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1. Onze visie, doelen en uitgangspunten 
 

Voorliggend beleidsplan is een integraal beleidsplan voor sociale veiligheid. Dit wil zeggen dat het 

beleidsplan zich richt op alle vormen van agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten, 

die binnen of in de directe omgeving van de school kunnen voorkomen.  

 

We streven naar een leef- en leerklimaat waarin ons personeel en onze leerlingen, en onze ouders zich 

veilig voelen en zich positief verbonden voelen met de school. Een positieve sociale binding met onze 

scholen 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 onze scholen te voorkomen en daar waar 

zich incidenten voordoen adequate maatregelen te treffen om verdere escalatie te voorkomen. 

 

De wettelijke verplichtingen 

Bij het ontwikkelen van onze visie op het terrein van sociale schoolveiligheid hebben we rekening 

gehouden met de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet, die sinds 1 januari 2007 van kracht is. We 

willen in elk geval voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Tevens hebben wij in het veiligheidsplan de 

drie elementen verwerkt die door de onderwijsinspectie getoetst worden:   

- Het hebben van inzicht in de beleving van sociale veiligheid,  

- preventieve maatregelen waardoor zoveel mogelijk incidenten voorkomen worden en tot slot  

- curatieve maatregelen, waarbij adequaat wordt opgetreden bij incidenten. 

 

Onderdeel van het totale beleid 

Ons veiligheidsbeleid betreft geen losstaande aanpak, maar is een integraal onderdeel van ons totale 

schoolbeleid op stichtingsniveau. 

 

Planmatige aanpak 

Het opstellen en uitvoeren van ons veiligheidsbeleid gebeurt planmatig. Tezamen met de periode van 

schoolplannen wordt dit veiligheidsplan geactualiseerd. 

 

Volgens artikel 12 van de Arbeidsomstandighedenwet werken werkgevers en werknemers bij de 

uitvoering van het beleid samen. Het  bestuur, de schoolleiding en het personeel zijn samen 

verantwoordelijk voor de uitvoering van ons beleid met betrekking tot sociale veiligheid. Het bestuur 

zorgt in de eerste plaats voor het opzetten van algemeen beleid voor de hele organisatie en voor een 

adequate overlegstructuur. De schoolleiding en het personeel zorgen voor de uitvoering van het beleid. 

Het plan van aanpak wordt in overleg met de (G)MR vastgesteld. 

 

School specifiek 

In de bijlage worden alle school specifieke plannen verder beschreven. Ook deze plannen worden in 

overleg met de medezeggenschapsraad vastgesteld. 

 

Samenhangend preventief beleid op primair, secundair en tertiair niveau 

Ons veiligheidsbeleid heeft betrekking heeft op drie vormen van preventie: primaire, secundaire en 

tertiaire preventie. Wij streven ernaar om ons preventief en curatief beleid zoveel mogelijk in samenhang 

uit te voeren. Deze samenhangende aanpak komt tot uiting in de manier waarop wij onze plannen van 

aanpak met betrekking tot sociale veiligheid hebben opgesteld.  
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Primaire preventie betekent dat we een zodanig werk/schoolklimaat hebben, dat ons personeel en 

onze leerlingen werken en leren in een veilige omgeving, waardoor uitval wordt voorkomen.  

 
Ons beleid op primair niveau blijkt uit: 

 onze aandacht voor onderwijs op maat; 

 onze aandacht voor sociale en communicatieve vaardigheden; 

 de gedragsregels die per school in nauwe samenwerking met het personeel, de leerlingen en de 

ouders worden opgesteld; 

 onze aandacht voor normen- en waardeontwikkeling, waarbij wij de nadruk leggen op het 

voorbeeldgedrag van ons personeel tegenover leerlingen en ouders; 

 de menselijke maat die wij blijven nastreven.  

 de actieve rol die wij van ouders op onze scholen verwachten;  

 onze actieve aanpak van het pesten. 

 
Met ons beleid voor secundaire preventie richten we ons op personeelsleden en risicoleerlingen, die 

een meer dan gemiddelde kans lopen om dader of slachtoffer te worden en op situaties die extra 

gevoelig zijn voor criminaliteit. De secundaire preventie betreft ook de vroegtijdige signalering van 

mogelijke situaties van seksuele intimidatie. 

 

Voorbeelden van ons beleid op secundair niveau zijn: 

 zo vroegtijdig mogelijk problemen signaleren en aanpakken; 

 zo nodig onze programma’s voor daders en slachtoffers van pesten; 

 zo nodig  trainingen in het omgaan met agressie en geweld; 

 onze aanpak voor de vroegtijdige signalering van seksuele intimidatie. 

 

Op tertiair niveau hebben we een aanpak ontwikkeld voor opvang van personeelsleden, leerlingen en 

ouders, die geconfronteerd zijn met agressie, geweld, seksuele intimidatie of pesten. 

 

Onze tertiaire preventie heeft betrekking op leerlingen, personeel en situaties, waarbij er daadwerkelijk 

sprake is van agressie, geweld, pesten, discriminatie, seksueel misbruik.  

We willen een zo adequaat mogelijke aanpak bij gebleken problemen realiseren. Daarbij zijn snelheid 

van handelen, een zorgvuldige analyse van de eventuele achterliggende problematiek, een goede 

klachtenregeling en een goede afstemming en communicatie met en doorverwijzing naar hulpverlening 

belangrijke succesfactoren.  

 

Samenwerking met externe partners 

Het veiligheids- en geweldsprobleem is niet van onze scholen alleen. Het probleem heeft ook te maken 

met de directe omgeving van de scholen en de weg van huis naar school. Belangrijk is om afspraken te 

maken met externe instellingen en de gemeente om zaken goed op elkaar af te stemmen en korte 

communicatielijnen te hanteren.  

 
 

2. Onze huidige situatie op het gebied van schoolveiligheid 
 

Algemeen 
 
De Stichting Escaldascholen  werkt met een Arbobeleidsplan. 
Daarin staan zaken beschreven hoe we omgaan met fysieke en sociale veiligheid, maar ook zaken als 
ziekteverzuimbeleid en preventie. ( zie Arbobeleidsplan Stichting Escaldascholen) 
 
Volgens artikel 12 van de Arbeidsomstandighedenwet werken werkgevers en werknemers bij de 

uitvoering van het beleid samen. Ons bestuur, de schoolleiding en het personeel zijn samen 

verantwoordelijk voor de uitvoering van ons beleid met betrekking tot sociale veiligheid. Het bestuur 

zorgt in de eerste plaats voor het opzetten van algemeen beleid voor de hele organisatie en voor een 

adequate overlegstructuur. De schoolleiding en het personeel zorgen voor de uitvoering van het beleid. 
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Het plan van aanpak wordt in overleg met de (G)MR vastgesteld.  Ook is er in het plan van aanpak 

aandacht voor onveilige situaties in het schoolgebouw en op het schoolplein en buiten schoolse 

activiteiten. 

Als onderdeel van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) voert onze school een inventarisatie en 

evaluatie uit van de gevaren en risico’s op het gebied van fysieke en sociale veiligheid. Deze risico-

inventarisatie en –evaluatie passen we zo vaak aan als nodig is, doch minimaal één maal in de vier jaar.  

 
Alle Escaldascholen worden met regelmaat bezocht door een inspecteur/handhaver van de gemeente 
Sluis of de gebouwen nog voldoen aan de eisen van brandveiligheid. 
Ook de speeltoestellen die openbaar zijn, worden in deze controle meegenomen. 
 
In het schooljaar 2011-2012 hebben alle Escaldascholen meegedaan met het project Gezonde 
scholen en energievriendelijke scholen. Dit heeft geleid tot diverse aanpassingen. Zo zijn o.a. alle 
kozijnen vervangen door energievriendelijke. 
Ook in dit jaar zijn luchtmetingen gedaan door de GGD.  

 
Protocol omgaan met seksuele intimidatie, agressie en geweld. 

 
Seksuele intimidatie, agressie en geweld op onze scholen en in de klassen staan niet op zichzelf. In 

de hele samenleving is sprake van een toenemende verruwing en verharding. Toch heeft de ene 

school aanzienlijk meer te kampen met agressie en geweld dan de andere. Dat hangt ook samen met 

de sociale omgeving waarin kinderen opgroeien. Op scholen waar leerlingen zich prettig voelen, doen 

zich opmerkelijk minder problemen voor. Als onderdeel van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) 

voeren onze scholen een inventarisatie en evaluatie uit van de gevaren en risico’s op het gebied van 

fysieke en sociale veiligheid. Deze risico-inventarisatie en –evaluatie passen we zo vaak aan als nodig 

is, doch minimaal één maal in de vier jaar.  

 

Indien nodig maken wij gebruik van instrumenten van het vervangingsfonds om meer inzicht te hebben 

in de mate van agressie, geweld en seksuele intimidatie. 

 

Ook maken we gebruik van enquêtes onder het personeel die vragen bevatten die hier specifiek over 

gaan. Deze vragenlisten worden een keer in de vier jaar afgenomen. 

 

Tevens voeren we op leerlingenniveau onderzoeken uit in alle groepen.  

