kan dat ook gemeen
worden en dat is pesten. En dan zijn er nog gevoelige kinderen die niet goed tegen
plagen kunnen en dat al gauw als pesten ervaren.
Plagen is niet systematisch en heeft geen nadelige gevolgen.
Plagen mag, pesten niet!
Het is van groot belang de kinderen de verschillen tussen pesten en plagen uit te leggen.
Een probleem kan ontstaan als kinderen plagen als pesten zien. Het is belangrijk dit
serieus te nemen en de plagers duidelijk te maken dat de ander hun gedrag niet leuk
vindt en dat ze dit moeten stoppen.
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Drie groepen
We onderscheiden drie groepen die betrokken zijn bij pestgedrag:
1. Het gepeste kind
Sommige kinderen hebben een grotere kans om gepest te worden dan anderen. Dat kan
komen door uiterlijke kenmerken maar het heeft vaker te maken met vertoond gedrag,
de wijze waarop gevoelens worden beleefd en de manier waarop dat geuit wordt.
Kinderen die gepest worden doen vaak andere dingen dan de meeste leeftijdgenoten in
hun omgeving. Het blijkt dat kinderen gepest worden als er al sprake is van een onveilige
situatie, waarbinnen een pester zich kan uiten en zich daarin ook nog verder kan
ontwikkelen. Er zijn dus helaas aanleidingen genoeg om door anderen gepest te worden,
mits de pesters daar de kans voor krijgen.
Veel kinderen die worden gepest hebben een beperkte weerbaarheid. Ze zijn niet in staat
daadwerkelijk actie te ondernemen tegen de pestkoppen en stralen dat ook uit. Vaak zijn
ze angstig en onzeker in een groep en durven ze weinig of niets te zeggen, omdat ze bang
zijn om uitgelachen te worden. Deze angst en onzekerheid worden verder versterkt door
het ondervonden pestgedrag, waardoor het gepeste kind in een vicieuze cirkel komt
waar het zonder hulp zeker niet uitkomt. Gepeste kinderen voelen zich vaak eenzaam,
hebben in hun gepeste omgeving geen vrienden om op terug te vallen en kunnen soms
beter met volwassenen opschieten dan met hun leeftijdgenoten.
2. De pesters
Kinderen die pesten zijn vaak fysiek en/of verbaal de sterksten uit de groep. Daardoor
kunnen ze het zich permitteren zich agressiever op te stellen. Ze reageren dan ook met
dreiging van geweld of de indirecte inzet daarvan. Pesters lijken in eerste indruk vaak
populair te zijn in een klas, maar dwingen hun populariteit in de groep af op een
negatieve manier. Met het vertoonde pestgedrag gaat ze dat gemakkelijk af en ze krijgen
andere kinderen mee in hun pestgedrag richting het slachtoffer. Pesters hebben feilloos
in de gaten welke kinderen gemakkelijk aan te pakken zijn en als ze zich vergissen, gaan
ze op zoek naar een volgend slachtoffer. De zwijgende meerderheid en potentiële
meelopers krijgen een keuze die zwijgend wordt opgelegd en die aan duidelijkheid niet te
wensen overlaat: “je bent vóór of je bent tegen me”. Hier gaat een grote dreiging van uit
naar de omgeving van pester en slachtoffer. Alles is immers beter dan zelf gepest te
worden.
De pesters stralen juist deze dreigende zekerheid uit. Ze overtreden bewust regels en
hebben vaak vaardigheden ontwikkeld om met hun daden weg te komen. Het profiel van
de pester is sterk zelfbevestigend, hij/zij ziet zichzelf als een slimme durfal die dat de
andere kinderen bij herhaling laat merken.
Het komt ook vaak voor dat een pestkop een kind is dat in een andere situatie zelf
slachtoffer is of is geweest. Om te voorkomen weer het mikpunt van pesten te worden,
kan een kind zich in een andere omgeving vervolgens als pester gaan opstellen; laten
pesten doet pesten.
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Ook pesters hebben op termijn last van hun pestgedrag. Door hun verkeerde en vooral
beperkte sociale vaardigheden hebben ze vaak moeite om vriendjes voor lange termijn te
maken en een vriendschap op te bouwen en te onderhouden op andere gronden dan die
van macht. Pesters maken een abnormale sociale ontwikkeling door met alle gevolgen
van dien voor de pester zelf.
3. De meelopers en de zwijgende middengroep
De meeste kinderen zijn niet direct betrokken bij het pesten. Sommige kinderen blijven
op afstand en andere kinderen doen incidenteel mee. Dit zijn de zogenaamde
“meelopers”. Er zijn ook kinderen die niet merken of willen weten dat er gepest wordt in
hun directe omgeving. Het specifieke kenmerk van een meeloper is de grote angst om
zelf het slachtoffer te worden.
Maar het kan ook zijn dat meelopers stoer gedrag wel interessant vinden en denken
daardoor met de populariteit van de pester mee te liften. Vooral meisjes doen nogal eens
mee met pesten om een vriendin te kunnen behouden.
Als kinderen actiever gaan mee pesten in een grotere groep, voelen ze zich minder
betrokken en minder verantwoordelijk voor wat gebeurt. Alles wat in een groep gebeurt,
laat het individueel denken en de individuele verantwoordelijkheid achter zich en kan zo
leiden tot excessen die achteraf voor iedereen inclusief de pesters onacceptabel zijn. Het
heeft echter zin om op te staan tegen het pesten. Zodra andere kinderen het gepeste
kind te hulp komen of tegen de pesters zeggen dat ze moeten ophouden, kan de situatie
positief veranderen. Het pesten wordt dan minder vanzelfsprekend. De situatie voor met
name meelopers verandert dan door het ongewenste karakter dat het pestgedrag krijgt.
Het wordt voor potentiële pesters duidelijk dat de groep het niet normaal vindt en niet
bereid is om mee te gaan in het pestgedrag. Meelopers horen dan ook graag bij de grote
groep en zijn niet bereid om grote risico’s te lopen.
Kinderen die pestgedrag signaleren en dit bij de leerkracht aangeven vervullen dus een
belangrijke rol. Ook de ouders kunnen een belangrijke rol spelen. Ouders van kinderen
die gepest worden en die dit probleem met de school willen bespreken, zijn natuurlijk
altijd emotioneel bij het onderwerp betrokken. De ouder wil maar één ding en dat is dat
het pestgedrag ogenblikkelijk stopt.
Ouders van kinderen die niet direct bij het pesten zijn betrokken, kunnen meer afstand
nemen. Daardoor zijn ze beter in staat om duidelijk te maken aan hun kind dat er iets aan
het pesten gedaan moet worden. Als er in de omgeving van een kind gepest wordt, heeft
het kind zelf ook last van een onveilige, onprettige sfeer in de groep of de klas.
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Op De Runde
Op De Runde vinden we pesten onacceptabel. Om pesten te voorkomen starten we elk
schooljaar met groepsvormende activiteiten tijdens ‘de gouden weken.’. Ook gelden er
tien algemene schoolregels (zie hiervoor “Regels en afspraken op De Runde”).
Daarnaast onderteken alle kinderen van De Runde in de eerste schoolweek een antipestposter (zie afbeelding) met daarop de volgende regels:






We gaan met de ander om, zoals we zelf ook graag behandeld willen worden.
We helpen elkaar, om te zorgen dat iedereen zich thuis voelt op De Runde.
We zijn zuinig op onze eigen en andermans spullen.
We zorgen ervoor, dat de school en de omgeving netjes, overzichtelijk en veilig is.
Dit formulier wordt goed besproken, ondertekend en op een zichtbare plek in alle
groepen ophangen.
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Pestprotocol; stappenplan
Als er ondanks de genoemde maatregelen toch gepest wordt, volgen we de volgende
stappen:
1.

Signaleren van pesten gebeurt door de leerkrachten, ouders en kinderen. Als er door
ouders of kinderen wordt gesignaleerd gaat deze melding altijd via de groepsleerkracht.
Elke signalering wordt serieus en betrokken behandeld, zodat de betrokkenen zich
gehoord voelen en het gevoel hebben serieus te worden genomen. De ouders van het
gepeste kind en de pester(s) worden geïnformeerd.

2.

Na de signalering volgt de leerkracht de volgende procedure, om een goed beeld te
krijgen van de situatie.







een gesprek met het gepeste kind
een gesprek met de pester(s)
evt. een gesprek met de ouders van het gepeste kind
observatie in vrije situaties (plein, gym, overblijven)
evt. overleg met collega’s
evt. overleg met de klas of met een klein groepje kinderen, afhankelijk van de
situatie

3.

Na de signalering en het verzamelen van informatie volgen een aantal eenvoudige
concrete maatregelen, zoals extra controle in de klas en daarbuiten en gesprekken in de
klas. Eventueel kan de methode “Kinderen en hun Sociale talenten” ingezet worden. Alle
informatie wordt ook toegevoegd aan het dossier van de leerling.

4.

Als het pesten structureel blijft en de genomen maatregelen niet tot het gewenste
resultaat leiden, wordt het probleem door de groepsleerkracht ingebracht in de
leerlingbespreking. Daarnaast kan er overleg plaatsvinden binnen de teamvergadering,
met IB of directie. Bovendien kan er gebruik gemaakt worden van het
schoolmaatschappelijk werk om een duidelijk beeld te krijgen van de manier waarop kind
en ouders van zowel de gepeste als de pester de pesterijen beleven, de ouders van de
directbetrokkenen worden serieus genomen en voelen zich gehoord. Alle informatie
aangaande de situatie wordt verzameld in het dossier van betrokkenen.

5.

Middels een probleemanalyse worden aanknopingspunten verkregen voor het bedenken
van een plan van aanpak van de pestproblematiek; gezamenlijk werken aan een plan van
aanpak bevordert en vergroot de draagkracht van het team. Gezamenlijk worden
suggesties aangedragen voor de aanpak van het probleem. Deze suggesties worden
meegenomen als het plan van aanpak wordt gemaakt door de IB-er en de
groepsleerkracht. De leerkracht maakt in samenspraak met de IB-er een plan van aanpak.
Er wordt een beginsituatie vastgesteld. Vervolgens wordt er duidelijk gemaakt wat de
wenselijke verbetering is. Tenslotte wordt ook de manier waarop we dat willen bereiken
vastgelegd. Het plan van aanpak komt in het dossier van de betrokkenen.
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6.

Zowel de ouders van de pester als de ouders van het gepeste kind worden geïnformeerd
over het plan van aanpak. Soms kan het zelfs nodig zijn om alle ouders van een groep uit
te nodigen. Belangrijk is dat ouders en school op dezelfde lijn zitten wat betreft het plan
van aanpak.

7.

Door de pestproblematiek middels afspraken op klasse- en schoolniveau aan te pakken,
is de kans op een positief en duurzaam resultaat het grootst. De gemaakte afspraken
worden uitgevoerd.

8.

De bevindingen en resultaten van het plan van aanpak worden besproken tussen IB-er en
groepsleerkracht. Terugkoppeling naar het team. Ook de betrokken ouders worden op de
hoogte gebracht en het dossier wordt bijgewerkt.

9.

Indien het brede plan van aanpak niet de gewenste verbetering oplevert, kan dit in het
uiterste geval leiden tot schorsing van de leerling die het pestgedrag vertoont. Deze
procedure staat beschreven in het “Protocol schorsing en verwijdering.”
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Bijlage 6; “Stappenplan i.v.m. negatief gedrag”
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Definitie van negatief gedrag:
Negatief gedrag is het gedrag van een kind in de groep dat ingaat tegen bepaalde
gedragsregels. Het negatieve gedrag werkt storend op de groep en/ of de leerkracht en
neemt dusdanige vormen aan dat het functioneren van de groep als totaliteit of van
individuele leerlingen, geschaad wordt.
Het niet volgen van regels moet gevolgen hebben voor het kind of de groep kinderen. Al te
grote tolerantie leidt tot vervaging en tot onaangepast gedrag. Bij vervaging weten de
kinderen steeds minder wat wel en wat niet mag; met onaangepast gedrag bedoelen we
gedrag dat leidt tot verstoorde relaties met andere kinderen en / of de leerkracht. We
komen dan in een neerwaartse spiraal.
In alle groepen bespreken we onze hoofdregels. Zie Regels en afspraken op De Runde en
ons Pestprotocol.
Klassengesprekken:
In de klas worden algemene gesprekken over het gedrag van iedereen gehouden, hoe je
dan kunt reageren naar een overtreder en hierdoor wordt de bewustwording op gang
gebracht.
Toezicht:
Negatief gedrag komt in het algemeen voor buiten de klas. Daarom is toezicht op deze
plekken belangrijk.
Stappenplan:
Het pestprotocol, dat aan het begin van elk schooljaar met de kinderen doorgenomen
wordt, geeft voor de kinderen de kaders aan van sociaal aanvaardbaar gedrag. De
zekerheid dat de daarin beschreven afspraken nagekomen worden, moet er toe
bijdragen dat de kinderen een gevoel van veiligheid ervaren. De ouders zijn
uiteraard op de hoogte van het hanteren van het pestprotocol. Nieuwe ouders tekenen
hiervoor bij de intake.
Wanneer er sprake is van negatief gedrag moeten er strafmaatregelen volgen of zullen we
als school zelfs over moeten gaan tot disciplinaire maatregelen. Bij straf mag er nooit een
sfeer zijn van elkaar niet mogen. De leerkracht zal het initiatief moeten nemen en moeten
laten blijken dat er sprake is van sociale en emotionele ondersteuning en dat op een
gegeven moment de zaak afgedaan is. Er moet steeds sprake zijn van vertrouwen en
wederzijds respect.
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Hoe gaan we om met negatief gedrag en een negatieve houding?
Overtreding 1
Er vindt een gesprek plaats tussen het kind en een leerkracht (registrator) en
hij/zij geeft het incident door aan de eigen leerkracht van het kind. Het gebeurde wordt
geregistreerd in de computer.
Overtreding 2
Er vindt een gesprek plaats tussen het kind en de eigen leerkracht, eventueel volgen
aanvullende maatregelen. De ouders/ verzorgers worden door de groepsleerkracht
telefonisch op de hoogte gebracht van het gedrag van hun kind.
Overtreding 3
De ouders/verzorgers worden uitgenodigd op school. Ze worden door de groepsleerkracht
op de hoogte gebracht van de overtredingen, met de ”waarschuwing” dat bij de
eerstvolgende overtreding zij hun kind van school kunnen komen halen. Alles wordt
geregistreerd. Het kind krijgt een gepaste straf van de groepsleerkracht.
Overtreding 4
De ouders/verzorgers worden door de groepsleerkracht op de hoogte gebracht van de
overtreding en dat zij hun kind van school kunnen komen halen. Er zal binnen twee dagen
een gesprek moeten plaatsvinden tussen de groepsleerkracht ouders/verzorgers en
directie. Tijdens dit gesprek krijgen de ouders/verzorgers te horen dat de
leerplichtambtenaar op de hoogte is gesteld en dat hun kind bij een volgende overtreding
geschorst gaat worden. Alles wordt weer geregistreerd.
Als de schorsing langer duurt dan 1 dag, moet deze met opgaaf van reden gemeld
worden aan de onderwijsinspectie. De school gebruikt hiervoor het elektronische
meldingsformulier voor schorsing en verwijdering, dat via het eigen schooldossier
beschikbaar is. De schorsing mag niet langer dan 5 dagen duren.
Overtreding 5
De ouders/verzorgers worden gebeld dat hun kind is geschorst en dat zij hun kind kunnen
komen halen van school. Het schoolbestuur wordt op de hoogte gesteld. Binnen twee
dagen wordt er een gesprek gepland met ouders/verzorgers en leerplichtambtenaar,
groepsleerkracht en directie. De ouders/verzorgers worden daar ook schriftelijk van op de
hoogte gebracht.
Bespreking van vervolgstappen met betrokkenen (ouders, verzorgers, directie,
schoolbestuur) .
De afspraken worden vastgelegd in een contract met kinderen (ondertekening door
leerkracht en ouders)
Overtreding 6
Mocht na deze uitvoerige procedure de problematiek nog niet zijn opgelost, dan
wordt het schoolbestuur ingeschakeld om schorsing c.q. verwijdering van de school
van de betreffende leerling(en) te overwegen.
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Wanneer het gedrag van een leerling een acute bedreiging vormt voor andere leerlingen,
dan kan de directie een leerling meteen schorsen en zal dit melden bij ouders/ verzorgers,
bestuur en leerplichtambtenaar en inspectie als de schorsing langer dan 1 dag duurt.
De beslissing over de verwijdering van een leerling berust bij het bevoegd gezag. Voordat
Fout!
wordt besloten tot verwijdering hoort het bevoegd gezag de betrokken groepsleraar.
Fout!
Fout!
Fout!
Fout!
Fout!
Definitieve verwijdering van een leerling vindt niet eerder plaats dan nadat het bevoegd
Fout!
gezag ervoor heeft gezorgd dat een andere school bereid is de leerling toe te laten.
Fout!
De school neemt maatregelen om te voorkomen dat de leerling een onderwijsachterstand
Fout!
op loopt.
Fout!
In het schorsingsbesluit wordt een bezwaarclausule opgenomen, waarin vermeld staat dat
Fout!
wanneer ouders het niet eens zijn met de inhoud van het besluit, zij
Fout!
binnen 6 weken na dagtekening een bezwaarschrift kunnen indienen.
Aanvullende maatregelen kunnen zijn:
 de leerling verplaatsen (dit kan in het lokaal of daarbuiten zijn)
 de leerling niet laten deelnemen aan pauzes op het plein (binnenblijven)
 door strafwerk te geven onder en/ of na schooltijd (de hoeveelheid en doelmatigheid
moet zinvol zijn). Wordt er strafwerk mee naar huis gegeven, dan wordt er altijd
telefonisch contact opgenomen met de ouders/ verzorgers.
 nablijven
 formulier ‘uit de klas gestuurd’ meegeven naar huis.
Handelen van leerkracht:
 vastleggen van negatief gedrag, afspraken en gesprekken
 binnen de leerlingenbespreking wordt melding gemaakt van bepaald negatief gedrag
 afspraken vastleggen in een contract met kinderen (ondertekening door leerkracht en
ouders)
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Bijlage 7; “Klachtenformulier”
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Klachtenformulier
Naam ouder:

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Naam kind(eren):

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mijn klacht is als volgt:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ik wil graag dat u mij:
O Telefonisch op de hoogte brengt van de afhandeling van de klacht.
O Per mail op de hoogte brengt van de afhandeling van de klacht.
O Niet op de hoogte brengt van de afhandeling van de klacht.
Datum:
Handtekening:
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Bijlage 8; “Protocol gebruik computers,
Chromebooks en internet”
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Openbaar Onderwijs Emmen

Protocol Gebruik Computers / Chromebooks en internet
Afdeling Onderwijs, Centrale Administratie
en
Basis- en Speciaal Onderwijs
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1. Inleiding
Iedereen die een werkrelatie heeft met het Openbaar Onderwijs Emmen heeft een
voorbeeldfunctie. In dit stuk wordt iedereen die een werkrelatie heeft aangeduid met
medewerker. Iedere medewerker dient zich bewust te zijn van zijn of haar
verantwoordelijkheid binnen de functie. Zeker waar het gaat om (sociaal) gedrag. Dat wil
zeggen dat medewerkers zich in gedrag en kleding bewust zijn van en rekening houden met
hun functie en het voorbeeld dat ze geven. Het doel van deze notitie is om in een overzichtelijk
document aan te geven welke gedragsregels organisatiebreed voor alle medewerkers gelden.
In hoofdstuk 2 worden de gedragsregels met betrekking tot het gebruik van computers en
internet puntsgewijs weergegeven.
Het nemen en geven van verantwoordelijkheid is een rode draad in de besturingsfilosofie. Een
belangrijk kenmerk daarbij is het elkaar aanspreken op resultaten. Dat geldt voor iedere
medewerker, ongeacht zijn of haar positie in de organisatie. Binnen OBO EMMEN zijn we
samen verantwoordelijk voor kwalitatief goed onderwijs en voor een gezonde werkomgeving.
Dat betekent dat we elkaar ondersteunen als het om houding en gedrag gaat.
Medewerkers moeten elkaar dus kunnen aanspreken op handelen, houding en gedrag.
Uitgangspunt is dat het mogelijk is van elkaar te leren. De cultuur van de organisatie moet zich
steeds meer gaan kenmerken door de begrippen: transparantie, verantwoordelijkheid,
reflectie en resultaatgerichtheid.

1.1 Functie van gedragsregels
●
Gedragsregels en protocollen hebben een preventieve functie. De regels vormen een
Leidraad voor ons gedrag. Het is van belang deze regels te kennen. Dat lijkt meer dan het
is, immersmde meeste regels kennen we als onze algemene normen en waarden.
●
Daarnaast zijn gedragsregels en protocollen een instrument om vast te stellen of er
sprake is van grensoverschrijdend gedrag, waarmee bepaald kan worden of bijsturing
dient plaats te vinden of dat mogelijk disciplinair opgetreden moet worden.
1.2 Doel en uitgangspunten
De gedragscodes en protocollen beogen een bijdrage te leveren aan de kernwaarden van OOE.
Onderstaande drie kernwaarden zijn relevant voor dit protocol.
Ontwikkelingsgericht: Iedereen is welkom. Het openbaar onderwijs biedt ruimte aan iedere
medewerker om zijn talenten te ontwikkelen, zich te ontplooien en daarbij zijn of haar eigen
en unieke karakter vorm te geven.
Verbindend: Het openbaar onderwijs verbindt zich aan de maatschappelijke omgeving waarin
het werkt. Het maakt zichtbaar wat een school doet, welke resultaten zij bereikt en welke
maatschappelijke bijdrage zij levert.
Betekenisvol: Binnen het openbaar onderwijs kan iedereen zelf betekenis geven aan zijn leven.
Het onderwijs respecteert daarom verschillen tussen mensen, achtergronden en
levensbeschouwingen.
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Deze kernwaarden van OOE vormen het uitgangspunt voor ons handelen en gedrag.
Daarnaast worden gedragsregels en protocollen bepaald door de huidige wet- en regelgeving.

1.3 Communicatie
Dit document wordt bij de aanstelling van nieuwe medewerkers uitgereikt. Daarnaast
ontvangen invallers, uitzendkrachten en stagiaires dit document via personeelszaken of de
direct leidinggevende. Tevens is dit document via het extern bureaublad van OBO EMMEN
bekend gemaakt. Op het extern bureaublad is het document te vinden in de map
bovenschoolse mappen.

2. Protocol Gebruik computers en internet
2.1 Definities, doel en werking
2.1.1
Het protocol Gebruik computers en internet bevat een uitwerking voor het gebruik
van het computernetwerk, e-mail en internet door medewerkers die op een school
werkzaam zijn van OBO EMMEN. Dit protocol omvat gedragsregels voor
verantwoord gebruik van het computernetwerk, e-mail en internet en geeft regels
over de wijze waarop controle plaatsvindt.
2.1.2
Bij de totstandkoming van het protocol is rekening gehouden met de Wet
Bescherming Persoonsgegevens.
2.1.3
Het protocol bevat regels voor en afspraken over het computergebruik door
medewerkers van een school en over de manier waarop de school en/of OBO
EMMEN omgaat met het registreren, verzamelen en monitoren van - tot een
persoon - herleidbare data inzake het gebruik van hardware, software, e-mail en
internet. Doelstelling hiervan is een goede balans te vinden tussen een verantwoord
gebruik van internet en e-mail en de bescherming van de privacy van gebruikers op
de werkplek.
Onverantwoord gebruik is gebruik dat tegenstrijdig is aan de doelstelling en
identiteit van de school, zowel in persoonlijk gebruik als in relatie tot anderen binnen
of buiten de school. Hierbij wordt in het bijzonder gedacht aan illegale toepassingen
van bestanden, godslasterlijke -, beledigende -, aanstootgevende -, gewelddadige -,
racistische -, discriminerende -, intimiderende -, pornografische toepassingen,
zinloos tijdverdrijf en toepassingen die strijdig zijn met de wet of als onethisch aan te
merken zijn.
2.1.4
De controle op persoonsgegevens bij gebruik van het computernetwerk, e-mail en
internet vindt plaats met als doel:
● systeem- en netwerkbeveiliging;
● het tegengaan van onverantwoord gebruik.
2.1.5
Het protocol geldt voor alle gebruikers die op welke wijze dan ook gebruik maken
van het netwerk van de school.
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2.2 Algemene uitgangspunten
2.2.1
Gegevens die tot een persoon herleidbaar zijn, zullen niet worden geregistreerd,
verzameld, gecontroleerd, gecombineerd dan wel bewerkt, anders dan in dit protocol
is afgesproken.
2.2.2
Persoonsgegevens zullen alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor ze verzameld
zijn.
2.2.3
Het registreren van gegevens die tot een persoon herleidbaar zijn, wordt tot het
minimum beperkt. Hierbij wordt gestreefd naar een maximale bescherming van de
privacy van de gebruikers op de werkplek.
2.2.4
Indien dit uit oogpunt van noodzakelijk te verrichten werkzaamheden onvermijdelijk
is, is het aan het beheer van het netwerk toegestaan om persoonlijke data van
gebruikers tijdelijk ontoegankelijk te maken. Anders dan in acute noodsituaties,
worden gebruikers tijdig op de hoogte gebracht van deze tijdelijke ontoegankelijkheid.
2.2.5
Persoonsgegevens over gebruik van het computernetwerk, e-mail en internet worden
niet langer bewaard dan noodzakelijk, met een maximumtermijn van zes maanden.
2.2.6
Het hoofd van de afdeling onderwijs treft voorzieningen voor de positie en integriteit
van de ICT afdeling. Dit wordt geconcretiseerd door de ICT afdeling alleen technisch
verantwoordelijk te laten zijn.

2.3 Algemene bepalingen ten aanzien van gebruikers
2.3.1
Alle medewerkers van de school hebben toegang tot het computernetwerk.
2.3.2
Het recht om gebruik te maken van het computernetwerk vervalt zodra iemand geen
medewerker meer is van het openbaar onderwijs Emmen.
2.3.3
Het computernetwerk kan door gebruikers worden benaderd op daartoe ingerichte
werkplekken alsmede via de eigen laptop of tablet door middel van gebruikmaking
van het draadloze netwerk.
2.4 Email- en internetgebruik door gebruikers
2.4.1
Alle gebruikers van het netwerk mogen het e-mailsysteem en de toegang tot internet
kortstondig, beperkt en incidenteel gebruiken voor niet-zakelijk (ofwel persoonlijk)
verkeer voor het ontvangen en versturen van persoonlijke mailberichten, zowel intern
als extern, mits dit niet storend is voor de dagelijkse werkzaamheden, voor anderen
en het de goede werking van het netwerk niet verstoort en mits in overeenstemming
met de gedragscode en het bepaalde in deze regeling.
2.4.1
Het recht van de gebruiker om persoonlijke e-mailberichten te ontvangen en te
versturen is gebonden aan de voorwaarde dat het niet is toegestaan dreigende,
seksueel intimiderende, racistische dan wel andere berichten te versturen die in strijd
zijn met de algemeen geldende normen en waarden van de school.
2.4.2
De school behoudt zich het recht voor de toegang tot bepaalde sites te beperken
en/of te verbieden. Met name sites met een pornografische, racistische,
discriminerende of op entertainment gerichte inhoud zullen worden geweerd.
2.4.3
De ICT-afdeling van de school zal in principe niet de inhoud van persoonlijke en van
zakelijke e-mailberichten lezen. Gegevens over het aantal mails, de e-mailadressen en
andere data hieromtrent worden wel geregistreerd, voor zover dat vereist is in
verband met wettelijke of contractuele verplichtingen vanuit het optreden als
provider (Telecommunicatiewet). Dit laat onverlet dat controles op incidentele basis
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2.4.4

(steekproef) of vanwege een zwaarwichtige reden kunnen plaatsvinden. Hiervan
wordt altijd vooraf melding gemaakt bij het hoofd van de afdeling onderwijs.
Voor het gebruik van e-mail geldt verder dat alleen het e-mailadres dat door de
organisatie is toegewezen aan de gebruiker mag worden gebruikt. Bij communicatie
via e-mail moet herleidbaar zijn wie de afzender is.
•
De afzender is verantwoordelijk voor een juiste adressering van zijn of
haar informatie.
•
De normale gedragsregels, die gelden voor schriftelijke correspondentie
(zoals correct taalgebruik) zijn ook van toepassing op e-mail en andere
toepassingen (zoals nieuwsgroepen).
•
Alle regels voor elektronische informatie gelden tevens voor bijlagen.
•
Verzending van vertrouwelijke informatie of gevoelige informatie via email is niet toegestaan, tenzij dit plaatsvindt door gebruikmaking van
een veilige, gecodeerde verbinding of gecodeerd emailprotocol.

2.5 Gedragsregels/bewust zijn van de risico’s van internetgebruik
2.5.1
Het internet is een open infrastructuur die voor iedereen toegankelijk is. De
gebruiker moet zich ervan bewust zijn dat de betrouwbaarheid (beschikbaarheid,
integriteit en exclusiviteit) van informatie op het internet niet altijd gewaarborgd is
en dat alle activiteiten die de gebruiker op internet ontplooit, bekeken en vastgelegd
kunnen worden door vele partijen.
Berichtgeving die gevoelige informatie of persoonsgegevens bevat, zoals bedoeld in
de Wet Bescherming Persoonsgegevens, mag niet per e-mail of internet worden
verzonden, tenzij dit gebeurt via een veilige, gecodeerde verbinding.
Verder vraagt de kwetsbaarheid van de infrastructuur van internet om speciale
aandacht mop tenminste de volgende punten:

gebruikersnaam (inlognaam) en wachtwoord zijn persoonsgebonden en
mogen niet aan anderen worden doorgegeven; de geregistreerde
gebruiker is verantwoordelijk voor alle acties die met behulp van zijn of
haar gebruikersnaam en wachtwoord worden uitgevoerd;

het downloaden en uploaden van grote bestanden en/of applicaties is
niet toegestaan, tenzij vooraf schriftelijke toestemming is verleend door
de leidinggevende en de ICT afdeling. Deze toestemming wordt alleen
verleend als eventuele licenties worden betaald en als wordt voldaan
aan de geldende rechten.
2.5.2
Aanschaf en installatie van nieuwe software wordt uitsluitend door de ICT-afdeling
geregeld. Van buiten het netwerk komende bestanden moeten voor gebruik op
virussen zijn gescand en mogen niet in strijd zijn met auteursrechtelijke
voorschriften.
2.5.3
Het is niet toegestaan inkomende privéberichten te genereren door deel te nemen
aan
niet-zakelijke nieuwsgroepen, abonnementen op e-zones, nieuwsbrieven en
dergelijke.
2.5.4
Onbedoelde inbreuken op beveiliging, van binnenuit of vanuit de buitenwereld,
dienen aan de ICT afdeling gemeld te worden.
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2.5.5

2.5.6

2.5.7

Het is in het bijzonder niet toegestaan op het internet:

pornografisch, racistisch, discriminerend, beledigend of aanstootgevend
materiaal dat op de een of andere manier in strijd is met de
grondslagen van de school te bekijken, te uploaden, downloaden of
te verspreiden;

spelletjes en muziekbestanden te uploaden, downloaden, uit te
wisselen of uit te voeren, te winkelen, te gokken, deel te nemen aan
kansspelen en/of chat- of babbelboxen te bezoeken, tenzij zoiets past in
het kader van onderwijsactiviteiten;

zich ongeoorloofd toegang te verschaffen tot niet-openbare bronnen
op het netwerk van de school of het internet;

opzettelijk informatie, waartoe men via het netwerk en/of internet
toegang heeft verkregen, zonder toestemming te veranderen of te
vernietigen. Indien ongevraagd informatie wordt aangeboden die
voldoet aan bovengenoemde beschrijvingen dient dat aan de ICT
afdeling gemeld te worden. Het is bovendien niet toegestaan om door
middel van e-mail:

berichten anoniem of onder een fictieve naam te versturen; dreigende,
beledigende, seksueel getinte, racistische dan wel discriminerende
berichten en ketting e-mailberichten te verzenden of door te sturen;

iemand elektronisch lastig te vallen:

op een andere manier op internet handelingen te verrichten die in strijd
zijn met de wet of waarbij sprake is van onethisch handelen.
Een medewerker die zijn werkplek verlaat dient de computer te blokkeren voor
gerbuik. Hernieuwd gebruik is alleen mogelijk nadat het wachtwoord wordt
ingegeven. Aan het einde van de dag wordt de computer door de medewerker
uitgelogd en uitgezet. Dit geldt ook
voor laptops en tablets/Ipads in eigendom of in bruikleen namens de school van een
gebruiker.
Het is niet toegestaan om foto’s, video’s of ander materiaal van medewerkers of
andere betrokkenen via elektronische informatie- en communicatiemiddelen bekend
te maken. Voor het bekend maken van foto’s waarop personen zijn afgebeeld, is
voorafgaande toestemming van betrokkene of diens wettelijke vertegenwoordiger
vereist.