 

Naast de aparte onderzoeken onder personeel en leerlingen, stellen we problemen met betrekking tot 

agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten aan de orde tijdens: 

 individuele gesprekken met medewerkers (functioneringsgesprekken, loopbaangesprekken) 

 teamvergaderingen 

 managementteam 

 het bestuursoverleg 

 overleggen met en van de medezeggenschapsraden/GMR. 

 
 

3. Onze prioriteiten en het plan van aanpak 
 

De resultaten van de onderzoeken naar de veiligheid op onze scholen hebben we geanalyseerd. Elk 

knelpunt is gewogen en we hebben bekeken aan welke knelpunten we op korte en lange termijn gaan 

werken. Op basis hiervan is een prioriteitstelling gemaakt. 

 

Het gegeven dat landelijk gezien personeel zich bedreigd voelt door agressieve ouders, wordt nog niet 

direct herkend. Toch heeft het ons doen besluiten om hiervoor specifiek aandacht te schenken in het 

plan van aanpak. Met als doel daar zicht op te krijgen. 
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Ook is er in het plan van aanpak aandacht voor mogelijk onveilige situaties in de schoolgebouwen en op 

de schoolpleinen. Een aantal zaken is met eenvoudige maatregelen op te lossen, zoals het aanbrengen 

van betere verlichting. Andere vergen meer inspanning. 

 

In de bijlage bij dit veiligheidsplan is een plan van aanpak opgenomen, waarin de concreet te 

ondernemen acties staan beschreven en geprioriteerd. 

 

 
 

4. Communicatie en voorlichting 
 

Voorlichting vormt voor ons stichtingsbestuur een belangrijk onderdeel van het veiligheidsbeleid. 

Hiervoor zijn twee redenen:  

 het geven van voorlichting over ons sociaal veiligheidsbeleid is een wettelijke verplichting (artikel 8 

Arbowet); 

 door middel van voorlichting kunnen we meer draagvlak realiseren. 

 de school specifieke plannen zijn school gebonden 

 

Het is daarbij belangrijk dat voorlichting niet uit eenrichtingsverkeer bestaat, waarbij het personeel alleen 

geïnformeerd wordt over het beleid. Ons veiligheidsbeleid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van 

de verschillende schoolleidingen en personeel, het bevoegd gezag, de directie, het team, het 

onderwijsondersteunend personeel, de medezeggenschapsraad, de ouders, de leerlingen, de stagiaires, 

de hulpouders, enzovoorts. Wel zal het initiatief veelal liggen bij het bevoegd gezag en/of de directie.  

 

In het kader van deze voorlichting wordt het personeel geïnformeerd over: 

 de noodzaak en de achtergronden van ons veiligheidsbeleid 

 de bevindingen van de risico-inventarisatie en ander onderzoek naar de veiligheid op onze school 

 de manier waarop we het beleid voeren (willen, weten, wegen, werken, waken)  

 alle consequenties van de meld- en aangifteplicht 

 de gedragsregels van de school 

 de functie van de interne functionarissen op het gebied van veiligheid. 

 

School specifieke plannen 

Ook ouders en leerlingen worden bij de voorlichting betrokken. Dit doen we door een samenvatting van 

ons beleidsplan en de gedragsregels in de schoolgids op te nemen.  

Binnen het  Managementteam hebben we afgesproken dat onze leefregels op de eerste schooldag met 

de leerlingen worden besproken. En het is belangrijk dat hier regelmatig op wordt teruggekomen.  

 

Intentieverklaring  

Hoewel het niet wettelijk verplicht is, heeft ons bestuur ervoor gekozen om een intentieverklaring op te 

nemen als onderdeel van de eerste fase van het beleidsontwikkelingtraject. Dat is de fase waarin alle 

geledingen van onze school de intentie uitspreken dat zij de sociale veiligheid op onze school willen 

versterken.  

De intentieverklaring hebben wij in goed overleg met alle betrokkenen opgesteld. Deze is in de bijlage 

opgenomen. 

 

 

5. Coördinatie en organisatie 
 

De plaatsvervangende bestuurder voert de coördinatie van het veiligheidsbeleid binnen onze organisatie 

uit. Bij de coördinatie gaat het niet alleen om de uitvoering, maar ook om het bewaken en stimuleren van 

de voortgang.  
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Contactpersoon en vertrouwenspersoon 

Ons bestuur heeft minimaal één contactpersoon per school en een externe vertrouwenspersoon 

aangesteld. In de schoolgids staat wat hun namen en functies zijn en op welke manier ze zijn te 

bereiken. Contactpersonen zorgen voor de eerste opvang en verwijzen de klagers door naar de 

leidinggevende of de vertrouwenspersoon. 

 

Samenwerking met externe partners 
Hoewel de samenwerking met externe partners nog  niet altijd optimaal verloopt, hebben we het 

afgelopen jaar afspraken gemaakt over de taken, procedures en verantwoordelijkheden van de scholen 

van externe partners zoals jeugdzorg, politie, het bureau voor jeugd en gezin, GGD en andere 

organisaties.  

 

Omgaan met de media 

Het bestuur onderhoudt de contacten met de media en derden in geval van incidenten. Het personeel 

van de school verwijst de media en derden dan ook consequent door naar het bestuur. We hebben 

hiervoor apart mediabeleid ontwikkeld. In geval zich een ernstige calamiteit voordoet, loopt alle 

communicatie met externen via de door het bestuur aangewezen contactpersoon.  

 

Klachten 

In geval zich op het terrein van agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten klachten 

en/of bezwaren voordoen, wordt de algemene procedure van de klachtenregeling gehanteerd. Onze 

klachtenregeling is opgenomen in de schoolplannen en gepubliceerd in de schoolgidsen van elke 

school. 

 

Wij zijn aangesloten bij een regionale of landelijke klachtencommissie en vermelden de bereikbaarheid 

in de schoolgidsen. 

Wij informeren de medezeggenschapsraad meteen over elk gegrond oordeel van de klachtencommissie 

en de maatregelen die het bevoegd gezag naar aanleiding van dat oordeel zal nemen.  

 

Sociaal jaarverslag 

In het sociaal jaarverslag worden de activiteiten in het kader van sociale veiligheid beschreven en het 

aantal meldingen vermeld. 

 

De benodigde personele en financiële middelen 

In de jaarlijkse budgetteringsronde worden de activiteiten in het kader van sociale veiligheid begroot. De 

omvang van de kosten wordt mede bepaald door het aantal te ondernemen verbeteractiviteiten die zijn 

opgenomen in het plan van aanpak.  

 

 

6. Melding en registratie 
 

Melding 

Onze scholen zijn wettelijk verplicht om bepaalde ongevallen te melden aan de Arbeidsinspectie. 

Iedereen op onze school heeft de verantwoordelijkheid om aan de directie door te geven wanneer een 

ongeval heeft plaatsgevonden. Artikel 9, lid 1 van de Arbeidsomstandighedenwet luidt in dit kader als 

volgt:  

De werkgever meldt arbeidsongevallen die leiden tot de dood, een blijvend letsel of een  

ziekenhuisopname direct aan de daartoe aangewezen toezichthouder en rapporteert hierover  

desgevraagd zo spoedig mogelijk schriftelijk aan deze toezichthouder. 

 

De directie van onze scholen maakt hiervoor gebruik van het Ongevallenmeldingsformulier 

Arbeidsinspectie (zie bijlage). 
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Meldpunt 

Er wordt door het bestuur een meldpunt ingericht voor personeel, leerlingen en ouders die incidenten 

willen melden. Het meldpunt is vrij toegankelijk en anonimiteit is gewaarborgd. 

 

Ons bestuur maakt jaarlijks een overzicht van het aantal meldingen per school en locatie. Dit overzicht 

bevat algemene (dit wil zeggen: geen individuele) gegevens, die in de diverse overlegvormen 

(bestuursoverleg, directieoverleg, MR-overleg en teamoverleg) van de school worden besproken. 

 

Registratie 

De schooldirectie houdt een lijst bij van de gemelde arbeidsongevallen en van de arbeidsongevallen die 

hebben geleid tot een verzuim van meer dan drie werkdagen. De directie noteert ook de aard en datum 

van het ongeval (artikel 9 lid 2 Arbo-wet). Hierbij wordt gebruik gemaakt van het ongevallenregister (zie 

bijlage). 

 

Het bestuur heeft besloten om ook de minder ernstige incidenten te registreren. Afgesproken is om dit 

gedurende één schooljaar te doen en driemaandelijks de voortgang en opbrengst te evalueren.  

Na dit jaar wordt besloten of het nodig is om met deze registratie door te gaan of ons te beperken tot de 

wettelijke verplichtingen.  

 

De Meld- en Aangifteplicht Zedenmisdrijf 

Volgens artikel 4a WPO / WEC zijn we verplicht om een vermoeden van een zedenmisdrijf tegen een 

minderjarige leerling in de onderwijssituatie te melden bij ons bestuur, dat op zijn beurt met de 

vertrouwensinspecteur moet overleggen over aangifte bij politie/justitie. 

 

Een school-opvangteam voor ernstige incidenten. 

Bij  ernstige incidenten wordt op betrokken school een opvangteam samengesteld. De leden van het 

opvangteam en andere interne hulpverleners worden voor hun taken begeleid (bijvoorbeeld door 

‘Slachtofferhulp’). 