2.6 Controle
2.6.1
Controle vindt in beginsel steekproefsgewijs plaats.
2.6.2
Controle op het gebruik van elektronische informatie- en communicatiemiddelen
vindt slechts plaats op verzoek van het hoofd van de afdeling onderwijs of het
bevoegd gezag.
2.6.3
De leidinggevenden informeren de gebruikers voorafgaand aan de invoering van de
regeling over controle op elektronische informatie- en communicatiemiddelen,
omtrent de doeleinden, de aard van de gegevens, de omstandigheden waaronder zij
verkregen zijn en de inhoud van deze regeling.
2.6.4
Niet toegestaan gebruik van elektronische informatie- en communicatiemiddelen
wordt zo veel mogelijk technisch onmogelijk gemaakt.
2.6.5
Controle vindt in beginsel steekproefsgewijs plaats.
2.6.6
Als een leidinggevende of de ICT-afdeling merkt, of er op geattendeerd wordt, dat
het e-mail- en internetgedrag of het gebruik van het computernetwerk van een
gebruiker niet binnen deze kaders verloopt, wordt de gebruiker hier op gewezen en
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2.6.7

2.6.8

2.6.9

2.6.10

2.6.11

wordt een controle van zijn e-mail en internetacties door bevoegde personen als
mogelijkheid genoemd.
Elektronische informatie- en communicatieberichten van bestuursleden,
vertrouwenspersonen en andere personeelsleden met een vertrouwensfunctie,
gecommuniceerd in het kader van hun functie, zijn in beginsel uitgesloten van
controle. Dit geldt niet voor de controle bij een ernstig vermoeden van misbruik.
Indien een gebruiker of een groep gebruikers ervan wordt verdacht de regels te
overtreden, kan gedurende een vastgestelde (korte) periode gerichte controle
plaatsvinden. De leidinggevende meldt dit aan het Bevoegd Gezag.
Het Bevoegd Gezag geeft - indien nodig - aan de ICT afdeling de opdracht om de
elektronische informatie- en communicatiemiddelen acties van de medewerker na te
gaan.
De ICT afdeling brengt hiervan schriftelijk verslag uit aan het Bevoegd Gezag.
Gebruikers bij wie geconstateerd is dat zij zich niet aan deze regeling houden,
worden zo spoedig mogelijk door de leidinggevende op hun gedrag aangesproken.
Het incident en de mogelijke sanctie worden vastgelegd in het personeelsdossier.
Binnenkomend e-mailverkeer wordt zo goed mogelijk gecontroleerd op virussen en
soortgelijk ongerief. Indien een e-mailbericht een virus bevat dan wordt dat bericht
automatisch tegengehouden. Verzender en ontvanger worden zo mogelijk daarover
ingelicht. Indien desondanks een e-mail wordt ontvangen die mogelijk een virus
bevat, dan dient de ontvanger zo snel mogelijk contact op te nemen met de ICT
afdeling van de school. Voor zover noodzakelijk worden derden ingeschakeld bij
onderzoek en controlewerkzaamheden.

2.7 Sancties
2.7.1
Met betrekking tot sancties zijn de bepalingen van toepassing die zijn benoemd in
het Strafrecht, het Burgerlijk Wetboek, de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de
CAO PO 2016.
2.7.2
Bij handelen in strijd met deze regeling, de algemeen geldende normen en waarden
voor het gebruik van het netwerk, internet en e-mail, kunnen - afhankelijk van de
aard en de ernst van de overtreding - maatregelen worden getroffen.
 Voor personeelsleden van de school gaat het eventueel om disciplinaire en
arbeidsrechtelijke maatregelen zoals berisping, schorsing of beëindiging van
de arbeidsovereenkomst (CAO PO 2016 artikel 3.17).
 Aan derden kan de toegang tot het netwerk worden ontzegd.
2.7.3
Het is de ICT afdeling toegestaan om verboden, niet-zakelijk of aanstootgevend
materiaal, bij wijze van voorlopige maatregel, direct te blokkeren.
In geval van een dreigende storing door gebrek aan opslagcapaciteit is het aan de ICT
afdeling toegestaan om verboden of niet-zakelijk materiaal (zoals ook
amusementsdata, computerspelletjes, e.d.) zonder toestemming van de gebruiker te
verwijderen.
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2.8 Rechten van de gebruikers
2.8.1
Op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens hebben betrokkenen ten
aanzien van de verwerking van persoonsgegevens de navolgende rechten:
a.
Inzagerecht: betrokkenen hebben het recht de over hem of haar aanwezige data in
te zien. Schriftelijke verzoeken om inzage bij de rector of directeur of het Bevoegd
Gezag worden binnen vier weken ingewilligd, tenzij deze gegevens nodig zijn voor de
vervolging van strafbare feiten.
b.
Kopierecht: betrokkenen hebben het recht van de over hem of haar aanwezige data
binnen vier weken een kopie te ontvangen van het Bevoegd Gezag.
c.
Correctierecht: betrokkenen hebben het recht om feitelijk onjuiste gegevens uit de
aanwezige data te (laten) verbeteren of aan te vullen. Over verzoeken van correctie
of aanvulling wordt binnen vier weken beslist door het Bevoegd Gezag. Indien
een verzoek tot correctie of aanvulling wordt ingewilligd, wordt de correctie
terstond uitgevoerd. Een weigering van het verzoek zal schriftelijk met redenen
worden omkleed.
d.
Verwijderingsrecht: elke gebruiker heeft het recht de over hem of haar aanwezige
data die niet (langer) ter zake doen of in strijd zijn met dit protocol of een wettelijk
voorschrift, te laten verwijderen of vernietigen. Over een verzoek om verwijdering
en vernietiging wordt binnen vier weken beslist door het Bevoegd Gezag. Indien een
dergelijk verzoek wordt ingewilligd, vindt de verwijdering of vernietiging direct
plaats. Een weigering van het verzoek zal schriftelijk met redenen worden omkleed.

2.9 Slotbepaling
In alle gevallen waarin dit protocol niet voorziet, beslist het bevoegd gezag van het Openbaar
Onderwijs Emmen.
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Bijlage 9: “Protocol Social media”
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1

Inleiding

Iedereen die een werkrelatie heeft met het Openbaar Onderwijs Emmen (OBO EMMEN)
heeft een voorbeeldfunctie. In dit stuk wordt iedereen die een werkrelatie heeft
aangeduid met medewerker. Iedere medewerker dient zich bewust te zijn van zijn of
haar verantwoordelijkheid binnen de functie. Zeker waar het gaat om (sociaal) gedrag.
Dat wil zeggen dat medewerkers zich in gedrag en kleding bewust zijn van en rekening
houden met hun functie en het voorbeeld dat ze geven. Het doel van deze notitie is om
in een overzichtelijk document aan te geven welke gedragsregels organisatie breed voor
alle medewerkers gelden.
In hoofdstuk 2 worden de gedragsregels met betrekking tot Social Media puntsgewijs
weergegeven.
Het nemen en geven van verantwoordelijkheid is een rode draad in de
besturingsfilosofie. Een belangrijk kenmerk daarbij is het elkaar aanspreken op
resultaten. Dat geldt voor iedere medewerker, ongeacht zijn of haar positie in de
organisatie. Binnen OBO EMMEN zijn we samen verantwoordelijk voor kwalitatief goed
onderwijs en voor een gezonde werkomgeving. Dat betekent dat we elkaar
ondersteunen als het om houding en gedrag gaat.
Medewerkers moeten elkaar dus kunnen aanspreken op handelen, houding en gedrag.
Uitgangspunt is dat het mogelijk is van elkaar te leren. De cultuur van de organisatie
moet zich steeds meer gaan kenmerken door de begrippen: transparantie,
verantwoordelijkheid, reflectie en resultaatgerichtheid.
1.1.
●

●

Functie van gedragsregels
Gedragsregels en protocollen hebben een preventieve functie. De regels vormen
een leidraad voor ons gedrag. Het is van belang deze regels te kennen. Dat lijkt
meer dan het is, immers de meeste regels kennen we als onze algemene normen
en waarden.
Daarnaast zijn gedragsregels en protocollen een instrument om vast te stellen of
er sprake is van grensoverschrijdend gedrag, waarmee bepaald kan worden of
bijsturing dient plaats te vinden of dat mogelijk disciplinair opgetreden moet
worden.

1.2
Doel en uitgangspunten
De gedragscodes en protocollen beogen een bijdrage te leveren aan de kernwaarden van
OBO EMMEN t.b.v. de medewerkers. Onderstaande drie kernwaarden zijn relevant voor
dit protocol.
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Ontwikkelingsgericht: Iedereen is welkom. Het openbaar onderwijs biedt ruimte aan
iedere medewerker om zijn talenten te ontwikkelen, zich te ontplooien en daarbij zijn of
haar eigen en unieke karakter vorm te geven.
Verbindend: Het openbaar onderwijs verbindt zich aan de maatschappelijke omgeving
waarin het werkt. Het maakt zichtbaar wat een school doet, welke resultaten zij bereikt
en welke maatschappelijke bijdrage zij levert.
Werken in onderwijsteams: Iedere medewerker maakt onderdeel uit van een
onderwijsteam. Het onderwijsteam is een breed, proffesioneel team dat gezamenlijk de
werkzaamheden uitvoert binnen een cluster van scholen, met als doel het verzorgen van
kwalitatief goed onderwijs.

Deze kernwaarden van OBO EMMEN vormen het uitgangspunt voor ons handelen en
gedrag.
Daarnaast worden gedragsregels en protocollen bepaald door de huidige wet- en
regelgeving.

1.3
Communicatie
Dit document wordt bij de aanstelling van nieuwe medewerkers uitgereikt. Daarnaast
ontvangen invallers, uitzendkrachten en stagiaires dit document via personeelszaken of
de direct leidinggevende. Tevens is dit document via het extern bureaublad van OBO
EMMEN bekend gemaakt. Op het extern bureaublad is het document te vinden in de
map bovenschoolse mappen.
2

Protocol Social Media

2.1
Inleiding
Social media bieden de mogelijkheid om de organisatie positief voor het voetlicht te
brengen en zo een bijdrage te leveren aan een positief imago van de organisatie. Social
media is een verzamelnaam voor alle internet-toepassingen waarmee het mogelijk is om
informatie met elkaar te delen op een gebruiksvriendelijke wijze. Het betreft niet alleen
informatie in de vorm van tekst (nieuws, artikelen). Ook geluid en beeld (fotografie,
video) worden gedeeld via social media websites. Met andere woorden social media
staat voor ‘Media die je laten socialiseren met de omgeving waarin je je bevindt’.
Bekende voorbeelden van (internationale) social media zijn Facebook, YouTube, Linkedin
en Twitter. Ook het intranet valt onder dit protocol omdat voor het gebruik van intranet,
als intern communicatiemiddel, dezelfde normen en waarden gelden. Van belang is te
beseffen dat met berichten op social media (onbewust) de goede naam van de
organisatie en de betrokkenen geschaad kunnen worden. Essentieel is dat, net als in
communicatie in de “oude” wereld, de organisatie en de gebruikers van social media de
reguliere fatsoensnormen in acht blijven nemen en de nieuwe mogelijkheden met een
positieve instelling benaderen.
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2.2
Uitgangspunten
2.2.1 Alle medewerkers van OBO EMMEN onderkennen het belang van social media.
2.2.2 Het protocol Social Media bevordert dat de instelling, medewerkers, leerlingen en
ouders op de social media communiceren in het verlengde van de missie en visie
van OBO EMMEN en de reguliere normen en waarden.
2.2.3 De gebruikers van social media dienen rekening te houden met de goede naam
van de organisatie en van een ieder die betrokken is bij de organisatie.
2.2.4 Het protocol Social Media dient tevens de organisatie en haar medewerkers tegen
zichzelf en anderen en tegen de mogelijke negatieve gevolgen van het gebruik van
de social media te beschermen.

2.3
Doelgroep en reikwijdte
2.3.1 Het protocol Social Media is bedoeld voor alle medewerkers van OBO EMMEN.
2.3.2 Het protocol Social Media heeft betrekking op werk-gerelateerde berichten of
wanneer er een overlap is tussen de organisatie en privé.

2.4

Social media op de werkvloer

Voor medewerkers tijdens werksituaties
2.4.1 Medewerkers hebben een bijzondere verantwoordelijkheid bij het gebruik van
social media: privémeningen van medewerkers kunnen eenvoudig verward
worden met de officiële standpunten van de organisatie. Indien een medewerker
deelneemt aan een discussie die (op enigerlei wijze) te maken heeft met de
organisatie dient de medewerker te vermelden dat hij/zij medewerker is van OBO
EMMEN (c.q. een school).
2.4.2 Bij twijfel of een publicatie in strijd is met dit protocol neemt de medewerker
contact op met zijn of haar leidinggevende.
2.4.3 Als onlinecommunicatie dreigt te ontsporen, dient de medewerker direct contact
op te nemen met zijn of haar leidinggevende om de te volgen strategie te
bespreken.
Voor medewerkers buiten werksituaties
2.4.4 Het is medewerkers toegestaan om (school)-gerelateerde onderwerpen te
publiceren mits het geen vertrouwelijke of persoonlijke informatie over de school,
haar medewerkers, leerlingen, ouders of verzorgers en andere betrokkenen
betreft. Tevens mag de publicatie de naam van OBO EMMEN niet schaden.
2.4.5 Indien een medewerker deelneemt aan een discussie, die (op enigerlei wijze) te
maken heeft met de organisatie, dient de medewerker te vermelden dat hij of zij
medewerker is van OBO EMMEN (c.q. een school).
2.4.6 Indien een medewerker over OBO EMMEN of één van haar scholen publiceert
dient hij of zij het bericht te voorzien van de mededeling dat de standpunten en
meningen in het bericht de persoonlijke mening van de medewerker betreffen en
los staan van eventuele officiële standpunten van de organisatie.
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Voor alle medewerkers
2.4.7 Het is medewerkers niet toegestaan om tijdens lessen actief te zijn op social
media, tenzij het schoolgebonden activiteiten betreft en de leidinggevende
hiervoor toestemming heeft gegeven.
2.4.8 Lid 2.4.7 is niet van toepassing tijdens vrije momenten, echter onder de
voorwaarde dat daardoor het onderwijsproces van anderen niet wordt gehinderd.
2.4.9 Het is medewerkers toegestaan om kennis en informatie te delen, mits het geen
vertrouwelijke of persoonlijke informatie betreft en andere betrokkenen niet
schaadt.
2.4.10 Elke medewerker dient zich ervan bewust te zijn dat de gepubliceerde teksten en
uitlatingen voor onbepaalde tijd openbaar zullen zijn, ook na verwijdering van het
bericht.
2.4.11 Het is medewerkers niet toegestaan om foto-, film- en geluidsopnamen van
school gerelateerde situaties op de social media te publiceren, tenzij betrokkenen
uitdrukkelijk toestemming voor plaatsing hebben gegeven.
2.4.12 De medewerker is persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen hij of
zij publiceert op de social media.
2.4.13 Alle medewerkers nemen de reguliere normen en waarden in acht. Bij
overtreding van deze normen en waarden (zoals pesten, kwetsen, stalken,
bedreigen, zwartmaken of anderszins beschadigen) neemt de organisatie
passende maatregelen.

2.5
Sancties
2.5.1 Medewerkers die in strijd handelen met het protocol Social Media maken zich
mogelijk schuldig aan plichtsverzuim en/of verwijtbaar gedrag. Alle
correspondentie aangaande dit onderwerp wordt opgenomen in het
personeelsdossier.
2.5.2 Afhankelijk van de ernst van de uitlatingen, gedragingen en gevolgen worden
richting de medewerker rechtspositionele maatregelen getroffen zoals benoemd
in de CAO PO 2016, artikel 3.17.
2.5.3 Indien de uitlatingen of handelingen van medewerkers mogelijk een
strafrechtelijke overtreding inhouden, doet OBO EMMEN aangifte bij de politie en
zullen verdere juridische stappen worden ondernomen.
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Het Afwegingskader in de verbeterde Meldcode
huiselijk geweld en kindermishandeling voor het
onderwijs en leerplicht/RMC¹
1. De Meldcode
De Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling wordt per 1 januari 2019 verbeterd en
aangescherpt. De meldcode is een stappenplan waarin staat hoe hulpverleners
kindermishandeling signaleren en melden.
Er wordt een afwegingskader in opgenomen waardoor de beslissing om al dan niet te melden bij
Veilig Thuis ondersteund wordt en bovendien wordt de eigen hulpverlening erin betrokken.

2. Vooraf
De hieronder vermelde uitwerking van het afwegingskader binnen de meldcode is geldig voor het
gehele onderwijsveld: van primair t/m hoger en wetenschappelijk onderwijs. Dat maakt het
lastig om allerlei functies en functienamen te onderscheiden. Een aantal spilfiguren kan een rol
spelen: intern begeleider in het primair onderwijs, zorgcoördinator in het voortgezet onderwijs,
studieloopbaanbegeleider in het MBO, decaan en psycholoog in het hoger onderwijs en anderen.
Daarnaast is het afwegingskader van toepassing voor leerplichtambtenaren/medewerkers RMC.
In de vernieuwde Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is voorgesteld een
aandachtsfunctionaris verplicht te stellen voor iedereen die met de Meldcode werkt. Voor
leerplicht/RMC is het aan te bevelen een aandachtsfunctionaris aan te stellen in het sociaal
domein. Voor meer informatie over de aandachtsfunctionaris verwijzen we naar
www.lvak.nl.
Binnen deze aanpak is een van de (verplichte) stappen van de Wet Meldcode, stap 2, een
deskundige collega of Aandachtfunctionaris te consulteren. Dat impliceert dat die specifieke
deskundigheid ook in huis (binnen de organisatie) aanwezig moet zijn.
Organisaties waar de meldcode op van toepassing is wordt geadviseerd om een
Aandachtsfunctionaris aan te stellen. Het bevoegd gezag (bestuur en directie) moet altijd op de
hoogte zijn van een melding binnen de Meldcode².
Een school dient een protocol Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling
voorhanden te hebben waarin is vastgelegd wie wat waar wanneer en hoe doet met
betrekking tot (vermoedens van) Huiselijk geweld en/of
Kindermishandeling. In dit protocol kunnen ook kinderrechten (www.augeo.nl/jongerentaskforce)
worden opgenomen. Voor Leerplicht en RMC is dit vastgelegd in de Instructie voor de
medewerker leerplicht/RMC.
In beiden moet een kindcheck³ zijn opgenomen.

3. Afwegingskader: onderdeel van de meldcode
Onderstaand figuur toont de vijf stappen uit de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Ter ondersteuning
van de beslissingen in stap 5 is in stappen 4 en 5 een afwegingskader toegevoegd.
Er is een basisdocument Afwegingskader beschikbaar voor alle beroepsgroepen. Het onderliggende Afwegingskader
is de uitwerking voor het Onderwijs, inclusief leerplicht en RMC.

STAP 1

STAP 2

In kaart brengen
signalen

Overleggen met
een (deskundige)
collega en/of
evt. (anoniem) Veilig
Thuis

STAP 3

STAP 4

STAP 5

Gesprek met
ouders/verzorgers/
kind

Wegen:
5 vragen
(vermoeden)
geweld of
kindermishandelin
g

Beslissen:
I. Melden
bij Veilig
Thuis
II. én
hulpverlenen

Beslissing 1:
Melden bij Veilig Thuis?
Beslissing 2:
Is hulpverlening (ook) mogelijk?

In Stap 5 worden twee beslissingen genomen:
het beslissen of een melding bij Veilig Thuis noodzakelijk is en, vervolgens
het beslissen of het zelf bieden of organiseren van hulp mogelijk is.
Het is van belang dat in stap 5 beide beslissingen en in de genoemde volgorde worden genomen. De betrokken
persoon in het onderwijs/de leerplichtambtenaar (dit kan de aandachtsfunctionaris zijn) vraagt zich op basis van
signalen en het gesprek met ouders af of melden noodzakelijk is aan de hand van vijf afwegingsvragen. Vervolgens
besluit deze of het bieden of organiseren van hulp tot de mogelijkheden van zowel de school/leerplichtambtenaar als
de betrokkenen (ouders/verzorgers) behoort. Als melden volgens het afwegingskader noodzakelijk is, moet de tweede
beslissingsvraag over eventuele hulp in overleg met betrokkenen en Veilig Thuis beantwoord worden. Melden is niet
verplicht en kan ook anoniem.

4. Privacy
Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving (AVG) van kracht geworden. De AVG is een algemeen kader dat
niet inspeelt op specifieke situaties, zoals een vermoeden van kindermishandeling. Daarom geldt als algemene regel
dat een specifieke wet voor een bepaalde sector prevaleert boven de algemene norm van de AVG. Dat geldt dus
bijvoorbeeld voor de Wetten PO, VO, Leerplichtwet etc. De wet Meldcode gaat dus ook voor de AVG. Het recht om
dossier aan te maken en te melden bij Veilig Thuis is dus onverminderd van toepassing.
¹ Waar wordt gesproken over leerplicht(ambtenaar) moet ook gelezen worden RMC. Dat staat voor Regionale Meld- en
Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten. Doel van de RMC-functie is het scheppen van voorwaarden voor jongeren
om de voor hen hoogst haalbare en meest passende onderwijs- en/of arbeidsmarktpositie te bereiken. Het betreft hier
jongeren tot 23 jaar. Deze jongeren kunnen begeleiding krijgen van een RMC-consulent.
² Een leerplichtambtenaar is in dezen autonoom in zijn beslissing.
³ De kindcheck valt onder stap 1 van de meldcode en is aan de orde wanneer een volwassene of adolescent in een
situatie verkeren die minderjarige kinderen (ernstige) schade kan berokkenen. Er moet onderzocht worden in dat
geval in een gesprek met ouders/verzorgers of er (nog meer) kinderen bij ouders/verzorgers wonen en wie er voor hen
zorgen. Op basis van deze informatie wordt besloten of er verdere actie ondernomen moet worden door de verdere
stappen van de meldcode te zetten. Zie ook www.augeo.nl.

Uitwerking van de vijf afwegingsvragen en beslissingen in stappen
4 en 5 van de meldcode voor het Onderwijs en Leerplicht
1. Vermoeden wegen
Ik heb de stappen 1 t/m 3 van de Meldcode doorlopen en
A: op basis van deze doorlopen stappen is er geen actie nodig: dossier vastleggen en sluiten
B: ik heb een sterk vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling
Het bevoegd gezag van mijn school is op de hoogte (in geval het vermoeden door schoolmedewerker wordt
geconstateerd). Ga verder naar afweging 2.

2. Veiligheid
Op basis van de stappen 1 t/m 4 van de Meldcode schatten wij als school (functionarissen en bevoegd gezag)/
leerplicht in dat er sprake is van acute en/of structurele onveiligheid:
A: NEE -> ga verder naar afweging 3
B: JA of twijfel -> direct (telefonisch) (anoniem) melding doen bij Veilig Thuis. De afwegingen hierna worden
met Veilig Thuis doorlopen.

3. Hulp
Ben ik, of iemand anders in mijn school¹ of een ketenpartner² /ben ik als leerplichtambtenaar in staat
om effectieve hulp te bieden of te organiseren en kan de dreiging voor mogelijk huiselijk geweld of
kindermishandeling afgewend worden?
A: NEE -> melden bij Veilig Thuis, die binnen 5 werkdagen een besluit neemt en terugkoppelt naar de melder
B: JA -> ga verder met afweging 4

4. Hulp
Aanvaarden de betrokkenen de hulp zoals in afweging 3 is georganiseerd en zijn zij bereid zich actief in te
zetten?
A: NEE -> melden bij Veilig Thuis
B: JA -> hulp in gang zetten, termijn afspreken waarop effect meetbaar of merkbaar moet zijn.
Zo concreet mogelijk maken en documenteren. Speek af wie welke rol heeft en benoem casemanager. Spreek af
welke taken alle betrokkenen en specifiek de casemanager heeft, zodat de verwachtingen voor iedereen helder zijn.
Leg vast, voer uit en ga verder met afweging 5.

5. Resultaat
Leidt de hulp binnen de afgesproken termijn tot de afgesproken resultaten ten aanzien van de veiligheid, het
welzijn en/of het herstel van de direct betrokkenen?
A: NEE -> melden bij Veilig Thuis
B: JA -> hulp afsluiten met vastgelegde afspraken over het monitoren³ van de veiligheid van alle betrokkenen.

¹ Hierbij valt te denken aan functionarissen uit de 2e lijnsondersteuning in de school, altijd onder
verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag (dus geen docenten, wel een zorgcoördinator, een
vertrouwenspersoon, een orthopedagoog, een schoolpsycholoog, een intern begeleider, een schoolmaatschappelijk
werker, ….)
² Betrokken functionarissen vanuit de gemeente. Per gemeente verschillend; hierbij valt te denken aan de
leerplichtambtenaar of een medewerker van een buurt- of wijkteam dat betrokken is bij de school of een medewerker
van de GGD/Jeugdgezondheidszorg.
³ Aanbeveling: spreek een nazorgtraject af. Leg termijnen en verwachtingen vast.
Op 3 juli 2018 wordt de werkwijze van Veilig Thuis vastgesteld. Dan zal er ook een website worden geopend.

BIJLAGE: begrippen en definities

Algemene meldnormen (leidende principes t.b.v. afwegingskaders)
Het doen van een melding bij Veilig Thuis van mogelijk huiselijk geweld of mogelijke
kindermishandeling is een professionele norm en als zodanig noodzakelijk:
Meldnorm A
Meldnorm B

In ALLE gevallen van acute onveiligheid en/of structurele onveiligheid.
In alle ANDERE gevallen waarin de aandachtsfunctionaris/leerplichtambtenaar meent dat
hij, gelet op zijn competenties, zijn verantwoordelijkheden en zijn professionele grenzen, in
onvoldoende mate effectieve hulp kan bieden of kan organiseren bij (risico’s op) huiselijk
geweld en/of kindermishandeling.

Meldnorm C

Als een aandachtsfunctionaris/leerplichtambtenaar die hulp biedt of organiseert om
betrokkenen te beschermen tegen het risico op huiselijk geweld en/of kindermishandeling
constateert dat de onveiligheid niet stopt of zich herhaalt.

Acute onveiligheid, structurele onveiligheid en disclosure
Acute onveiligheid
Definitie

Een persoon is in direct fysiek gevaar, diens veiligheid is de komende dagen niet
gegarandeerd en hij of zij heeft direct bescherming nodig.

Toelichting

Bij het afwegen van signalen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling schat een
beroepskracht allereerst en voortdurend in of een betrokkene acuut (levens)gevaar loopt.
Dit betreft de aanwezigheid van fysiek of seksueel geweld (met of zonder letsel) of, in geval
van zorgafhankelijke kinderen of (oudere) volwassenen, de áfwezigheid van de meest basale
verzorging (waaronder eten, drinken, kleding en onderdak) maar bijvoorbeeld ook om het
onnodig toedienen van medicijnen of het verrichten van onnodige zorg.

Voorbeelden

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Door geweld toegebrachte verwonding die medische behandeling
behoeft.
(Ernstig) letsel met een vermoeden dat dit is toegebracht, of een poging
daartoe.
Poging tot verwurging.
Wapengebruik.
Geweld tijdens de zwangerschap.
(Vermoeden van) seksueel misbruik of seksueel geweld of
seksuele exploitatie van kinderen jonger dan 18 jaar.
Acute bedreiging om zichzelf of een naaste (waaronder (ex)-partner,
kinderen of familielid) te doden, ernstig letsel toe te brengen of hun
vrijheid te benemen (familiedrama, eerwraak, vrouwelijke genitale
verminking).
Onthouden van zorg die acuut de gezondheid bedreigt van -9
maanden tot + 100 jaar, waaronder het onthouden van voedsel.
Als een ouder/verzorger (medische) klachten/aandoeningen bij een
kind verzint/aandikt, (medische) onderzoeksgegevens betreffende bij
het kind bestaande klachten en afwijkingen vervalst of in het kader
van een onderzoek selectief verstrek of (medische) klachten en
afwijkingen bij het kind daadwerkelijk veroorzaakt.
Vrijheidbeperkende maatregel voor pleger loopt af

•

•
•
•
•
•

zonder dat er afdoende veiligheidsmaatregelen
genomen zijn.
Acuut onveilige situatie bestaat of zorg dreigt weg te vallen
vanwege suïcidepoging, automutilatie, acuut psychiatrisch
beeld, intoxicatie door alcohol of drugs.
Noodgedwongen vlucht van huis door (dreiging
van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling.
een minderjarig kind dat alleen gelaten wordt in huis zonder toezicht
en verzorging van een volwassene
Minderjarigen die opgesloten worden in huis en onthouden worden van
eten en drinken
Minderjarigen die met een alleenstaande ouder leven, waarbij
deze ouder een acute psychose krijgt
etc.

Structurele onveiligheid
Definitie
Er is sprake van herhaling of voortduren van onveilige situaties of van geweld.
Toelichting
Voorbeelden

Een voorgeschiedenis van huiselijk geweld of kindermishandeling is de belangrijkste voorspeller
voor voortduren van onveiligheid (plegerschap en slachtofferschap) in de toekomst.
•

•
•
•
•
•
•
•

Minderjarigen die opgroeien bij ouders met zodanig ernstige (psychosociale, relationele)
problematiek ten gevolge van verstandelijke beperking, middelenverslaving, psychische
problematiek dat de fysieke en emotionele veiligheid van het kind bij herhaling en/
of voortdurend wordt bedreigd en de ontwikkelmogelijkheden van deze minderjarigen
structureel ingeperkt worden.
Vergelijkbare situaties met kwetsbare ouderen en een mantelzorger.
Ernstige verwaarlozing die voor jonge opgroeiende kinderen blijvende schade kan
veroorzaken.
Escalerende vormen van stalking in partnerrelaties.
Minderjarige die geregeld getuige is van huiselijk geweld tussen ouders.
Minderjarigen die een hoog schoolverzuim hebben.
Minderjarigen die geregeld fysiek mishandel worden.
etc.