Indien een incident leidt tot ziekteverzuim, wordt gehandeld conform het algemeen geldende 

ziekteverzuimbeleid van onze onderwijsinstelling. 

 

Ook bij minder ernstige incidenten is aandacht voor het slachtoffer (en eventueel de agressor) gewenst. 

De schoolleiding stimuleert (indien de betrokkene dit op prijs stelt) de betrokkenheid van 

leidinggevenden en collega’s bij de situatie. Telefoontjes, persoonlijke gesprekken en dergelijke worden 

aangemoedigd. 

 

Verzuimsignaal 

Onze scholen werken met een signalering en meldingssysteem verzuimsignaal. Elk ziekteverzuim wordt 

hierin bijgehouden. Een eventuele relatie van ziekteverzuim en werk gerelateerd verzuim worden daarin 

duidelijk bijgehouden en inzichtelijk. Indien nodig wordt daar actie op gezet. 

 

Schakel naar maatschappelijke organisaties 

Onze intern-begeleiders vormen een belangrijke schakel naar het maatschappelijk werk en naar het 

netwerk van schoolexterne voorzieningen, zoals het maatschappelijk werk, de leerplichtambtenaar, de 

jeugdzorg en de politie.  

 

Protocol medische handelingen 

Ook om onveilige situaties te voorkomen hanteren onze scholen het protocol medische handelingen 

conform het model van de PO raad. Op deze wijze willen we voorkomen dat onveilige situaties ontstaan 

door verkeerde of onbedoeld onjuiste medische handelingen. ( zie bijlage) 

 

 

BHV trainingen 

Elke school heeft 1 of meerdere BHVers. Zij trainen elk jaar om hun handelingsbekwaamheid te 

onderhouden. Ook wordt elk jaar in onze scholen ontruimingsoefeningen gedaan. 
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7. Evaluatie 
 

Onze scholen evalueren het veiligheidsbeleid en de voortgang van het plan van aanpak regelmatig. Om 

een goede evaluatie mogelijk te maken, is het van belang dat bij aanvang de doelen duidelijk zijn. 

Daarom wordt bij het opstellen van het plan van aanpak duidelijk omschreven wat het probleem is en 

welk doel met de te ondernemen actie wordt nagestreefd.  

Per actie wordt vastgesteld of de school de evaluatie zelf uitvoert dan wel uitbesteedt. Dit is natuurlijk 

mede afhankelijk van de aard en ernst van de problemen.  

 

Jaarlijks wordt vastgesteld of de risico-inventarisatie en –evaluatie nog actueel is. Zo nodig wordt deze 

opnieuw uitgevoerd. 

 

Om een adequaat beleid te voeren op het gebied van agressie, geweld en dergelijke overlegt de 

werkgroep personeel regelmatig over dit onderwerp. 

 

Daarnaast is veiligheid een verantwoordelijkheid op stichting- en van het totale team op schoolniveau. 

Het reguliere teamoverleg is een goede gelegenheid om het beleid met betrekking tot agressie, geweld 

en dergelijke geregeld aan de orde te laten komen. In dit overleg worden de meldingsformulieren van de 

afgelopen periode besproken, komen ervaringen met agressie, geweld en dergelijke aan bod en de 

manier waarop is gereageerd. Ook bekijkt het teamoverleg of het gevoerde beleid en/of het gebruikte 

materiaal (onder andere de formulieren) bijstelling behoeven. 
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Specifiek gedeelte OBS Breskens 
 
 
 
 

1. Inleiding 
 
Veiligheid op school is een belangrijk thema, want een veilige en prettige omgeving is noodzakelijk om 
op school goed te kunnen functioneren. Dit geldt voor zowel leerlingen, ouders als personeel. Werken 
aan veiligheid op scholen is onderdeel van het onderwijsbeleid. 
 
Leerlingen, ouders, personeelsleden en schoolleiders mogen verwachten dat een school hen 
veiligheid biedt. Alleen in een veilige en prettige omgeving kunnen leerlingen en leraren effectief en 
plezierig samenwerken. Het is belangrijk geen scheidingslijn te leggen tussen ernstige incidenten en 
minder ernstige zaken. In scholen komt “klein” geweld vaker voor dan “groot” geweld. De kern van 
beide vormen van geweld is: dat personen en/of hun grenzen niet worden gerespecteerd. 
Bedreiging, mishandeling en seksueel geweld zijn vormen van geweld die het meest in het oog 
springen. Maar ook buitensluiten, roddelen, uitschelden en pesten zijn vormen van geweld. 
 

2. Begrip ‘veiligheid op school’ 
 
Dit begrip is te verdelen in twee soorten veiligheid. Fysieke veiligheid en sociale veiligheid. Scholen 
zijn verplicht een plan op te stellen waarin zowel de fysieke als de sociale veiligheid beschreven 
worden. 
 

a) Fysieke veiligheid. 
Fysieke veiligheid richt zich erop om het risico op het aantal ongelukken in en om de school te 
beperken.  
 

b) Sociale veiligheid. 
Sociale veiligheid heeft betrekking op het voorkomen van agressie, geweld, pesten, seksuele 
intimidatie of discriminatie. 
Je veilig voelen op een school is een voorwaarde voor iedereen, leerlingen, personeel en ouders.  
 
Onze visie op sociale veiligheid 
 
Op OBS Breskens De Zeemeeuw geven we onderwijs in een veilige omgeving, waarbinnen ieder kind 
de ruimte krijgt om zich optimaal te ontwikkelen. 
We bieden de kinderen een veilig pedagogisch klimaat. De leerkrachten bevorderen deze ontwikkeling 
door het scheppen van een prettige sfeer in de klas en op het schoolplein. 
Daarnaast maken we met de kinderen afspraken over respectvol omgaan met elkaar en met elkaars 
eigendommen. Hierover worden afspraken gemaakt op groepsniveau en op schoolniveau. 
Dit gaat echter niet altijd vanzelf. Wij zullen het de kinderen moeten leren.  
En gaat het eens mis..., dan lossen we het samen op. 
Ook voor de teamleden geldt dat zij hun werk pas goed kunnen doen als ze zich veilig voelen, zich 
kwetsbaar op durven stellen en zich gezien en gehoord voelen. 
Ook mogen zij fouten maken en kunnen zij worden aangesproken op taken en verantwoordelijkheden. 
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3. Kernwaarden op onze school 
 

 Je respectvol gedragen t.o.v. elkaar en t.o.v. elkaars spullen 

 Pedagogisch tactvol handelen  

 Elkaar een rustige leeromgeving bieden 

 Met elkaar samenwerken kinderen, teamleden en ouders 

 Elkaar waarderen 

 Kritisch zijn t.o.v. je werk en elkaar 

 Openstaan voor veranderingen 
 
 

Hoe willen wij dit doen? 
 
Elkaar groeten/elkaar welkom heten 

 Wij begroeten elkaar (kinderen en volwassenen) in het elkaar tegenkomen op de gang, op het 
plein en gebruiken daarbij de juiste en in de context passende taal. We staan als volwassenen 
hierin model voor de kinderen. 

 De leerkracht groet de kinderen bij binnenkomst in de klas. De kinderen voelen zich daardoor 
gehoord en gezien door de leerkracht. Door ook nog even een kort moment van aandacht ( 
ben je weer beter, fijn dat je er weer bent e.d.) wordt dit gevoel versterkt, vooral bij de 
teruggetrokken kinderen. Als leerkracht heb je ook hierin een voorbeeldrol. 

 Bij het weggaan aan het eind van de dag elkaar een fijne dag/weekend/vakantie wensen. 

 Bij het weggaan tussen de middag elkaar even smakelijk eten wensen. 

 We geven bezoekers en nieuwe collega’s het gevoel dat ze welkom zijn.  

 Kinderen groeten aanleren, door er in de les aandacht aan te besteden (Leefstijl, drama) 
 
Elkaar helpen 

 We voelen ons veilig genoeg om hulpvragen aan elkaar te stellen 

 We zijn bereid een ander te helpen 
 
Tactvol handelen 

 We luisteren naar elkaar 

 We geven elkaar de ruimte om jezelf te zijn, binnen de aangegeven kaders 

 We geven elkaar feedback, positief kritisch 

 We bevestigen goed gedrag 

 We corrigeren ongepast gedrag 
 
Rustige leeromgeving 
 

 Leerkrachten bewaken de balans tussen werk- en relaxruimte in de klas.  

 Leerkrachten zorgen voor voldoende ruimte om te lopen en te bewegen in de klas 

 Leerkrachten zorgen voor voldoende overzicht in de klas 

 Leerkrachten zorgen samen met de kinderen voor een gezellige klasruimte zonder een teveel 
aan visuele prikkels 

 Leerkrachten en kinderen zorgen er samen voor dat elk kind rustig kan werken op zijn 
werkplek 

 Kinderen die daar behoefte aan hebben kunnen in overleg met de leerkracht een rustige 
werkplek zoeken of een koptelefoon gebruiken 
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3. Fysieke veiligheid. 
 

3.1. Veiligheid in het schoolgebouw 

Het gebouw is volgens de laatste veiligheidseisen gebouwd en ingericht: branddeuren, vluchtwegen, 

CO’2 meters in elke klas, ventilatiesysteem in elke klas en drempelloos. 

Als school proberen we de veiligheid in het gebouw zo optimaal mogelijk te garanderen door o.a. het 

opstellen van regels en afspraken. Hieronder zijn een aantal onderwerpen concreter uitgewerkt. 

3.1.1. Regels en afspraken in het gebouw 

 

Schoolregels   

 Gewoon lopen in de hal, gangen en op de trap. 

 We houden rekening met elkaar. 

 Conflicten lossen we zelf op de gewenste manier op, bijv. een conflict uitpraten, gedrag van 

de ander negeren, uit de situatie stappen door een afkoelplekje te kiezen. 

 Als het niet lukt om een conflict op te lossen roepen we de hulp van een leerkracht of andere 

volwassene in. 

 Ongewenst gedrag stoppen en/of melden bij de groepsleerkracht Voorbeelden van ongewenst 

gedrag: individueel of met een groep bewust uitlokken van een reactie bij de ander (uitdagen), 

bewust buitensluiten, schelden, schoppen en slaan.  

 Bij aanvang en vertrek per groep de trap op- en afgaan.  

 Rechts houden op de trap. 

 De treden gebruiken, geen trapleuning. 

 Jassen en tassen opruimen in de hal. 

 Mobiele telefoons thuis laten. Indien een situatie de aanwezigheid van een mobiele telefoon 

noodzakelijk maakt dan wordt deze bij de leerkracht in bewaring gegeven gedurende de 

schooldag. 

 Scherpe voorwerpen thuis laten. 

 

 De gymzaal wordt bezocht onder begeleiding van een volwassene.  

 De gymtoestellen worden gebruikt o.l.v. bevoegde leerkrachten. 

 Het onderhoud van de gymzaal is in handen van de gemeente. 

 

 De kleutergymzaal wordt bezocht onder begeleiding van volwassenen.  

 De klim-en klautermaterialen in de kleutergymzaal worden alleen gebruikt o.l.v. de 

leerkrachten. 

 Het onderhoud van de materialen in de kleutergymzaal is in handen van de school. 

 

 De bibliotheek wordt onder schooltijd bezocht onder begeleiding van de leerkracht of een 

onderwijsassistente. 

 De kinderkeuken wordt gebruikt in kleine groepen onder begeleiding van een leerkracht, 

onderwijsassistente of ouder. 

 

 De buitendeuren zijn tijdens de pauzes open. 

 De buitendeuren zijn tijdens de lestijden gesloten (alleen van buiten). 

 De tussendeur bij groep1/2 c is tijdens de lestijden gesloten.  

 De tussendeur bij groep 5a is half open.  

 Op de verdieping is de tussendeur naar de gymzaal gesloten. Deze deur zal alleen geopend 

worden voor de gymlessen. Elke leerkracht is in het bezit van een sleutel. 
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      Hygiëne  

 Alle toiletten en klassen zijn voorzien van foam en papieren handdoeken. 

 De toiletten worden elke dag schoongemaakt. 

 De klassen en gangen beneden worden elke dag schoongemaakt 

 De klassen en gangen op de verdieping worden driemaal per week schoongemaakt.  

 De leerkrachten zorgen tevens zelf dat hun klas opgeruimd is en dat er geveegd wordt. 

      

 

   Medisch handelen 

Alle BHV-ers in de school hebben een EHBO diploma. Jaarlijks volgen zij een herhalingscursus tijdens 

de BHV trainingsdag. Zij mogen geen medische handelingen verrichten die buiten het gebied van het t 

verlenen van eerste hulp vallen. 

De overige leerkrachten zijn niet bevoegd om medisch te handelen, op het behandelen van een 

schaafwond na. 

Overig medisch handelen beperkt zich tot het toedienen van paracetamol mits ouders daarvoor 

toestemming gegeven hebben. 

Bij specifieke medische handelingen, die noodzakelijk zijn bij levensbedreigende allergieën, 

suikerziekte, astma en epilepsie, wordt informatie gevraagd bij ouders, jeugdarts of huisarts. (zie ook 

protocol medisch handelen) 

 

3.1.2. BHV 

Het doel van een bedrijfshulpverlening is om bij noodsituaties of situaties, die tot een noodsituatie 

kunnen leiden, snel in te grijpen in afwachting van hulp van buitenaf, waarbij:  

 bij ongevallen eerste (levensreddende) hulp kan worden verleend 

 door ontruiming zoveel mogelijk wordt voorkomen dat er persoonlijk letsel ontstaat 

 eventuele slachtoffers worden gered en voorzien van een eerste medische behandeling 

 de brand en/of andere noodsituatie wordt bestreden teneinde schade aan gebouw, installaties 
en inventaris, evenals milieueffecten te beperken 

 
Dit voortijdig ingrijpen is vooral in het belang van de veiligheid van de leerlingen en het personeel. 
BHV-ers moeten in ieder geval kunnen optreden bij stoornissen in het bewustzijn, de ademhaling of 
de bloedsomloop en bij shock. 
 
Bij een brand in een school zijn het blussen, alleen bij een beginnende brand, en de ontruiming, de 
belangrijkste taken. Dit betekent dat in iedere afdeling iemand binnen vier minuten aanwezig moet 
kunnen zijn om de ontruiming te leiden. In de praktijk moeten dat minimaal twee mensen zijn, omdat 
vervanging nodig is bij afwezigheid. Op onze school zijn vijf BHV-ers. 
Op school is een nieuw BHV plan in ontwikkeling. (zie plan van aanpak in de bijlage). 
 

3.1.3. Ontruimingsplan  
 
In ieder schoolgebouw kunnen zich situaties voordoen die het noodzakelijk maken dat leerlingen, 
ouders, leerkrachten en overige aanwezigen het gebouw zo snel mogelijk moeten verlaten. 
 
Deze situatie kan zich voordoen bij 
-brand 
-wateroverlast 
-stormschade 
-bommelding 
-gaslekkages 
-in opdracht van bevoegd gezag 
-of in andere voorkomende gevallen. 
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Hiervoor is naast de genomen preventie en preparatiemaatregelen een ontruimingsplan nodig. 
Voorwaarde voor een goede ontruiming is dat de opzet van dit plan bij alle medewerkers van de 
school bekend moet zijn. 
Door middel van instructie en minimaal een jaarlijkse oefening zal dit ontruimingsplan aan de praktijk 
worden getoetst en zo nodig worden bijgesteld. 
In iedere hal hangt een route die gelopen moet worden om de school te verlaten. Deze route wordt na 
elke vakantie met de kinderen besproken/gelopen. 
De vluchtdeuren worden door de leerkracht geopend met een groen kastje, dat bij elke vluchtdeur 
aanwezig is. 
De leerkracht zorgt ervoor dat er geen paniek ontstaat en laat de kinderen hem/haar volgen. De 
kinderen worden bij de uitgang door de leerkracht geteld en hij/zij houdt ze bij elkaar op de 
aangegeven verzamelpunten. De ingangen worden gecontroleerd om te voorkomen dat kinderen 
terug naar binnen gaan om jassen/tassen e.d. te halen. 
 

3.2.   Veiligheid op het speelplein 
 
Aangezien het plein openbaar terrein is kunnen we deze regels alleen handhaven tijdens de 
schooltijden. We hopen dat de kinderen zich ook na schooltijd aan deze regels houden. 
Buiten schooltijd dient u incidenten, ongevallen e.d. te melden bij het dorpshuis of bij de gemeente. 
Om alle kinderen veilig te laten spelen en van voldoende ruimte te voorzien, hebben we besloten om 
groep 1-3 op een afgescheiden gedeelte van het plein te laten spelen. 
 

3.2.1. Regels en afspraken op het plein 

 

Schoolregels  

 Op het schoolplein mag niet gefietst worden. Fietsen worden gestald in de fietsenstallingen. 

Groep 1-3 gebruikt de fietsenstalling op het plein. Groep 4-8 gebruikt de fietsenstalling buiten 

het plein. Zodra deze vol is worden ze bij de nietjes geplaatst. 

 Tijdens de pauzes mogen de kinderen niet naar binnen zonder toestemming van de 

leerkrachten die op het plein lopen. Toiletbezoek dient voor of na de pauzes plaats te vinden. 

 Kiss and Ride wordt alleen geopend bij slecht weer. Kinderen mogen dan vijf minuten eerder 

naar binnen. 

 Er mogen geen honden mee het schoolplein op. 

 Op het Kiss and Ride gedeelte kan er met ballen gespeeld worden, niet op het gedeelte voor 
het gebouw. 

 Als de bal over het hek gaat, wordt dit bij de pleinwacht gemeld en afgestemd of de bal op dat 
moment terug gehaald kan worden. 
         
       Sociale regels 

 We houden rekening met elkaar op het plein en geven elkaar de ruimte om te spelen. 

 Op de klimtoestellen zorgen we ervoor dat ook anderen aan de beurt komen. 

 We betrekken anderen bij ons spel. 

 We sluiten niemand buiten. 

 Conflicten lossen we op de gewenste manier op, bijv. een conflict uitpraten, gedrag van de 

ander negeren, uit de situatie stappen door een afkoelplekje te kiezen. 