Disclosure
Definitie

Slachtoffers die uit zichzelf een beroepskracht om hulp vragen of zich uiten bij (mogelijk)
huiselijk geweld en/of kindermishandeling.

Toelichting

Als een slachtoffer, kind of volwassene, uit zichzelf een beroepskracht om hulp vraagt bij
huiselijk geweld en/of kindermishandeling of zich hierover uit zonder hulp te vragen, betekent
dit veelal dat het (minderjarige) slachtoffer een acute crisis ervaart en vreest voor de veiligheid
en/of het welzijn van zichzelf of gezinsleden.
Het met onvoldoende voorbereiding met de ouders/verzorgers bespreken van de (door
het slachtoffer) geuite zorgen kan leiden tot (verergering van) situaties van acute of
structurele onveiligheid. Dit geldt uitdrukkelijk ook voor specifieke vormen van huiselijk
geweld zoals (ex)partnerstalking, huwelijksdwang, mensenhandel, eergerelateerd geweld en
oudermishandeling.
Een professionelen norm tot melden betekent in dit geval zorgvuldige afstemming over de
vervolgacties tussen de beroepskracht, Veilig Thuis en het slachtoffer.
Bij de keuze voor wel/niet melden staat de veiligheid van het slachtoffer altijd voorop.

Bijlage 11; “Incidentenformulier”
Incidenten invullijst

Dit betreft incidenten met leerlingen onderling, maar ook incidenten met leerlingen en
ouders of alleen met ouders.
Datum

Voorval

Afwerking: vervolg afspraken, met wie gesproken wanneer.

Afwerking: vervolg afspraken, met wie gesproken wanneer.

Afwerking: vervolg afspraken, met wie gesproken wanneer.

Afwerking: vervolg afspraken, met wie gesproken wanneer.

Afwerking: vervolg afspraken, met wie gesproken wanneer.

Betrokken

Bijlage 12; “Protocol gescheiden ouders”

Protocol gescheiden ouders
Algemeen
Dit protocol beschrijft de afspraken die de school hanteert in de situatie van
gescheiden ouders. De verantwoordelijkheden van de school en die van de ouders
worden beschreven. Wanneer ouders/verzorgers gescheiden zijn en niet meer bij
elkaar wonen, dan is het van belang dat beide ouders/verzorgers goed op de hoogte
kunnen blijven van de ontwikkeling van hun kind. We krijgen de laatste jaren steeds
meer kinderen op school, waarvan de ouders zijn gescheiden of waarvan de ouders
gedurende de schoolloopbaan van het kind scheiden. Om misverstanden te
voorkomen willen we de wijze waarop de informatie en communicatie vanuit de
school naar de betreffende ouders verloopt, kort formuleren.
Wat zegt de wet?
Wanneer ouders gescheiden zijn, geldt als hoofdregel dat beide ouders na de
scheiding het gezag over het kind blijven uitoefenen. Indien er geen gezamenlijk
gezag is, dient de met het gezag belaste ouder de andere ouder op de hoogte te
houden van belangrijke zaken die het kind betreffen. Vorderingen van het kind
moeten worden verstrekt. Ouders die geen gezag (meer) hebben over het kind,
hebben recht op informatie over hun kind. De ouder zal daar echter zelf om moeten
vragen. Dit hoeft de school niet uit zichzelf te doen. Als het gaat om de vader, moet
deze bovendien het kind hebben erkend, anders heeft hij helemaal geen recht op
informatie.
De niet met het gezag belaste ouders hebben een beperkt recht op informatie over
hun kind. Het gaat hier alleen om belangrijke feiten en omstandigheden, dus
informatie over schoolvorderingen en eventuele sociaalpedagogische ontwikkelingen
op school. Indien de desbetreffende ouder het hier niet mee eens is, kan hij/zij een
verzoek indienen bij de rechtbank.
De afspraken zoals die bij ons op school gelden:
a. Wanneer ouders gaan scheiden, lichten zij de school in;
b. Ouders informeren school over mogelijke wijzigingen m.b.t. woonadres,
telefoonnummers en e-mailadres;
c. Ouders geven het woonadres door, geven aan bij wie het kind woont, hoe de
bezoekregeling/het co-ouderschap geregeld is en wie het wettelijk gezag heeft over
het kind;
d. De ouder bij wie het kind woont, is de eerste aanspreekpersoon van de school. Is dit
bijvoorbeeld door co-ouderschap anders geregeld dan bespreken ouders dit met de
leerkracht van het kind;

e. Voor ouderavonden, oudergesprekken en andere activiteiten worden beide ouders
uitgenodigd; de uitnodiging gaat naar de ouder bij wie het kind woont. Deze ouder
brengt de andere ouder op de hoogte.
f. In principe is er één oudergesprek met beide ouders.
4. Wanneer er problemen zijn tussen de ouders onderling
Uiteraard bevorderen wij als school het principe dat beide ouders samen op een
oudergesprek komen en we gaan daar ook van uit. Wanneer er echter tussen de ouders
ernstige problemen zijn in de communicatie en er sprake is van een onderlinge
conflictsituatie, dan is er met beide ouders apart een gesprek over hun kind mogelijk.
Mocht dit het geval zijn, dan moet dat gemeld worden bij de directie van de school.
Wanneer één van de ouders aangeeft dat het kind niet door de andere ouder opgehaald
mag worden, moet er een kopie bij ons op school liggen van de beschikking. De rechtbank
moet uitspraak gedaan hebben over deze kwestie en dus vader of moeder zal met een kopie
van deze beschikking dit moeten aantonen. Dan is het voor de school afdoende duidelijk.
Plichten van gescheiden ouders
De plichten van de ouders zijn bedoeld om het onderwijs en de ontwikkeling van de
kinderen op school te waarborgen.
a. ouders geven adreswijzigingen zelf tijdig door aan onze administratie;
b. ouders geven een eventuele bezoekregeling, haal en breng schema’s tijdig door aan
de leerkracht van hun kind;
c. ouders bedreigen elkaar niet fysiek en verbaal in de school of op het terrein van de
school;
d. ouders bespreken hun onderlinge problemen niet op het schoolterrein;
e. ouders vallen andere ouders niet lastig met hun onderlinge problemen;
f. ouders die problemen ervaren in de communicatie met de school, maken een
afspraak met de leerkracht van hun kind. Mochten zij er samen niet uitkomen, dan
volgt een gesprek met de ouder, leerkracht en iemand van de directie. Alle
betrokkenen kunnen hiervoor initiatief nemen.
School organisatorische informatie
De schoolgids, kalender en de nieuwsbrief kunt u via de website downloaden
https://www.obs-runde.nl/. Ook krijgen alle ouders via hun e-mailadres een uitnodiging voor
SchouderCom, een app voor ouders en school.
Leerling specifieke informatie
Leerling specifieke informatie zoals rapporten, entreetoetsen van het CITO en de eindtoets
worden meegegeven aan het kind. De hoofdverantwoordelijke ouder dient ervoor te zorgen
dat de informatie doorgegeven wordt.
Incidentele informatie
Alle overige informatie over het kind dat van belang is voor beide ouders, zoals ziekte
groepsleerkracht, verlofaanvragen, uitstapjes e.d. dient door de hoofdverantwoordelijke
ouder gecommuniceerd te worden met de andere ouder.

Vragenlijst voor niet-samenwonende ouders ten behoeve van de school.
Deze vragenlijst is ingevuld door ____________________________________________
Ik ben de vader/moeder van _______________________________________________
(voor- en achternaam van het kind/de kinderen en de groep)
Als ouders getrouwd waren, behouden zij na de echtscheiding in principe beiden het
gezag over hun kind. Als ouders ongehuwd samenwoonden, heeft de moeder
automatisch (‘van rechtswege’) het gezag over het kind. De vader die het kind heeft
erkend kan samen met de moeder bij het gezag register van de rechtbank gezamenlijk
gezag over het kind laten registreren.
De gezag situatie over ons kind/onze kinderen is als volgt geregeld:
0 het gezag berust bij beide ouders gezamenlijk
0 alleen de moeder heeft het gezag
0 alleen de vader heeft het gezag
0 anders, namelijk
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
De rechter kan bepalen (de ouders kunnen dat ook onderling bepalen) bij wie van de
ouders de ‘gewone’ verblijfplaats van het kind is.
De gewone verblijfplaats is het adres waar het kind volgens de Gemeentelijke Basis
Administratie is ingeschreven.
De gewone verblijfplaats van het kind/de kinderen volgens de Gemeentelijke Basis
Administratie is bij
0 de moeder
0 de vader
0 anders, namelijk
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Een omgangsregeling tussen het kind en de ‘andere ouder’ kan na onderling overleg van
de ouders geregeld worden.
In andere gevallen bepaalt de rechter de omgangsregeling. Soms ontzegt de rechter één
van de ouders het recht op omgang.
Is er sprake van een omgangsregeling van de kinderen/het kind met de ouder bij wie ze
volgens de Gemeentelijke Basis Administratie niet wonen?
0 ja
0 nee

Indien ja, de omgangsregeling is
0 bepaald door de rechter
0 onderling afgesproken
0 anders, namelijk
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Heeft de rechter één van de ouders het recht op omgang met het kind/de kinderen
ontzegd?
0 nee
0 ja, namelijk de moeder
0 ja, namelijk de vader
Eventuele toelichting:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Zijn er tussen u beiden afspraken gemaakt over het halen en brengen van uw
kind/kinderen van en naar school? Zo ja, welke?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Zijn er tussen u beiden afspraken gemaakt over het betalen van financiële bijdragen zoals
ouderbijdrage, schoolkampgeld etc? Zo ja, welke?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Wij gaan ervanuit dat u samen op de 10-minutengesprekken komt. Mocht dit niet mogelijk
zijn, dan kunt u dit toelichten in een gesprek met de directeur of de intern begeleider.
0 wij komen samen op de 10-minutengesprekken
0 een gesprek met directeur of intern begeleider is gewenst
Wanneer er iets verandert in de situatie met betrekking tot bovenstaande, wordt de school
schriftelijk hiervan door u op de hoogte gesteld.
Naam
Adres

Naam
Adres

Telefoonnummer

Telefoonnummer

Datum

Datum

Handtekening

Handtekening

Bijlage 13; “Protocol overlijden leerling”

Protocol: draaiboek bij overlijden van een leerling
Inleiding:
In dit protocol willen we beschrijven hoe de school kan handelen bij het
overlijden van een leerling van onze school.
Dit protocol is verdeeld in de hierna volgende hoofdstukken:
1. Binnenkomst bericht
2. Verstrekken van informatie
3. Organisatorische aanpassingen
4. Opvang kinderen / contacten met familie
5. Aanwezigheid uitvaartdienst / begrafenis / crematie
6. Nazorg
Ad 1.Het bericht komt binnen:
Wat moet er gebeuren als het bericht binnen komt:
Een bericht van overlijden kan op verschillende manieren binnenkomen:
 via een officiële mededeling
 via het mondelinge circuit
 telefonisch
 via een mail, sms, WhatsApp
Bij het overlijden van een leerling van onze school zorgt de ontvanger van dit bericht dat de
directie zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld wordt. 'Zo spoedig mogelijk' betekent ook:
in het weekend, tijdens de vakanties of ‘s avonds laat.
Ad 2. Het verstrekken van de informatie:
Wie moet er geïnformeerd en op welke manier wordt het nieuws verteld aan de leerlingen?
De directie zorgt vervolgens:
 dat de groepsleerkracht van de betrokken groep, leerkrachten en overig personeel
op de hoogte worden gesteld. Denk aan afwezige collega’s.
 dat met de leerkracht(en) van betrokken leerling(en) wordt bekeken hoe
desbetreffende leerlingen in de groep / op school worden opgevangen;
De directie zal verder de voorzitter van de ouderraad en de voorzitter van de
medezeggenschapsraad op de hoogte stellen.

Informeren van de klasgenootjes:
De groepsleerkrachten bereiden zich samen voor op het gesprek met hun groep.
Bereid je goed voor: wat ga je zeggen en hoe; welke reacties kun je verwachten.
Iedere leerkracht vertelt het zijn / haar eigen leerlingen.
De mededeling:
 Begin met een inleidende zin
 Breng het bericht over zonder er omheen te draaien
 Neem voldoende tijd voor emoties
Vervolgens:
 Praat met de leerlingen over de overleden leerling
 Er is ruimte voor verdriet
Ad 3. Organisatorische aanpassingen/ aangepaste activiteiten:
 Creëer een troostplek/ herinneringsplek; ook na de begrafenis
 Haal de stoel/ tafel niet weg. Zet eventueel in dat jaar geen nieuwe leerling op die
plaats
 Geef aan de kinderen in de klas keuzeopdrachten( zorg voor tekenpapier,
kleurpotloden, spelmateriaal)
 Zorg voor voldoende ruimte voor “niet geplande” activiteiten zodat kinderen zich in
voldoende mate kunnen uiten. Kinderen vinden het soms prettig iets te maken voor
hun klasgenootje.
Ad 4. Contacten familie/ contacten overige ouders:
Hoe verlopen de contacten met het gezin van de overleden leerling?
 Neem dezelfde dag contact op
 Vraag telefonisch of bezoek gelegen komt
 Maak voor dezelfde dag een afspraak voor een huisbezoek
 Ga samen met de groepsleerkracht en/ of ib-er
 Houd er rekening mee dat het eerste bezoek meestal een uitwisseling van gevoelens
is
 Vraag of je een tweede bezoek mag brengen om wat verdere afspraken te maken
Een tweede bezoek:
 Vraag wat de school kan betekenen voor de ouders
 Overleg over alle te nemen stappen:
- plaatsen van een rouwadvertentie ( niet voordat de familie-advertentie is geplaatst)
- bespreek welke bijdrage de ouders van school verwachten, zoals aanwezigheid bij
de begrafenis
- bijdragen van leerkrachten en/ of leerlingen aan de begrafenis
- wat zijn de wensen m.b.t. bloemen of i.d.
- eventuele herdenkingsdienst op school ( pas na de begrafenis)

Contacten met de ouders van de overige leerlingen:
 Bellen van de ouders van de leerlingen van de groep van de overleden leerling door
de directie en IB-er. Bied de mogelijkheid om kinderen op te halen.
 Informeer de ouders via een brief; geef deze aan de leerlingen mee.
 Geef aan wie contactpersoon is (=locatieleider)en welke informatie al bekend is.
Indien van toepassing: rouwadvertentie
 Namens wie
 Welke krant
 Controleer de juiste spelling van namen
Ad 5. Aanwezigheid uitvaartdienst / begrafenis/ crematie:
 Bespreek wie aanwezig zal zijn bij de begrafenis
 Als leerlingen aanwezig mogen zijn, bereid dat klassikaal goed voor.: leg uit wat ze
kunnen verwachten. (via boek, verhaal etc) Ga eventueel vooraf met de groep naar
de kerk/ crematorium
 Maak goede afspraken met de ouders van de betrokken leerlingen
 Vang ouders en kinderen na de begrafenis eventueel nog even op in de school
Ad 6. Nazorg:
 Wie zorgt er voor de groepsleerkracht = directie
 Behoefte aan teamgesprek = checken
 Aandacht voor de leerlingen; welke signalen geven de leerlingen
 Benoem in de groep regelmatig wat er gebeurd is; haal herinneringen naar boven
 Denk aan de ouders; welke behoefte is er aan een nagesprek
 Verzamel persoonlijke bezittingen van de overleden leerling en breng die aan de
ouders
 Denk bij verjaardag en sterfdag van het overleden kind aan de ouders
 Houd oog voor broer/zusje van overleden kind
 Nodig ouders eventueel uit voor activiteiten op school. Zij geven zelf wel aan of ze dit
aankunnen.