 Als het niet lukt om een conflict op te lossen roepen we de hulp van de pleinwacht in. 

 Ongewenst gedrag stoppen en/of melden bij de pleinwacht. Voorbeelden van ongewenst 

gedrag: individueel of met een groep bewust uitlokken van een reactie bij de ander (uitdagen), 

bewust buitensluiten, schelden, schoppen en slaan.  

 Bij herhaald ongewenst gedrag wordt de leerling naar binnen gestuurd en volgt er een 

gesprek waarin het gedrag, de onderliggende behoefte en de consequentie besproken 

worden met de groepsleerkracht. Indien noodzakelijk worden ouders betrokken. 

 We laten de speeltoestellen en speelmaterialen ongeschonden. 

 We gooien afval in de prullenbak. 
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4. Sociale veiligheid 

De leerkrachten spelen een belangrijke rol bij het creëren van een sociaal veilig klimaat. Zij 
kunnen grensoverschrijdend gedrag tijdig signaleren en adequaat ingrijpen. Zij dragen normen en 
waarden uit en laten leerlingen voorbeeldgedrag zien. Dit alles vereist pedagogisch vakmanschap. 
Het is belangrijk dat de schoolleiding leerkrachten hierin stuurt en coacht en dat leerkrachten zich 
op dit terrein (verder) professionaliseren. Het begin van het schooljaar is cruciaal voor het 
realiseren van een sociaal veilig klimaat in een klas. Dan begint de groepsvorming. Als de leraar 
in deze fase een positief stempel drukt op de sfeer en met de leerlingen duidelijke regels 
afspreekt, creëert hij een positief klimaat waarvan iedereen de rest van het jaar de vruchten plukt. 

Op onze school proberen we op de volgende manier zo goed mogelijk te werken aan een veilig 

sociaal klimaat. 

4.1. Goed van Start 

Aan het begin van het schooljaar wordt gestart met het programma “Goed van start”. Een 

programma gericht op het opstellen en handhaven van regels en afspraken in de groep. In dit 

programma komen de volgende onderwerpen aan de orde: 

 Wat gaat er goed bij ons in de groep? 

 Regels afspreken om de gang van zaken goed te laten verlopen. 

 Hoe gaan we met elkaar om? 

 Contract opstellen. 

 Consequenties opstellen. 

Deze onderwerpen staan de eerste vijf weken van het schooljaar centraal in de groepen. De 

afspraken in het contract en de consequenties worden na elke vakantie opnieuw aan de orde 

gesteld en zo nodig aangepast. Ook wordt het contract in de groep aan de orde gesteld als er zich 

een situatie voordoet waarbij het noodzakelijk is om de afspraken en consequenties te bespreken. 

4.2. Pedagogische tact 

Momenteel werken we met alle Escaldascholen aan een ontwikkelingstraject dat gericht is op 

tactvol handelen door de leerkracht. Tactvol handelen kan er o.a. voor  zorgen dat een probleem 

tot ieders tevredenheid wordt opgelost, voor kind(eren) en leerkracht. Tactvol handelen wordt o.a. 

gekenmerkt door luisteren naar en accepteren van elkaar. De acceptatie heeft een onderliggend 

perspectief: de leerling moet verder kunnen en hij moet dat zelf doen. Door de aandacht van de 

leerkracht weet de leerling ook dat hij er niet alleen voor staat. Door de intentie de leerling te 

willen begrijpen wordt de relatie van leren en ontwikkelen versterkt: leerkracht en leerling zijn in 

dialoog. Voor een dergelijke dialogische verhouding is het volgende nodig: 

 Accepteren en niet oordelen. 

 Weten dat elk kind en elke situatie uniek is. 

 Weten dat iedere situatie een eigen onderliggende behoefte heeft. 

 Beseffen dat kinderen zich moeten kunnen ontwikkelen in een waardevaste context. 

 Weten dat je daarin als leerkracht een eigen, onderscheiden rol en verantwoordelijkheid 

hebt. 

Hieraan ten grondslag liggen de drie basisbehoeftes van de mens. Leerkracht en leerling moeten 

zich verbonden voelen met elkaar. Vanuit deze verbondenheid zal het gevoel van autonomie van 

de leerling groeien en zal hij/zij in staat zijn zelf keuzes te maken in dialoog met de leerkracht. 

Vanuit deze verbondenheid zal het gevoel van competentie groeien bij de leerling. Hij/zij zal 

steeds beter zicht krijgen op zijn/haar eigen leerproces in dialoog met de leerkracht. 

4.3. Leefstijl 

Deze methode ondersteunt het omgaan met gevoelens van de leerlingen en oefent de sociale 

vaardigeden van de leerlingen. De methode heeft een eigen leerlijn, maar kan ook goed ingezet 

worden als zich bepaalde situaties/problemen op school voordoen. 
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5. Incidentenregistratie en vertrouwenspersoon 

 Ongevallen onder schooltijd  in het schoolgebouw, in de gymzaal, in de kleutergymzaal en op 

het plein worden door de leerkrachten vermeld op het ongevallenmeldingsformulier. Bij 

structurele gebeurtenissen wordt naar een oplossing gezocht in overleg met de hoofd BHV-er  

(Nele Ferret) en de directeur, niet bij een op zichzelf staand incident door onvoorzichtigheid of 

onoplettendheid.   

 Agressief gedrag, geweld en seksuele intimidatie tussen leerlingen, leerlingen en 

leerkrachten, leerkrachten onderling en tussen ouders en leerkrachten worden gemeld bij de 

directeur. Ook deze incidenten worden, inclusief de aanpak, geregistreerd op het 

incidentenregistratieformulier. De leerkrachten noteren zelf het incident in het logboek en 

bespreken dit direct met de directeur. In overleg met de directeur wordt er naar oplossingen 

gezocht. (zie ook protocol omgaan met agressieve ouders). 

 Bij klachten omtrent de afhandeling van de ongevallen/incidenten door de directeur kan er 

contact opgenomen worden met de vertrouwenspersoon van de school. De 

vertrouwenspersoon van de school is Sandra de Ruijscher-Ocké. Dit contact is vertrouwelijk 

en zij zal de betreffende personen naar een vervolgtraject verwijzen.  

 

 

6. Vaststelling en evaluatie plan 

Het plan wordt eenmaal in de vier jaar vastgesteld en eenmaal per jaar geëvalueerd in het team 

en de MR. 
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Bijlage 1 

 Afspraken op het plein. 

De ochtendpauze is gezamenlijk. 

 

Pleinwacht  

 Grote plein Kleine plein 

Maandag   

Dinsdag   

Woensdag   

Donderdag   

Vrijdag   
 

 

De groepsverdeling van de rij groep 4 t/m 8 

6  

 

7  7 6    

 

8a  

Groep 5 gaat binnen en buiten bij de deur van de BSO 

Groep 8b staat bij het hek op het plein 

De groepen 1-4 gaan aan de kant van de kleuters naar binnen.  

 

Afspraken pleinwacht gr. 3 t/m 8 

1. Op het grote plein lopen drie leerkrachten. Op het kleine plein 2 leerkrachten. 

2. Alle leerkrachten lopen 2x pleinwacht. 

3. De stagiaires lopen pleinwacht. 

4. Zorg + directie lopen pleinwacht. 

5. Pleinwacht is tijdig buiten en duidelijk zichtbaar voor de leerlingen. 

6. Pleinwachttijden: 

                   8.15- 8.30 (duidelijk zichtbaar voor leerlingen) 

                            10.20-10.35  

                            12.00 bij de deur aanwezig, zichtbaar voor leerlingen en ouders 

                            12.45-13.00  

                            15.00- tot kinderen weg zijn bij deur aanwezig, zichtbaar voor  

                                  leerlingen en ouders 

7. De bel gaat ’s morgens om 8.25 en ’s middags om 12.55, bij de pauze en bij het 

uitgaan van de school. 

8. Na de (ochtend/middag) bel gaan de leerlingen op het plein in de aangewezen rij 

staan. De leerlingen staan achter elkaar in de rij. 

9. De leerkrachten halen buiten of binnen hun groep op en lopen samen met hun groep 

naar boven.  

10. Om 8.30 en 13.00 gaat de voordeur op slot, waardoor je alleen van binnen naar 

buiten kan. Dit doet de leerkracht die het laatst met zijn groep binnenkomt. 
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Kiss and Ride 

1. Pleinwacht opent Kiss and ride om 8.20 uur en om 12.50 uur bij slecht weer. 

2. Marianne Vinke sluit de Kiss and ride ’s morgens om 8.30 uur, Els ’s middags om 

13.00 uur.  

3. Rijrichting Kiss and ride: via plein naar geasfalteerde weg en terug langs de 

parkeerplaatsen.  

 

 

Fietsenstallingen: 

Groep 1-3 fietsenstalling op het plein. Schuurtje voor de fietsen van de leerkrachten. 

Groep 4-8 fietsenstalling en nietjes buiten het plein. 