Bijlage 14; “Protocol overlijden
van een ouder”

Inleiding:
In dit protocol willen we beschrijven hoe de school kan handelen bij het
overlijden van een ouder / ouders van (een van onze) leerlingen van onze school.
Dit protocol is verdeeld in de hierna volgende hoofdstukken:
1. Binnenkomst bericht
2. Verstrekken van informatie
3. Organisatorische aanpassingen
4. Opvang kinderen / contacten met familie
5. Aanwezigheid uitvaartdienst / begrafenis / crematie
6. Nazorg
Binnenkomst bericht:
Bij het overlijden van een ouder / ouders waarbij wij als school betrokken zijn daar
het een ouder / ouders van (een van) onze leerlingen betreft, zorgt de ontvanger van dit
bericht dat de locatiedirecteur zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld wordt, dit ook in
vakanties, weekend, adv-dagen of andere dagen waarop de directie mogelijkerwijs niet op
school aanwezig is.
De directie zorgt vervolgens:
 dat de leerkrachten op de hoogte worden gesteld;
 zorgt dat eventuele externe hulpverlening (GGD als dit nodig mocht zijn) wordt
ingeschakeld, al naar gelang de situatie;
 dat met de leerkracht(en) van betrokken leerling(en) wordt bekeken hoe
desbetreffende leerlingen in de groep / op school worden opgevangen;
 indien het overlijdensbericht in de vakantie of het weekend binnenkomt en het kind
van de overleden ouder de maandagochtend op school komt, worden de ouders van
alle kinderen gebeld.
 dat de ouders van betrokken leerling na voldoende informatie schriftelijk worden
geïnformeerd.
 dat de overige ouders in de nieuwsbrief van de school worden geïnformeerd.
Verstrekken van informatie / publicaties:
Als een ouder overlijdt vertelt iedere leerkracht het zijn / haar eigen leerlingen.
De school kan overwegen een advertentie te plaatsen. Het zou passend zijn om in
die gevallen waarin sprake is van een zeer actieve ouder of een ouder met een
‘bestuurlijke’ functie, zoal MR of ouderraadslid een advertentie te plaatsen. Deze
advertentie wordt betaald uit het schoolbudget. De school betaalt 1/3 deel. De rest wordt
betaald door de Medezeggenschapsraad en de Ouderraad.
Deze advertentie wordt opgesteld door de locatiedirecteur, in overleg met enkele
teamleden. Deze advertentie wordt vervolgens per fax/mail verstuurd naar
het Dagblad van het Noorden.
De directie zal verder de voorzitter van de ouderraad en de voorzitter van de
medezeggenschapsraad op de hoogte stellen.

Organisatorische aanpassingen:
Zodra het tijdstip van de uitvaartdienst/ begrafenis of crematie bekend is zal de
directie voor vervanging zorgdragen zodat bovengenoemde dienst door de eigen
groepsleerkracht(en) van desbetreffende ouder bijgewoond kan worden.
Opvang kinderen/ contacten familie:
De groepsleerkrachten bespreken met de directie hoe het kind / de kinderen van de
overleden ouder worden opgevangen en welke activiteiten in de groep worden
ondernomen. Daarnaast zal in ieder geval voldoende ruimte moeten zijn voor “niet
geplande” activiteiten zodat kinderen zich in voldoende mate kunnen uiten. Kinderen
vinden het soms prettig iets te maken voor hun klasgenootje.
De directie brengt in ieder geval een bezoek aan de partner van de overleden
ouder dan wel de naaste familie, zo mogelijk samen met de groepsleerkracht(en) van
het kind / de kinderen van overleden ouder. Het tijdstip wordt in onderling overleg
bepaald, maar dit bezoek vindt in ieder geval plaats tussen ontvangst van bericht en
dienst / begrafenis.
Aanwezigheid uitvaartdienst / begrafenis/ crematie:
Bij bovengenoemde dienst is in ieder geval de directie als ook de groepsleerkracht
vertegenwoordigd namens de school. In onderling overleg wordt bekeken of
meerdere leerkrachten de dienst bijwonen.
Indien er de avond voorafgaande aan de uitvaartdienst een avond-viering/-wake
plaatsvindt, zal een afvaardiging van het team deze avond-viering bijwonen.
Nazorg:
Binnen 14 dagen na bovengenoemde dienst zal de directie, bij voorkeur samen met
de groepsleerkracht(en) een bezoek brengen aan de partner / naaste familie en
regelmatig contact blijven onderhouden.

Bijlage 15; “Protocol overlijden
van een collega”

Inleiding:
In dit protocol willen we beschrijven hoe de school kan handelen bij het
Overlijden van een collega van onze school.
Dit protocol is verdeeld in de hiernavolgende hoofdstukken:
1. Binnenkomst bericht
2. Verstrekken van informatie
3. Organisatorische aanpassingen
4. Opvang kinderen/ contacten met familie
5. Aanwezigheid uitvaartdienst/ begrafenis / crematie
6. Nazorg
Binnenkomst bericht:
Bij het overlijden van een collega zorgt de ontvanger van dit bericht dat de directie zo
spoedig mogelijk op de hoogte gesteld wordt, dit ook in vakanties, weekend, adv-dagen of
andere dagen waarop de directie mogelijkerwijs niet op school aanwezig is.
Als het bericht niet rechtstreeks van partner, arts of politie komt, moet eerst
gecontroleerd worden of de berichtgeving juist is. Dit doet de persoon die de
mededeling het eerst heeft gehoord.
Bij overlijden van een leerkracht wordt een crisisteam, bestaande uit de directie, en de
interne begeleider.
Het crisisteam is verantwoordelijk voor:
 informatie naar de betrokkenen;
 organisatorische aanpassingen;
 opvang leerlingen en collega’s;
 contacten met ouders;
 regelingen in verband met rouwbezoek en uitvaart;
 administratieve afwikkeling;
 nazorg aan de betrokkenen.
Van dit crisisteam wordt een professionele opstelling verwacht. Belangrijk hierbij is: je eigen
gevoelens en gedachten tegenover de dood, de eigen betrokkenheid bij de overledene, je
eigen emoties etc.
Als een groepsleerkracht en/of anderen problemen hebben met de professionele opstelling,
kunnen we de hulp inroepen van de GGD en/of collega’s.
Verstrekken van informatie / publicaties:
De leerlingen van de groep worden door de directeur geïnformeerd.
Na de informatie wordt de mogelijkheid geboden het te verwerken door middel van
een klassengesprek. Hierin kan iedereen zijn emoties van dat moment even kwijt.
Vervolgens is er een aangepast programma voor die dag. Bijvoorbeeld het maken van
een tekening, het opschrijven van herinneringen, etc.
Kinderen die zich het overlijden van hun leerkracht erg aangetrokken hebben,
kunnen in overleg met de ouders naar huis.

Afhankelijk van hoe de groep reageert kan in de dagen erna telkens begonnen
worden met een klassengesprek met daarin aandacht voor de overledene, de reacties
Als een collega overlijdt vertelt iedere leerkracht het zijn / haar eigen leerlingen.
De school plaatst een advertentie als de familie hier geen bezwaar tegen heeft. . Deze
advertentie wordt betaald uit het schoolbudget. De school betaalt 1/3 deel. De rest wordt
betaald door de Medezeggenschapsraad en de Ouderraad.
Deze advertentie wordt opgesteld door de directeur, in overleg met enkele
teamleden. Deze advertentie wordt vervolgens per fax/mail verstuurd naar
het DvhN.
De directie zal verder de voorzitter van de ouderraad en de voorzitter van de
medezeggenschapsraad op de hoogte stellen.
Opvang kinderen / contacten familie:
De groepsleerkrachten bespreken met de directie hoe het kind / de kinderen van de
overleden collega worden opgevangen en welke activiteiten in de groep worden
ondernomen. Daarnaast zal in ieder geval voldoende ruimte moeten zijn voor “niet
geplande” activiteiten zodat kinderen zich in voldoende mate kunnen uiten.
De directie brengt in ieder geval een bezoek aan de partner van de overleden
collega dan wel de naaste familie.
Het tijdstip wordt in onderling overleg bepaald, maar dit bezoek vindt in ieder geval plaats
tussen ontvangst van bericht en dienst/ begrafenis.

Bijlage 16a; “Protocol toelating,
schorsing en verwijdering”
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openbaar onderwijs Emmen

November 2016
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1. Algemene uiteenzetting.
In dit hoofdstuk worden de volgende onderwerpen behandeld:
- leerplicht en vrije schoolkeuze;
- openbaar onderwijs kan weigeren;
- toelating en verwijdering per school beoordelen en niet per bestuur;
- toepasselijke wetsbepalingen;
- passend onderwijs.
1.1. Leerplicht en vrije schoolkeuze als bepalende principes.
De leerplicht en de vrije schoolkeuze van ouders bepaling in ruime mate het systeem van
toelating en verwijdering.
Nederland kent een leerplicht.
In de Leerplichtwet staat dat kinderen met ingang van de maand volgend op die waarin ze
vijf jaar zijn geworden, leerplichtig zijn.
Deze leerplicht eindigt als ten minste twaalf volledige schooljaren een school is bezocht of
aan het eind van het schooljaar waarin het kind de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt. 1
Toelating is daarom het uitgangspunt, weigering de uitzondering.
De wet schrijft dan ook voor dat het bevoegd gezag dat een leerling wil verwijderen eerst
een andere school moet vinden die de leerling wil toelaten, voordat verwijdering mogelijk is.
Een bijzondere school kan een leerling op grond van godsdienstige gezindheid of
levensbeschouwing niet weigeren wanneer binnen een redelijke afstand van de woning van
de leerling geen openbaar onderwijs beschikbaar is2
Kortom, een leerplichtige leerling mag in beginsel niet van onderwijs verstoken zijn. Ouders
zijn vrij in de keuze van de school waar hun kind onderwijs volgt.
Deze vrije schoolkeuze speelt altijd een rol, ook als de school een spreidingsbeleid hanteert.
1.2. Toegankelijkheid.
Openbaar onderwijs is in het Nederlandse onderwijsstelsel een basis- voorziening, die is
vastgelegd in de Grondwet3. Juist daarom is bepaald dat er voldoende openbaar onderwijs
voorhanden moet zijn en dat dit onderwijs algemeen toegankelijk moet zijn.
Volgens de wet is er voldoende gelegenheid tot het volgen van openbaar onderwijs wanneer
er zich binnen een afstand van 10 km (gemeten over de weg) een openbare school bevindt 4.
Bijzonder onderwijs is ontstaan uit particulier initiatief en is bedoeld voor een bepaalde
groep mensen met een gemeenschappelijke opvatting over de godsdienst en/of
levensbeschouwelijke grondslag van het onderwijs. Bijzonder onderwijs dat uitsluitend
bestemd is voor interne leerlingen, mag in beginsel kinderen weigeren van ouders die de
grondslag niet onderschrijven5. Bijzonder onderwijs dat niet bestemd is voor interne
leerlingen, mag op deze grond geen kind weigeren als er binnen een redelijke afstand geen
mogelijkheid is tot het volgen van openbaar onderwijs.
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Artikel 3 Leerplichtwet.
Artikel 58 Wet op het Primair Onderwijs (WPO)
3 Artikel 23 Grondwet.
4 Artikel 75 lid 4 Wet op het Primair Onderwijs (WPO)
5 Artikel 58 lid 1 laatste volzin WPO
2

1.3. Schoolkwestie.
Toelating en verwijdering worden meestal alleen beoordeeld naar de mogelijkheden op de
school waar een leerling wordt aangemeld en niet naar de mogelijkheden van alle scholen
onder het bevoegd gezag.
Formeel zullen echter ook de mogelijk-heden van de andere scholen in de besluitvorming
moeten worden betrokken.
In het toelatingsbeleid van het Openbaar Onderwijs Emmen (OOE) staat de schoolkeuze van
de ouders voorop.
Als deze keuze niet kan worden gehonoreerd, kunnen de mogelijkheden van het kind op een
andere school van het schoolbestuur worden bezien en, waar nodig, binnen het
Samenwerkings-verband 22-02.
De algemeen toegankelijkheid van het openbaar onderwijs betekent niet dat een openbare
school een kind nooit mag weigeren. Een openbare school mag een kind echter niet
weigeren vanwege zijn godsdienst of levensbeschouwelijke opvattingen.
Het bijzonder onderwijs mag dat wel.
1.4. Toepasselijke wetsbepalingen.
De Wet op het primair onderwijs (WPO) en de Wet op de expertisecentra (WEC) geven
voorschriften voor de procedure bij toelating, schorsing en verwijdering. Het openbaar
onderwijs behoort daarnaast ook steeds de Algemene wet bestuursrecht in acht te nemen.
Let wel: Artikel 39 WPO en WEC bevatten algemene voorschriften voor de toelatingsleeftijd
en duur van het onderwijs. In artikel 40 WPO/WEC wordt onder andere bepaald dat de
toelating van een kind niet afhankelijk mag worden gesteld van een ouderbijdrage. Ook mag
een kind dat geen verblijfstatus heeft, niet om die reden worden geweigerd.
2. Toelating en weigering in het basisonderwijs.
In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan de orde:
- Weigering is niet toelaten op verzocht tijdstip; plaatsing op een wachtlijst is ook
weigering;
- Gepubliceerd toelatingsbeleid is basis van zorgvuldige besluitvorming.
- Besluitvormingsprocedure openbaar onderwijs;
- Weigeringsgronden uitgebreid;
- Toelating en Wet passend onderwijs.
2.1. Zorgplicht.
Vanaf het moment dat het kind is aangemeld en het duidelijk wordt dat het kind extra
ondersteuning nodig heeft, ontstaat er voor de school cq het schoolbestuur een zorgplicht.
Deze zorgplicht houdt in dat de school een passend onderwijsaanbod doet.
De zorgplicht ontstaat niet als de groep vol is of als de ouders de grondslag van de school
niet onderschrijven.
Dit laatste onderdeel is voor een openbare school niet aan de orde.