 

Halen en brengen leerlingen door de ouders: 

1. Ouders groep 1-3  brengen hun kinderen op het plein. 

2. Ouders groep 1-3 halen hun kinderen op bij het hek. Fietsen niet mee het plein op 

maar achter de fietsenstalling parkeren.                                           

3. Ouders groep 4 -8 kunnen bij het brengen en halen van de kinderen wachten achter 

het hek bij de ingang van het dorpshuis of op de Kiss and Ride.                                                                                  
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Bijlage 1 

  

OPENBARE SCHOOL VOOR BASISONDERWIJS 
 

  
 
Protocol: weglopen 
Doel 
Medewerkers van OBS Breskens weten hoe te handelen wanneer een leerling wegloopt. 
Indien een leerling weggelopen is 
Indien een leerling weggelopen is, dienen de leerkrachten en andere medewerkers als volgt te 
handelen: 

 De leerkracht gaat niet zelf achter de leerling aan. 

 De leerkracht meldt bij de directie of de administratie zo spoedig mogelijk om welke 

leerling(en) het gaat en, in het kort, wat er is voorgevallen en of de leerling verontrustende 

uitlatingen heeft gedaan. 

 De leerkracht blijft bij zijn/haar eigen groep of draagt het toezicht daarop over aan een 

beschikbare collega. Ofwel: de leerkracht laat zijn/haar groep nooit alleen. 

 Meldt de leerling zich niet snel daarna, dan wordt een medewerker ingezet om te zoeken. 

Deze actie wordt aangestuurd door de directie of door de administratie. 

 Wanneer de leerling zich na 5 minuten niet gemeld heeft of gevonden is, worden 

ouder(s)/verzorgers) op de hoogte gesteld door de leerkracht of door de directie. 

In dat gesprek wordt: 
 ouder(s)/verzorger(s) de situatie uitgelegd; 

 bij ouders aangegeven dat de school niet langer de verantwoordelijkheid kan dragen nu 

de leerling het gebouw en/of plein verlaten heeft; 

 met ouders besproken of de hulp van de politie wordt ingeroepen. 

Wanneer ouder(s)/verzorger(s) niet bereikt kunnen worden, wordt het noodnummer uit Parnassys 
gebeld. Op dat moment stopt het zoeken door de medewerker van school. Alleen wanneer het een 
leerling van groep 1, 2, 3 of 4 betreft of wanneer de leerling alarmerende uitspraken heeft gedaan bij 
het verlaten van de klas/school, blijft de medewerker zoeken. Deze medewerker onderhoudt tijdens 
het zoeken contact met de school. 
 
Indien de school de politie informeert over de leerling, dan geeft ze een zo volledig mogelijk 
signalement en volgt eventuele adviezen van de politie op. 
Wanneer de leerling gevonden is, zal alleen verbaal en vanaf veilige afstand geprobeerd worden de 
leerling naar de school terug te leiden. Wanneer dit niet lukt, houdt één van de medewerkers op 
afstand de leerling in de gaten in afwachting van de komst van de ouder(s)/verzorger(s) of de politie. 
Wanneer de leerling weer terug is 
 Er is een gesprek met de leerkracht, directie en de ouders over: 

 Het voorval 

 De vervolgmaatregelen 

 Gemiste lessen inhalen, de manier waarop bespreken met ouders 

 De leerkracht maakt een verslag in Parnassys. 
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Evaluatie protocol weglopen 
 Dit protocol is bijgesteld in januari 2014. 

 
 De PMR heeft met dit protocol ingestemd  

 
 Handtekening voor akkoord PMR: 

 
 

(naam en handtekening) 
 
Het protocol weglopen wordt geëvalueerd in januari 2018 

 
 
 
Handtekening ouder(s):     Handtekening school:  
 
………………………………….     …………………………………………
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Bijlage 1 
 
Protocol  bij overlijden van een leerling of collega, een geweldsmisdrijf of een zedendelict . 
 

 

1. Informatie/communicatie 
na melding. 

1. Collega’s 

- Directeur informeert collega’s persoonlijk 
via mail of sms. 

- Directeur neemt contact op met algemeen 
directeur van Escalda dhr. R. de Jong. 

- Directeur verzamelt team die dag om 
verdriet te delen en plan op te stellen. 

- Plan omvat o.a.: opvang collega’s, 
leerlingen en ouders. 

- Directeur neemt contact op met de 
noodzakelijke hulpverlenende instanties( 
schoolmaatschappelijk werk, jeugdarts, 
jeugdverpleegkundige, RPCZ, 
Samenwerkingsverband en indien 
noodzakelijk politie en gemeente). 

2. Leerlingen  
Leerlingen worden op de eerste schooldag 
na de melding  opgevangen door het team 
en externe hulpverlening. 

3. Ouders 

- Ouders van de betreffende groep worden 
via sms het eerst op de hoogte gesteld van 
de gebeurtenis en de hulpverlening. 

- Overige ouders  worden daarna via mail op 
de hoogte gesteld van de gebeurtenis en 
de hulpverlening. 

- Ouders worden op de eerste schooldag na 
de melding opgevangen door directie, 
collega’s met niet lesgebonden taken en 
externe hulpverleners. 
 

 

2. Overbrengen van het 
nieuws in de groepen 

- Boodschap moet duidelijk zijn .  
- Kinderen ruimte geven voor verwerking van het 

nieuws. 
- Contact opnemen met ouders van kinderen die 

naar huis willen. 
- Opvang in de school voor kinderen die even uit 

de groep willen, door een  vrij geroosterde 
collega, intern begeleider of externe 
hulpverlener. 

- Het verdere verloop van die dag zal ieder in 
zijn/haar eigen  groep afstemmen op de 
behoeften van de groep en individuele 
kinderen. 
 
 

 

3. Tussen overlijden en 
uitvaart 

- Troostkoffer in betreffende groep(en) 
- Herinneringsplek in de betreffende groep(en) 

inrichten. 
- Condoleanceruimte inrichten in de school. 
- Veel aandacht voor verdriet/gedrag kinderen in 

de klas 
- Ingaan op vragen van kinderen 
- Kinderen informeren over uitvaart 
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- Ouders informeren over aanpassingen in 
programma school 

- De zorg voor de leerlingen en collega’s op 
school 

- De contactpersonen op school bepalen. 
- Rouwbezoek  afstemmen met familie. 
- Nazorg voor leerlingen en collega’s door 

collega’s en externe hulpverleners. 
- Rouwadvertenties plaatsen (groep, school, 

bestuur). 
 

4. Uitvaart - Aanwezigheid uitvaart door collega’s, leerlingen 
en ouders afstemmen met de familie.  

- Afscheid nemen van betreffende leerling, 
collega op school afstemmen met de familie. 
 
 

 

Nazorg  - Herinneringsplekje in de klas en in de school 
- Dag na uitvaart normale lesgeven proberen op 

te starten 
- Nazorg voor leerlingen die dit nodig hebben 

door externe hulpverlening in samenwerking 
met  leerkracht en ib. 

- Activiteiten gericht op verwerking in de groepen 
knutselen, tekenen, voorlezen e.d. 

- Nazorg  voor collega’s door elkaar op te vangen 
en eventueel  gesprekken te voeren met 
externe hulpverleners. 

- Nazorg voor ouders door externe hulpverleners 
in afstemming met leerkracht en ib. 
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Bijlage 1 
 
Protocol omgaan met agressief gedrag (verbaal, fysiek , seksuele intimidatie, mail en social 
media) van ouders. 
 
Dit protocol wordt tevens gehanteerd bij agressief gedrag tussen collega’s onderling. 
 
•  De vertrouwenspersoon assisteert het slachtoffer bij het doen van aangifte.  
 
•  De schoolleiding kan naast of in plaats van slachtoffer(s) melding maken van incident bij politie.  
 
•  De vertrouwenspersoon verwijst het slachtoffer naar hulpverleningsinstanties, zoals   
   Slachtofferhulp Nederland of bedrijfsarts.   
 
•  Registratie van het incident. 
  
•  Afhankelijk van de aard van het agressieve gedrag wordt bemiddeling georganiseerd.  
 
•  De schoolleiding treft maatregelen om veiligheid in de school te herstellen.  
 
•  De schoolleiding informeert het personeel over het incident.  
 
•  De schoolleiding informeert bestuur, leerplichtambtenaar en onderwijsinspecteur over het incident.  
 
•  Indien nodig informeert de schoolleiding andere ouders, leerlingen e.d.  
 
•  De vertrouwenspersoon geeft in samenwerking met schoolleiding vorm aan de opvang van het  
    team.  
 
•  De schoolleiding informeert de agressieve ouder  schriftelijk over een afkoelingsperiode en  de    
    vervolgprocedure (reden, duur, et cetera).  
 
•  Het bestuur neemt maatregelen tegen de agressieve ouder en informeert de  
   ouder hierover schriftelijk met een afschrift aan leerplichtambtenaar en/of onderwijsinspectie.  
 
•  De schoolleiding zorgt voor nazorg en re-integratie van de getroffen collega.  
 
•  De schoolleiding zorgt voor nazorg voor het team.  
 
•  De schoolleiding neemt preventieve maatregelen om toekomstige incidenten te voorkomen. Eerste   
   opvang slachtoffer(s) door de vertrouwenspersoon.  
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Bijlage 2. Intentieverklaring 
 

Intentieverklaring van Stichting Escaldascholen Sluis 
 
Binnen de Stichting wordt agressie, geweld, seksuele intimidatie en pesten niet 
geaccepteerd.  
 