2.2. Aanmelding.
Kinderen zijn vanaf vier jaar welkom op de basisschool.
Vanaf de eerste schooldag in de maand na de vijfde verjaardag zijn de kinderen leerplichtig.
Voor kleuters is er nog een bijzondere regeling.
Tot het kind 6 jaar oud wordt, mag het kind maximaal vijf uur per week thuis gehouden
worden. Dit moet natuurlijk wel aan het bevoegd gezag van de school gemeld worden.
Als de ouders het kind meer dan vijf uren per week thuis houden is er speciale toestemming
van het bevoegd gezag van de school nodig. Deze toestemming geldt ook voor maximaal 5
uren per week.
Als het kind 3 jaar en 10 maanden oud is, mag het op school kennismaken. Deze
kennismakingsfase omvat maximaal vijf dagen.
Ouders moeten hun kind (indien mogelijk) minimaal 10 weken voor het begin van het
nieuwe schooljaar (of voor de datum waarop zij de inschrijving wensen) schriftelijk
aanmelden bij de school van hun keuze6.
De school heeft 6 weken de tijd om te besluiten over het verzoek tot toelating en mag deze
termijn met maximaal 4 weken verlengen.
Het moment waarop de termijn gaat lopen is de datum waarop het aanmeldingsformulier is
ingevuld door de ouders.
Ouders kunnen hun kind aanmelden vanaf 1 jaar voordat het kind wettelijk toelaatbaar is.
Kinderen die jonger zijn dan deze leeftijd, kunnen op een wachtlijst met vooraanmeldingen
worden geplaatst.
Ouders hebben de mogelijkheid om hun kind bij verschillende scholen tegelijk, binnen of
buiten het samenwerkings-verband 22-02 aan te melden.
Hierdoor kunnen meerdere scholen belast worden met de aanmeldings-procedure en het
onderzoek of er sprake is van een leerling met een ondersteuningsbehoefte.
Ouders moeten daarom melden of en zo ja, bij welke andere scholen zij om toelating hebben
verzocht.
Hierdoor kunnen scholen onderling tot afstemming komen voor de aanmeld-procedure.
Na de aanmelding onderzoekt de school of er extra ondersteuning nodig is. Dit gebeurt op
basis van de informatie van de ouders.
De leerling heeft recht op een tijdelijke plaatsing met ingang van 1 augustus als de
toelatingsbeslissing op die datum nog niet is genomen7.
Tijdelijke plaatsing is niet aan de orde als:
- ouders niet minimaal 10 weken voor het begin van het schooljaar hun kind hebben
aangemeld.
- de leerling reeds is ingeschreven op een school.
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2.3. Toelatingsbeleid.
Toelating is het uitgangspunt en weigering de uitzondering.
Hiertoe heeft het schoolbestuur van het openbaar onderwijs Emmen toelatingsbeleid
opgesteld.
Samenvattend:
- Ouders kunnen hun kind bij een van onze scholen aanmelden vanaf 1 jaar voordat het kind
wettelijk toelaatbaar is. - Ouders moeten hun kind minimaal 10 weken voor het begin van
het nieuwe schooljaar (of voor de datum waarop zij de inschrijving wensen) schriftelijk
aanmelden bij de school van hun keuze8. - Ouders hebben de mogelijkheid om hun kind
bij verschillende scholen tegelijk aan te melden.
- Ouders zijn verplicht te
melden bij welke andere scholen zij om toelating hebben verzocht. Indien nodig stemmen
scholen onderling af.
- De school registreert de aanmelding in het centrale administratiesysteem.
Als het kind 4 jaar is, wordt het tot de basisschool toegelaten.
De school waar een leerling wordt aangemeld, hoeft echter niet alle leerlingen op de eigen
school te plaatsen. Net als in de huidige situatie, moet de school eerst onderzoeken of zij de
leerling een passend onderwijsprogramma kan bieden.
Als er tot weigering van een leerling wordt overgegaan moet onderbouwd worden waarom
de leerling niet tot de school wordt toegelaten.
2.4. Weigeringsgronden.
Als blijkt dat plaatsing een onevenredige belasting is voor de school, dan moet de school (het
bestuur) een andere school vinden die een passend onderwijsaanbod kan bieden en waar
het kind ook kan worden geplaatst. De verantwoorde-lijkheid om een passende plek te
vinden op een andere school, is geregeld in de Wet passend onderwijs.
Vanzelfsprekend wordt het besluit tot niet-plaatsing onderbouwd.
De school onderzoekt echter eerst of zij zelf een passend aanbod kan bieden. Dat doet ze op
basis van de ‘Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte’ . Op
grond van deze wet moet de school eerst onderzoeken of zij het kind kan plaatsen op grond
van het treffen van doelmatige aanpassingen.
Daarbij spelen 3 factoren een belangrijke rol:




de (on)mogelijkheden van het kind;
de (on)mogelijkheden van de school;
de wensen van de ouders.

Als de plaatsing een onevenredige belasting vormt voor de school, heeft zij een argument
om de leerling niet toe te laten.
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Omdat schoolfactoren kunnen variëren kunnen de weigeringsgronden per school verschillen.
Elke school heeft daarom een eigen zorg-/ondersteuningsplan waarin de (on)mogelijkheden
t.a.v. zorg en ondersteuning zijn beschreven. Hierbij worden ook factoren als groepsgrootte,
samenstelling van de groep, effect op de voortgang van het onderwijs, deskundigheid
personeel, voldoende financiële middelen, aanpassingen in organisatie en begeleiding etc.
meegenomen. Deze argumenten sluiten aan bij de afspraken die binnen het SWV 22-02 zijn
gemaakt over het begeleiden van leerlingen met een ondersteuningsbehoefte.

Samenvattend:
Uitgangspunt bij het al dan niet weigeren van een kind op grond van de
ondersteuningsbehoefte is in ieder geval de afweging tussen het belang van het individuele
kind en het algemeen belang van de school.
Het schoolondersteuningsprofiel/SOP van de scholen speelt hierbij ook een belangrijke rol.
Wettelijk moet elke school eens per 4 jaar het schoolondersteuningsprofiel/ SOP vaststellen.
In het schoolondersteuningsprofiel is opgenomen welke extra ondersteuning de school kan
bieden.
Een samenvatting van het profiel van de school wordt in de schoolgids opgenomen.
De ondersteuningsprofielen worden aan het eind van het schooljaar tussentijds bijgesteld.
Ook voor het bevoegd gezag is het van belang om aan te kunnen tonen of er voldoende
onderzoek is gedaan naar de mogelijkheden om te voldoen aan de ondersteuningsbehoefte
van de leerling.
Het bevoegd gezag denkt hierbij aan de volgende punten:
a. Zijn de ouders voldoende geïnformeerd en gehoord?;
b. Is er ev. extern medisch en/of psychiatrisch onderzoek gedaan?;
c. Is er advies gevraagd aan de Intern Begeleider?;
d. Is er advies gevraagd aan de groepsleerkracht en/of directeur van de vorige school?
e. Vormt de plaatsing van het kind een onevenredige belasting voor de school?.
In dit laatste geval moet de school en/of het schoolbestuur een andere school vinden die het
kind wel toe kan laten9. Zie onderdeel 2.1 Zorgplicht.
2.4.1. Ernstige verstoring openbare rust en orde.
Het bevoegd gezag mag een kind weigeren op grond van een te verwachten verstoring van
rust en orde.
Het kan hierbij gaan om het gedrag van een kind, maar ook van dat van de ouders.
Het bevoegd gezag moet haar beslissing tot weigeren van de leerling motiveren.
2.5. Procedure bij weigering.
Het bevoegd gezag besluit binnen 6 weken na aanmelding van een leerling over de toelating.
De termijn van 6 weken mag met maximaal 4 weken worden verlengd.
Als er sprake is van weigering maakt het bevoegd gezag gebruik van de volgende
procedures:
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2.5.1. Weigering op grond van gegevens die de ouders zelf hebben verstrekt.
- Het bevoegd gezag bericht de ouders schriftelijk dat hun kind niet wordt toegelaten en
geeft hierbij de redenen aan.
- Het bevoegd gezag vermeldt vervolgens dat bezwaar en beroep tegen de beslissing
mogelijk is, door wie, binnen welke termijn en bij welk orgaan.
- Bij een leerling die extra onder-steuning nodig heeft, geldt dat de toelating pas wordt
geweigerd nadat het bevoegd gezag een andere school bereid heeft gevonden de leerling
toe te laten. Dit na overleg met de ouders en met inachtneming van de
ondersteuningsbehoefte van de leerling en het schoolondersteunings-profiel van de
aanmeldschool.
- Wanneer de ouders bezwaar maken, wordt de bezwaarschriftenprocedure van de
Algemene wet bestuursrecht gevolgd. De ouders moeten binnen 4 weken een beslissing
hebben ontvangen10.
- Het bezwaar moet worden ingediend volgens de reguliere bezwaarschriftenprocedure.
- Ouders kunnen naast hun bezwaar bovendien een spoedprocedure starten bij de
bestuursrechter, omdat er sprake is van openbaar onderwijs.
2.5.2. Weigering op grond van andere gegevens dan verstrekt bij het verzoek om toelating.
- Het bevoegd gezag bericht de ouders schriftelijk dat het voornemens is hun kind niet toe
te laten en geeft hierbij de redenen aan.
- Het bevoegd gezag nodigt de ouders voor een gesprek of een schriftelijke reactie. Van dit
gesprek wordt een verslag gemaakt waarvan een afschrift aan de ouders wordt gegeven.
- Bij een leerling die extra ondersteuning nodig heeft, geldt dat de toelating pas wordt
geweigerd nadat het bevoegd gezag een andere school bereid heeft gevonden de leerling
toe te laten. Dit na overleg met de ouders en met inachtneming van de
ondersteuningsbehoefte van de leerling en het schoolondersteunings-profiel van de
aanmeldschool.
- Het bevoegd gezag neemt binnen 6 weken een beslissing. Dit mag één maal met ten
hoogste 4 weken worden uitgesteld.
- Wanneer de ouders bezwaar maken, wordt de bezwaarschriftenprocedure van de
Algemene wet bestuursrecht gevolgd. De ouders moeten binnen 4 weken een beslissing
hebben ontvangen11.
- Het bezwaar moet worden ingediend volgens de reguliere bezwaarschriftenprocedure.
- Ouders kunnen naast hun bezwaar bovendien een spoedprocedure starten bij de
bestuursrechter, omdat er sprake is van openbaar onderwijs.
Na de hiervoor genoemde procedure kunnen ouders het geschil over de toelating van een
leerling met een ondersteuningsbehoefte ook voorleggen aan de Geschillencommissie passend onderwijs.
(zie 4.2.5)
Ouders kunnen ook een oordeel vragen aan het College voor de Rechten van de Mens als zij
menen dat er sprake is van een verboden onderscheid op grond van een handicap of
chronische ziekte.
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3. Ordemaatregelen.
3.1. Opvoedkundige- en ordemaatregelen.
Opvoedkundige maatregelen zijn pedagogische maatregelen om sociaal gewenst gedrag te
bevorderen en om leerlingen te vormen.
Deze maatregelen hebben te maken met het handelen en kunnen daarom door een
leerkracht aan een leerling worden opgelegd.
Ordemaatregelen raken de rechtpositie van een leerling en kunnen alleen door het bevoegd
gezag worden opgelegd.
Er is sprake van een aantal ordemaatregelen in opklimmende zwaarte:
- De schriftelijke berisping;
- De overplaatsing naar een parallel-klas of een andere vestiging van de school van het
bevoegd gezag;
- De schorsing;
- De verwijdering.
Het bevoegd gezag is vrij om te beslissen of en zo ja welke ordemaatregel zij wil treffen.
Bij het opleggen van een ordemaatregel houdt het bevoegd gezag rekening met de volgende
aspecten:
- Er is een evenredige verhouding tussen de overtreding die de leerling heeft begaan en de
ordemaatregel die wordt opgelegd;
- De leerling heeft in enigermate schuld aan de normschending;
- Het bevoegd gezag legt de ordemaatregel op volgens de procedurele regels die hiervoor
gelden.
3.2. Schorsing.
Bij schorsing wordt een leerling tijdelijk het recht op deelname aan het onderwijs ontzegd.
Er is pas sprake van schorsing als een leerling voor tenminste één dag wordt uitgesloten van
het recht op deelname aan het onderwijs.
De duur van de schorsing moet in verhouding staan tot de aard en de ernst van de
overtreding12.
Een leerling mag ten hoogste voor één week worden geschorst.
Het bevoegd gezag houdt rekening met de volgende aspecten:
- Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan de ouders bekend gemaakt;
- Indien de schorsing langer dan één dag duurt wordt dit gemeld met opgave van redenen
via het schooldossier aan de Onderwijsinspectie;
- Het bevoegd gezag hoort de ouders voorafgaand aan het schorsings-besluit;
- Als het bevoegd gezag het kind per direct moet schorsen, dan worden de ouders ná het
schorsingsbesluit gehoord;
- Het bevoegd gezag gebruikt de schorsingsdagen om met de ouders in gesprek te gaan en
om over het vervolgtraject afspraken te maken;
- Het bevoegd gezag vermeldt in het schorsingsbesluit de reden van de schorsing, de
ingangsdatum en de duur van de schorsing;

12

Artikel 40c WPO

- In het schorsingsbesluit wordt een bezwaarclausule opgenomen, waarin vermeld staat
dat indien de ouders het niet eens zijn met de inhoud van het besluit, zij binnen 6 weken
na dagtekening een bezwaarschrift kunnen indienen;
- De school neemt maatregelen om te voorkomen dat de leerling een
onderwijsachterstand oploopt.
4. Verwijdering.
4.1. Algemene uitgangspunten.
Er is sprake van verwijdering als het bevoegd gezag de leerling niet langer ingeschreven
wenst te hebben.
Verwijdering kan worden beschouwd als een eenzijdige rechtshandeling van het bevoegd
gezag, waarbij aan een leerling de verdere toegang tot de school wordt ontzegd13.
Het bevoegd gezag beslist over de verwijdering van de leerling.
In het verwijderingsbesluit geeft het bevoegd gezag aan hoe het een afweging heeft
gemaakt tussen het belang van de school bij verwijdering en het belang van de leerling om
op school te blijven.
4.2. Verwijdering van een school voor basisonderwijs.
Voor het bevoegd gezag is er een tweetal redenen om een leerling te verwijderen:
- De school kan niet aan de ondersteuningsbehoefte van het kind voldoen;
- Er is sprake van ernstig wangedrag van de leerling of de ouders;
4.2.1. Ondersteuningsbehoefte.
Voorafgaand op de beslissing van het bevoegd gezag moet worden vastgesteld of:
- de leerling formeel thuishoort of toelaatbaar is tot het speciaal (basis) onderwijs dan wel;
- de leerling formeel thuishoort in het reguliere onderwijs.
De school heeft eerst zelf geprobeerd de vereiste ondersteuning te bieden.
Wanneer het bevoegd gezag deze ondersteuning niet kan bieden, dan moet zij voor een plek
op een andere school zorgen.
Hierover wordt overleg met de ouders gevoerd.
Het bevoegd gezag heeft hierbij te maken met een onderzoekplicht ter beoordeling van de
vraag of de school aan de ondersteuningsbehoefte kan voldoen.
Het bevoegd gezag betrekt de volgende elementen in dit onderzoek:
- De aard van de handicap en de daaruit voortvloeiende onderwijsbeperking;
- De beschikbare formatie en expertise van de leerkrachten;
- De mogelijkheid om alle leerlingen de vereiste aandacht te geven;
- De beschikbare externe hulp;
- De afstemming tussen de benodigde en de beschikbare ondersteuning van de leerling.
- Het schoolondersteuningsplan.
- Het belang van het kind ten opzichte van het belang van de school.
Het bevoegd gezag draagt zorg voor:
13
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- Een zorgvuldige afwegings-procedure;
- deskundige en onafhankelijke en zoveel mogelijk eenduidige adviezen;
- Zorgvuldig overleg met de ouders.
4.2.2. Wangedrag.
Ook kan tot schorsing en verwijdering worden overgegaan bij ernstig wangedrag.
Het bevoegd gezag volgt de volgende procedure:
- Het bevoegd gezag heeft gedrags-regels bepaald hoe het bevoegd gezag met wangedrag
omgaat en wanneer de grens voor verwijdering is bereikt;
- (Lichtere) maatregelen ter voor-koming van herhaling hebben gefaald;
- De leerling/ouders is/zijn gewaar-schuwd, dat bij eerstvolgende herhaling tot
verwijdering wordt overgegaan.
- In zeer ernstige gevallen kan tot onmiddellijke verwijdering worden overgegaan, zonder
de eerdergenoemde maatregelen.
- Het bevoegd gezag kan de Onderwijsinspectie vragen om in te stemmen met het
voornemen om tot verwijdering over te gaan.
Verwijdering is gebaseerd op een schoolreglement dat regels en grenzen stelt aan het
gedrag van leerlingen (en personeel) en aangeeft wanneer het bevoegd gezag sancties kan
opleggen.
Deze sancties en de besluitvorming zijn duidelijk omschreven.
Het bevoegd gezag draagt zorg voor het kenbaar maken van dit beleid door opname in de
schoolgids.
4.2.3. Procedure voor verwijdering.
De volgende procedure is een vervolg op het in het voorafgaande genoemde.
Het bevoegd gezag:
- Vraagt voorafgaand aan het verwijderingsbesluit de mening van de betrokken
groepsleraar, het team en de Onderwijsinspectie14;
- Besluit, indien er hierna geen aanleiding is om de situatie op te lossen, formeel tot
verwijdering en zet de verwijderingsprocedure op gang;
- Besluit eerst tot een voornemen tot verwijdering en vervolgens tot verwijdering;
- Heeft gezorgd voor het wettelijk verplichte onderwijskundig rapport over de leerling15;
Het bevoegd gezag:
- Nodigt de ouders schriftelijk uit voor een gesprek, waarin wordt gesproken over het
voornemen van de school om tot verwijdering over te gaan;
- Licht de ouders in dit gesprek in over de afwegingen van het bevoegd gezag, de verdere
procedure en mogelijkheid tot bezwaar maken;
- Maakt een verslag van het gesprek.
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4.2.4. Geschil over verwijderingsbesluit.
Ouders kunnen kiezen voor:
a. Een bezwaarprocedure te volgen;
b. Andere wettelijke stappen te volgen.
Bezwaarprocedure.
Ouders kunnen binnen 6 weken bezwaar aantekenen bij het bevoegd gezag. Het bevoegd
gezag moet binnen 4 weken een beslissing op het bezwaar nemen16.
Ouders kunnen vervolgens tegen de beslissing op bezwaar, die het bevoegd gezag neemt, in
beroep gaan bij de bestuursrechter.
4.2.5. Andere wettelijke stappen:
 Geschillencommissie Passend Onderwijs.
Ouders kunnen het geschil ook aanhangig maken bij de Geschillencommissie Passend
Onderwijs.
De ouders hebben 6 weken de tijd om het verzoek bij deze commissie in te dienen.
De Geschillencommissie brengt binnen 10 weken advies uit aan het bevoegd gezag.
Dit advies is niet bindend en er kan geen bezwaar of beroep tegen worden ingesteld.
Het bevoegd gezag neemt de beslissing op het bezwaar pas nadat het advies van de
Geschillencommissie is ontvangen. De termijn voor het nemen van de beslissing op
bezwaar wordt dan opgeschort tot de dag waarop de commissie advies heeft
uitgebracht.
 Onderwijsconsulent.
Ouders kunnen onderwijsconsulenten inschakelen als tussenstap voordat zij naar de
Geschillencommissie gaan.
Onderwijsconsulenten kunnen bemiddelen in de fase waarin er nog geen geschil bij de
Geschillencommissie aanhangig is gemaakt.
 College voor de rechten van de mens.
Ouders kunnen een oordeel van dit college vragen als zij van mening zijn dat het
bevoegd gezag bij de verwijdering een verboden onderscheid heeft gemaakt of
discrimineert op grond van een handicap of een chronische ziekte.
De uitspraak van het College voor de rechten van de mens is niet bindend, maar wordt
meestal wel opgevolgd door het bevoegd gezag.