Om agressie, geweld en seksuele intimidatie tegen te gaan, geven het bestuur, de 
directie, de MR en het voltallige personeel de volgende intentieverklaring af: 
 
1. Het bestuur, de directie, het personeel en medezeggenschapsraden willen een 

schoolklimaat handhaven waarin iedereen elkaars integriteit respecteert; 
2. Hiertoe zullen het bestuur, de directie en het personeel een actief beleid voeren 

gericht op het voorkomen en bestrijden van agressie, geweld en seksuele 
intimidatie; 

3. Het bestuur en de directie zullen klachten dienaangaande serieus behandelen; 
4. Het bestuur, de directie en het personeel zullen agressie, geweld en seksuele 

intimidatie niet tolereren. Passende gedragsregels en een passend sanctiebeleid 
zullen hieraan vormgeven. 

 
 
Ondertekend door: 
 
bestuur, 
 
………………………….. 
[Naam vertegenwoordiger bestuur] 
 
 
directie, 
 
………………………….. 
[Naam vertegenwoordiger directie] 
 
 
personeel, 
 
………………………….. 
[Naam vertegenwoordiger personeel] 
 
 
MR 
 
………………………….. 
[Naam vertegenwoordiger MR] 
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Bijlage 3. Ongevallenmeldingsformulier Arbeidsinspectie 
 

Gegevens ten behoeve van de schriftelijke mededeling van een ongeval, bedoeld in artikel 9 lid 1 

Arbeidsomstandighedenwet. 

 

 
1. Werkgever (bevoegd gezag) 
 
Naam: …………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adres:……………………………………………………………………………………………………... 
(geen Postbusnummer) 
Postcode en plaats:……………………………………………………………………………………… 
 
Registratienummer Kamer van Koophandel:…………………………………………………………. 
(voor zover van toepassing) 
Aantal werkzame personen:……………………………………………………………………………. 
 
Naam melder:……………………………………………………………………………………………. 
 
Telefoon:…………………………………………………………………………………………………. 
 
2. Getroffene(n) 
 
Naam: …………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adres:……………………………………………………………………………………………………... 
 
Postcode en woonplaats:……………………………………………………………………………….. 
 
Geboortedatum en geslacht:…………………………………………………………………………… 
 
Nationaliteit:……………………………………………………………………………………………… 
 
De getroffene is: werknemer/stagiair/uitzendkracht/leerling/student/overig *  

 
Datum indiensttreding:………………………………………………………………………………….. 
 
Soort letsel:………………………………………………………………………………………………. 
 
Plaats van het letsel:……………………………………………………………………………………. 
 
Noodzaak ziekenhuisopname:  ja/nee*  
 
Dodelijke afloop:   ja/nee* 
 
Vermoedelijke verzuimduur:……………………………………………………………………………. 
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3. Omstandigheden van het ongeval 
 
Plaats van het ongeval:………………………………………………………………………………… 
 
Naam school:…………………………………………………………………………………..……….. 
 
Adres:…………………………………………………………………………..………………………... 
 
Postcode en plaats:……………………………………………………………………………………… 
 
Datum en tijdstip ongeval:……………………………………………………….……………………… 
 
Direct voorafgaand aan het ongeval door getroffene verrichte werkzaamheden:………………... 
 
Aard van het ongeval:…………………………………………………………………………………… 
 
Eventueel betrokken arbeidsmiddelen of stoffen:……………………………………………………. 
 
 
* Doorhalen wat niet van toepassing is 
 
 
Plaats:…………………………… Datum:…………… Handtekening aanmelder:……………………. 
 
 

 
 
Arbeidsinspectie  
Centraal Kantoor, afdeling Handhaving 
Postbus 90801 
2509 LV Den Haag 
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Bijlage 4. Incidentregistratieformulier voor intern gebruik 
 
Procedure registratie 
Als onderdeel van dit formulier dient een procedure met betrekking tot de registratie te worden 
vastgesteld. Hierbij dienen in ieder geval de volgende vragen te worden beantwoord: 

 Wat wordt geregistreerd? (Alle incidenten). 

 Wie registreert? (Directeur en vertrouwenspersoon). 

 Wie wordt op de hoogte gesteld van incidenten? (Bestuur, MR, ouders, indien van toepassing: 
de noodzakelijkheid hiervan.). 

 Hoe worden registraties bewaard? In de map calamiteiten/ongevallen 

 Wie heeft er toegang tot de registraties? Directeur en vertrouwenspersoon. 
 
Gegevens ten behoeve van de schriftelijke interne registratie van agressie en/of geweld. 
 

Naam getroffene:…….…………………………………………………………………………. 
 
Adres: ……………………………………………………………………………………………. 
 
Postcode en plaats:….………………………………………………………………………… 
 
Getroffene is: Werknemer / stagiair / leerling / anders namelijk *…………………………. 
 
Plaats van het incident: ………………………………………………………………………. 
 
Datum en tijdstip incident: …………………………………………………………………... 
 
Vorm van agressie, geweld: 
 fysiek  nl: ………………………………………………………………….…………… 
 verbaal  nl: ……………………………………………………………….……………… 
 dreigen  nl: …………………………………………………………….………………… 
 vernielzucht nl: ………………………………………………………….…………………… 
 diefstal  nl: …………………………………………………………..…………………… 
 anders   nl: …………………………………………………….………………………… 
 
Behandeling: 
 géén 
 behandeling in ziekenhuis / EHBO* 
 opname in ziekenhuis 
 ziekteverzuim / leerverzuim 
 anders nl: …….………………………………………………………………………………. 
 
Schade:        Kosten: 
 materieel   nl: ……………………………………………..  €……………….. 
 fysiek letsel   nl: ……………………………………………..  €……………….. 
 psych. letsel nl: ……………………………………………..  €……………….. 
 anders    nl: ……………………………………………..  €……………….. 
 
Afhandeling: 
 politie ingeschakeld   aangifte gedaan:  ja / nee* 
 melding arbeidsinspectie  ernstig ongeval:  ja / nee* (indien ja, invullen en 

opsturen ongevallen meldingsformulier Arbeidsinspectie verplicht!) 
 psychische opvang   nazorg:   ja / nee* 
 
 
* Doorhalen wat niet van toepassing is. 
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Korte beschrijving van het incident: 
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
........................................................................................................................................................ 
 
..................................................................................................................................................….. 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................ 
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
........................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................ 
 
 
Suggesties voor verdere afhandeling: 
 
.......................................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................................... 
 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Suggesties voor preventie in de toekomst: 
 
............................................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................................ 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Plaats……………………..Datum………………….Handtekening getroffene ……………………… 
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Bijlage 5. Format plan van aanpak 

Knelpunt 
(Omschrij
ving) 
 

Maatre
gel  
(Te 
nemen 
actie) 

Doelstelling 
(SMART1) 

Coördinatie 
(Wie is 
verantwoor
delijk?) 

Werkzaam
heden 
(Wie voert 
wat uit?) 

Gereed 
(Streefda
tum) 

Kosten
/tijd 

Voorlichti
ng  
(Wie 
wordt 
wanneer 
geïnforme
erd?) 

Evalu
atie 
(Hoe 
evalu
eren 
we?) 

 
BHV 
 
 

Overle
g 
gemee
nte en 
brand
weer 

Er is een 
sluitend BHV 
plan.  
Er is een 
ontruimingso
efening 
gehouden 
conform het 
plan  

Hoofd BHV-
er en 
directeur 
voor 
gedeelte 
school in 
samenwerki
ng met de 
andere 
gebruikers. 

 Beiden 
afgerond 
voor 
zomervak
antie 
2015 

   

 
 
 
 

        

 
 
 
 

        

 
 
 
 

        

 
 
 
 

        

 
 
 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 
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Bijlage 6. Format voor ongevallen/incidentenregister 
 

Dit register bevat (in elk geval) de gemelde arbeidsongevallen en de arbeidsongevallen die hebben 

geleid tot een verzuim van meer dan drie werkdagen en de aard en datum van het ongeval. (conform 

artikel 9 lid 2 Arbeidsomstandighedenwet) 

 

Datum Functie/ 
Getroffene 

School/ 
Afdeling 

Toedracht Letsel/ 
Schade 

Verzuim Nr. ongevalrapport 
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        OBS Breskens 
 

                                              
                    
                                          
 
 
 
                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Versie januari 2013  

 
                                        

 Inhoudsopgave: 

 
 
 
Voorwoord 
 
 

Pe s t p r o t o c o l  
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Hoofdstuk 1: Achtergrondinformatie 
 
1.1 Wat verstaan wij onder (digitaal) pesten? 
1.2 Signalen pester 
1.3 Signalen slachtoffer 
1.4 Meelopers 
 
 
 
Hoofdstuk 2: Hoe gaan we daarmee om? 
 
 
 
Hoofdstuk 3: Aanpak in vier stappen. 
 