Aanvullende informatie t.a.v. het seciaal (voortgezet) onderwijs.
Schorsen en verwijderen in het speciaal onderwijs
Schorsing en verwijdering zijn voor leerlingen ingrijpende maatregelen. Scholen voor
(voortgezet) speciaal onderwijs worden juist in staat geacht om te kunnen gaan met
gedragsproblemen van leerlingen. Hierbij past dat zij zich kunnen verantwoorden voor het
schorsen of verwijderen van leerlingen.
Regels rondom schorsen (voortgezet) speciaal onderwijs
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De mogelijkheid om leerlingen te schorsen, is nog redelijk nieuw in de Wet op de
expertisecentra (vanaf 1 augustus 2014 in de wet opgenomen). Bij het schorsen van een
leerling toetst de inspectie of de school en/of het bestuur zich aan de wet houdt en
controleert de volgende punten:

















Het bevoegd gezag kan met opgaven van redenen een leerling voor een periode van
ten hoogste één week schorsen.
Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan de ouders dan wel, indien de leerling
meerderjarig en handelingsbekwaam is, aan de leerling bekendgemaakt.
Het bestuur stelt de inspectie van een schorsing voor een periode langer dan één dag
schriftelijk en met opgave van redenen in kennis. De schorsing dient via ISD gemeld
te worden.
Ook wanneer de school het voornemen heeft een leerling te verwijderen, mag de
daar eventueel aan voorafgaande schorsing maximaal een week duren. De
resterende tijd dient de school de leerling binnen de school onderwijs aan te bieden.
Regels rondom verwijdering (voortgezet) speciaal onderwijs
Voor het verwijderen van een leerling van een school voor speciaal onderwijs (so) of
voortgezet speciaal onderwijs (vso) gelden regels. Hieronder een toelichting:
Voordat wordt besloten tot verwijdering hoort het bestuur de betrokken lera(a)r(en)
en de ouders en neemt deze gesprekken op in het leerlingdossier.
Het bevoegd gezag informeert de ouders schriftelijk over de verwijdering. In deze
brief moet de aard van de verwijdering moet duidelijk worden verwoord en met
redenen worden omkleed.
Het bestuur informeert de Inspectie van het Onderwijs over de voorgenomen
verwijdering.
Binnen 6 weken na de schriftelijke mededeling kunnen de ouders bij het bevoegd
gezag schriftelijk hun bezwaren kenbaar maken tegen de beslissing tot verwijdering.
Het bevoegd gezag beslist binnen 4 weken na ontvangst van de bezwaren, maar mag
pas beslissen:
a. na overleg met de inspecteur en desgewenst met andere deskundigen,
b. nadat de ouders kennis hebben kunnen nemen van de op de beslissing betrekking
hebbende adviezen of rapporten, en
c. de ouders opnieuw zijn gehoord.
Voor leerlingen van (voormalig) cluster 3 en 4 betreft dat de definitieve verwijdering
van een leerplichtige leerling vindt niet eerder plaats dan nadat het bevoegd gezag
ervoor heeft zorggedragen dat een andere school bereid is de leerling toe te laten.
Voor leerlingen van (voormalig) cluster 1 of 2: Het bevoegd gezag kan tot definitieve
verwijdering overgaan indien aantoonbaar gedurende 8 weken zonder succes is
gezocht naar een school of school waarnaar kan worden verwezen. Daarna is de
leerplichtambtenaar aan zet.
Ouders of meerderjarige leerlingen kunnen sinds 1 augustus 2014 een geschil over de
verwijdering van een leerling aanhangig maken bij de Tijdelijke geschillencommissie
toelating en verwijdering. De inspectie stelt zich in deze gevallen dan ook
terughoudend op. Signalen of een groot aantal procedures bij bijvoorbeeld de
Tijdelijke geschillencommissie toelating en verwijdering kunnen voor de inspectie
aanleiding zijn voor nader onderzoek.

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad GMR van het openbaar onderwijs Emmen
heeft in de vergadering van 09-03-2017 gebruik gemaakt van haar adviesrecht over de
vaststelling en wijziging van het toelatingsbeleid17.
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Bijlage 16b; “Voorbeeldbrief
aankondiging schorsing”

Emmer-Compascuum, (datum en jaar)

Aan: de ouders en/of verzorgers van (naam leerling)
p/a (adresgegevens opnemen)

Betreft: schorsing van (naam leerling)

Geachte ouder en/of verzorger,
Helaas moet ik u mededelen dat uw zoon / dochter (naam toevoegen, geboortedatum en
jaar toevoegen) door de directie van de school, in overleg met het bevoegd gezag, de
inspectie van het basisonderwijs en de leerplichtambtenaar is geschorst. Wij hebben u
vandaag om (tijdstip invullen) hiervan telefonisch op de hoogte gesteld.
Deze schorsing is noodzakelijk omdat uw zoon / dochter (naam toevoegen)
grensoverschrijdend gedrag heeft vertoond die de grenzen van toelaatbaarheid ver hebben
overtreden. In dit geval gaat het om het volgende: hier omschrijven welk gedrag is
gesignaleerd.
Wij vinden het erg vervelend dat wij moeten overgaan tot deze maatregel.
De schorsing gaat in op (datum invullen) tot en met (datum invullen). Gedurende deze
periode zal de groepsleerkracht (naam invullen) eventueel contact met u onderhouden over
het huiswerk dat zal worden meegegeven. Dit om de voortgang van het onderwijs te
waarborgen.
Ik wil u er op wijzen dat u tegen deze beslissing in beroep kunt gaan bij het bevoegd gezag.
Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u die natuurlijk altijd bij de directie
van de school kenbaar maken.
Met vriendelijke groeten,

Bijlage 17;
“Vervoer van kinderen in Nederland
richtlijnen ANWB”

Hier een overzicht van de regels bij het vervoer van kinderen in de auto en op de motor,
bromfiets en fiets.

Hoofdregel voor vervoer van kinderen
De basisregel is dat kinderen kleiner dan 1,35m in een goedgekeurd en passend
kinderbeveiligingssysteem moeten zitten. Goedgekeurd zijn kinderzitjes met ECE labels. Passend
betekent dat het kinderbeveiligingssysteem aangepast moet zijn aan de lengte en het gewicht
van het kind. Kinderen vanaf 1,35m en volwassenen moeten gebruik maken van de
veiligheidsgordel. Het is niet toegestaan meer personen te vervoeren dan dat er zitplaatsen in de
auto aanwezig zijn. Op het kenteken staat aangegeven hoeveel zitplaatsen de auto heeft.

De uitzonderingen




Kinderen van 3 jaar en ouder mogen een autogordel gebruiken in plaats van een
kinderbeveiligingssysteem als er op de desbetreffende zitbank al twee
kinderbeveiligingssystemen zijn aangebracht en in gebruik zijn, waardoor er geen plaats
meer is voor een derde zitje. Dit kind mag niet zonder kinderbeveiligingssysteem op de
voorbank worden vervoerd.
Kinderen vanaf 3 jaar mogen, in incidentele gevallen, de autogordel gebruiken bij
vervoer door een ander persoon dan de eigen (pleeg)ouder. Namelijk wanneer
redelijkerwijs niet verwacht kan worden dat de bestuurder een
kinderbeveiligingssysteem bij zich heeft. Het kind wordt dan vervoerd op de achterbank.
Het dient hierbij om vervoer over beperkte afstand te gaan, zoals bijvoorbeeld een
kinderfeestje naar het plaatselijke zwembad. Het begrip incidenteel moet letterlijk
worden genomen. Van incidenteel vervoer is geen sprake meer als bijvoorbeeld oma
elke week de kleinkinderen naar school brengt. Een korte afstand is volgens het
ministerie een afstand van maximaal 50km.

Tip:
Vervoert iemand anders regelmatig jouw kind dan is er geen sprake meer van incidenteel
vervoer. Zorg er voor dat deze persoon over een goedgekeurd en passend autostoeltje beschikt.
Heb je zelf regelmatig andere kinderen in de auto? Dan is een extra autostoeltje het overwegen
waard. Niet alleen vanwege de boete, veiligheid is natuurlijk het allerbelangrijkste.

Airbag
Kinderen mogen niet in een naar achteren gericht kinderbeveiligingssysteem worden vervoerd
op een plaats met een airbag, tenzij de airbag is uitgeschakeld. Het kinderbeveiligingssysteem
kan door de airbag met kracht naar achter worden gestoten, met letsel tot gevolg. Het is
bovendien raadzaam om kinderen tot 12 jaar niet bij een airbag te zetten die is ingeschakeld.
Kan de airbag niet uitgeschakeld worden, dan raden wij aan de autostoel zo ver mogelijk naar
achter te zetten.

Algemene regel autogordels
In het kort houdt de regeling in dat op zitplaatsen waar geen autogordels zitten, geen personen
vervoerd mogen worden. Enkele belangrijke punten op een rij:





Iedereen moet een eigen autogordel gebruiken, twee kinderen/personen in één
autogordel mag niet
Iedereen moet over een eigen zitplaats beschikken
Er mogen niet meer personen worden vervoerd, dan er autogordels aanwezig zijn
Voor kinderen kleiner dan 1,35 m gelden bovenstaande aanvullende regels

Geen autogordels in het voertuig
Oudere auto’s hebben doorgaans geen of te weinig autogordels. De wet maakt in deze gevallen
een uitzondering. Hieronder een overzicht met de verplichting voor autogordels naar bouwjaar.






Bouwjaar voor 1-1-1971: geen verplichting voor autogordels
Bouwjaar na 1-1-1971: verplicht autogordels op de plaats van bestuurder en alle
zitplaatsen naast de bestuurder als die aan een portier grenzen
Bouwjaar na 31-12-1989: op alle naar voren gerichte zitplaatsen moet een autogordel
aanwezig zijn, dus ook op de achterbank (heeft een plaats geen autogordel, dan is dit
geen zitplaats)
Bouwjaar na 1-1-1995: op zowel naar voren als naar achteren gerichte zitplaatsen
moeten autogordels aanwezig zijn

Let op
Hoeft je voertuig op grond van zijn bouwjaar geen autogordels te hebben, dan mag je wel
personen vervoeren. Echter kinderen onder de drie jaar mogen niet in een auto zonder
autogordel worden vervoerd.

Overige regels vervoer van kinderen:














Fiets of snorfiets: kinderen onder de acht jaar mogen alleen achterop de fiets vervoerd
worden als ze zitten op een doelmatige en veilige zitplaats met voldoende steun voor
rug, handen en voeten. Bij het vervoer achter op een snorfiets is het dragen van
een helm niet verplicht.
Fietsaanhanger: vervoer van personen in een aanhanger achter een fiets is toegestaan.
Deze aanhangers mogen niet meer dan 1 meter breed zijn en ze moeten voorzien zijn
van reflectoren. In een aanhanger achter een bromfiets of auto mogen geen personen
worden vervoerd.
Bakfiets: in de wet zijn geen regels opgenomen over het vervoer in een bakfiets. Gebruik
als richtlijn voor veilig vervoer de eisen die gelden voor een gewone fiets.Bromfiets: ook
hier moeten kinderen onder de acht jaar een doelmatige en veilige zitplaats hebben met
voldoende steun voor rug, handen en voeten. Bovendien moeten ook passagiers een
goed passende helm dragen, die door middel van een sluiting op deugdelijke wijze op
het hoofd is bevestigd. De helm moet zijn voorzien van een goedkeuringsmerk. Vervoer
in de laadbak van een (bak)bromfiets of brommobiel mag niet.
Motor: de wet geeft voor het vervoer van kinderen op de motor geen informatie. Er
bestaan geen eisen over leeftijd, lengte of het gebruik van een
kinderbeveiligingssysteem. De regels voor het vervoer van kinderen op een fiets of
bromfiets als richtlijn gebruiken voor het vervoer achterop de motor is niet verstandig
vanwege de hogere snelheid. Er bestaan geen kinderbeveiligingsmiddelen voor kinderen
achter op de motor.
Taxi: in taxi’s waarin geen kinderbeveiligingssysteem aanwezig is,
moeten passagiers jonger dan 18 jaar en met een lengte van minder dan 1,35 meter
achterin.
Bus: in de bus is het gebruik van een kinderbeveiligingssysteem niet verplicht. Kinderen
vanaf 3 jaar moeten wel gebruik maken van de gordels, voor zover beschikbaar. Echter,
als de bus staanplaatsen heeft of gebruikt wordt voor openbaar vervoer volgens een
dienstregeling binnen de bebouwde kom, hoeven de aanwezige gordels niet gebruikt te
worden. Als er geen gordels in de bus aanwezig zijn, mogen alle passagiers, zowel
volwassenen als kinderen, los worden vervoerd. Kinderen jonger dan 3 jaar mogen zowel
in een bus met gordels als in een bus zonder gordels los worden vervoerd.
Laadruimte van auto en aanhanger: het is verboden personen te vervoeren in de (open
of gesloten) laadruimte van een auto, (bak)bromfiets of brommobiel. Ook vervoer van
personen in of op een aanhanger achter een auto of bromfiets mag niet.