 
 
Hoofdstuk 4: Consequenties 
 
 
 
Hoofdstuk 5: Begeleiding leerlingen en ouders 
 
5.1 Begeleiding van de gepeste leerling 
5.2 Begeleiding van de pester 
5.3 Begeleiding van de zwijgende middengroep 
5.4 Adviezen aan de ouders van de school 
 
 
 
Hoofdstuk 6: Gedragsregels van de OBS 
 
 
 
Bronnen 
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Voorwoord 
 
Dit pestprotocol heeft als doel dat alle kinderen zich veilig voelen in hun basisschoolperiode. Er moet 
een sfeer van vertrouwen en veiligheid zijn, zodat de kinderen 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. 
Gepeste kinderen moeten zich gehoord gaan voelen en tegelijkertijd moet pestgedrag bespreekbaar 
zijn.  
Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen, stellen we alle kinderen in de gelegenheid om 
met veel plezier naar school te gaan. 
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Hoofdstuk 1  Achtergrondinformatie 
 
1.1 Wat verstaan wij onder (digitaal) pesten? 
 
Definitie: Pesten is (psychisch, fysiek of seksueel) systematisch geweld van één of meerdere 
leerlingen ten opzichte van één of meer klasgenoten, die niet (meer) in staat is/zijn zichzelf te 
verdedigen. 
 

- Gebeurt berekenend, men wil bewust iemand kwetsen of kleineren. 
- Is duurzaam: het gebeurt herhaaldelijk, systematisch en langdurig. Het stopt niet vanzelf na 

bepaalde tijd. 
- Ongelijke strijd, het ene kind is sterker en het andere kind zwakker. 
- Meestal een groep (pester en meelopers) tegenover één geïsoleerd slachtoffer. 
- Er bestaat een neiging tot een vaste structuur. De pesters en slachtoffers zijn meestal 

dezelfde. 
- Het gepeste kind voelt zich eenzaam en verdrietig, onzeker en bang. Bij pesten kan een 

blijvende psychische en/of fysieke schade optreden. 
 
Digitaal pesten: 

- Bijvoorbeeld het hacken van e-mail-accounts, bedreigingen of plaatsen van vervelend 
beeldmateriaal. 

- Kan anoniem gedaan worden op internet of via de telefoon. 
- Kan zowel op school, als thuis gebeuren. 

 
1.2 Signalen bij de pester kunnen zijn: 

- Noemt slachtoffer niet bij eigen naam, maar gebruikt een bijnaam. 
- Vriendjes zijn volgzame meelopers, die wachten op instructies. 
- Kan zich moeilijk inleven in gevoelens van anderen en heeft weinig tot geen schuldgevoelens. 
- Kan moeilijk grenzen aanvaarden die door anderen worden opgelegd en verdraagt geen 

kritiek. 
- Geeft klasgenoot voortdurend ergens de schuld van. 
- Maakt opmerkingen over kleding, pakt bezittingen af, geeft briefjes door. 
- Wacht slachtoffer op buiten school of gaat naar zijn/haar huis. 
- Schreeuwt of scheldt. 

 
1.3 Signalen slachtoffer kunnen zijn: 

- Kind staat vaak alleen in de pauze of bij de pleinwacht. 
- Een spel is toevallig steeds net begonnen als kind erbij komt. 
- Kind speelt vaak alleen met jongere kinderen. 
- Niet naar buiten willen op school. 
- Indien andere kinderen alles maar stom vinden van het betreffende kind, roddelen en negatief 

reageren op handelingen. 
- Niet naar school willen/ ‘ziek zijn’. Zich opsluiten in huis. 
- Het kind is prikkelbaar en verdrietig. Maakt zich het liefst onzichtbaar. 
- Het kind wordt nooit uitgenodigd op partijtjes van klasgenootjes en er komen geen vriendjes 

thuis spelen. 
- Treuzelen met naar huis gaan. 
- Blauwe plekken, schrammen of beschadigde spullen of kleren. 

 
 
1.4 Meelopers 
Steunen de pester in zijn/haar gedrag.  Ze zijn vaak bang om zelf gepest te worden en pesten uit 
veiligheid mee. Soms vinden ze het leuk of ze weten niet hoe ze pesten kunnen voorkomen en doen 
dus gewoon maar mee. 
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Hoofdstuk 2    Hoe gaan we daarmee om? 
 
Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien 
en op onze school serieus aanpakken. Daar zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden: 
 

- Het moet als een probleem worden gezien door alle direct betrokken partijen: leerlingen 
(slachtoffers, pesters en meelopers), leerkrachten en ouders/verzorgers (hierna genoemd: 
ouders). 

- De school moet proberen pestproblemen te voorkomen. Los van het feit of pesten wel of niet 
aan de orde is, moet het onderwerp pesten met de kinderen bespreekbaar worden gemaakt, 
waarna met hen regels worden vastgesteld. 

- Als pesten optreedt, moeten leerkrachten (in samenwerking met de ouders) dat kunnen 
signaleren en duidelijk stelling nemen. 

- Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch weer de kop opsteekt, moet de school 
beschikken over een directe aanpak. 

- Wanneer het probleem niet op de juiste wijze wordt aangepakt, door de leerkracht of directie, 
of de aanpak niet het gewenste resultaat oplevert, dan is de inschakeling van een 
vertrouwenspersoon nodig. Onze school heeft  1 vertrouwenspersoon. De 
vertrouwenspersoon kan het probleem met de leerling en zijn/haar ouders bespreken, verder 
onderzoeken, deskundigen raadplegen en het bevoegd gezag adviseren. 
De vertrouwenspersoon op onze school is Sandra de Ruijsscher, leerkracht groep 3 en 
onderbouwcoördinator.  

 
Regels 

 De school kent vier kapstokregels die de omgangsvormen moeten verduidelijken. Deze regels 
staan vermeld in de Schoolgids op pagina 6 (zie website), zodat deze ook bekendheid hebben 
buiten de schoolmuren. 

 Daarnaast heeft iedere klas klassenregels die aan het begin van het schooljaar samen met de 
kinderen zijn opgesteld. Deze regels zijn voor alle kinderen duidelijk en hangen op een 
zichtbare plaats in het lokaal. Ook worden ze door alle kinderen ondertekend, zodat men 
elkaar kan aanspreken op gedrag. De kapstokregels hangen ook op een zichtbare plek op in 
de klas.  

 Vanaf groep 5 hanteert onze school een internetprotocol, die de leerlingen moeten tekenen. 
De ouders zijn hiervan op de hoogte gesteld.  

 
Methode Leefstijl 

 We werken in elke groep eenmaal in de twee weken met de sociaal-emotionele methode 
Leefstijl. Waarin onderwerpen als veiligheid, omgaan met elkaar, rollen in de groep, aanpak 
van ruzies, etc. aan de orde komen. 
Tussentijdse incidenten en conflicten worden direct aangepakt, individueel, in een kleine 
groep of met de hele groep, afhankelijk van de problematiek. 

 
Werkvormen 

 Andere werkvormen zijn ook denkbaar, zoals: spreekbeurten, rollenspelen en 
groepsopdrachten. 

 
Scheppen van een veilig klimaat 

 Het is van groot belang dat leerkrachten en ouders het goede voorbeeld geven. Er zal minder 
gepest worden in een klimaat waar duidelijkheid heerst over omgaan met elkaar; waar 
verschillen worden aanvaard en waar ruzies niet met geweld worden opgelost, maar 
uitgesproken. 

 Agressief gedrag van leerkrachten, ouders en leerlingen wordt niet geaccepteerd. 
Leerkrachten nemen duidelijk stelling tegen dergelijk gedrag. 

 Positief gedrag wordt gecomplimenteerd en op deze wijze beloond. 

 Leerkrachten hebben in 2015-2016 een training gevolgd gericht op het scheppen van een 
positief pedagogisch klimaat. Het betreft de training ’Pedagogische Tact’ van het NIVOZ. 
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Zien 

 Met behulp van Zien (ingevoerd in 2015-2016) wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling van 
leerlingen eenmaal per jaar bekeken door de leerkracht (okt/nov.). Iedere leerling van de 
bovenbouw vult zelf tweemaal per jaar digitaal een vragenlijst in (okt/nov en febr/mrt) 
 De leerkracht vult bij kinderen met specifieke signalen de lijst ook voor de tweede keer in 
febr/mrt. Aandachts- en werkpunten worden opgenomen in het groepsplan of in een 
individueel handelingsplan. 

 
Ouders 

 Als school zijnde kunnen wij niet alleen zorg dragen voor een ‘pestvrije’ school. Om dit doel te 
behalen moeten school en ouders actief samenwerken. Wederzijds vertrouwen draagt ertoe 
bij dat informatiestromen goed lopen en pestgedrag eerder gesignaleerd wordt. 
Om preventief pestgedrag te signaleren en tegen te gaan worden de volgende acties 
ondernomen: 

o Op de informatie avond wordt (digitaal) pesten onder de aandacht van de ouders 
gebracht om ze hiervan bewust te maken. 

o Ouders kunnen thuis bekendheid geven aan de schoolregels, doordat de schoolregels 
in de schoolgids/op de website staan. 

 
Het schoolplein 

 Leerkrachten lopen pleinwacht: drie leerkrachten op het grote plein en twee leerkrachten op 
het plein van groep 3-4. 
Tijden pleinwacht: 

-   8.20u. tot   8.30u.  
- 10.15u. tot 10.30u.  
- 12.45 u tot 13.00u. 

Op het schoolplein worden gedragsregels en afspraken gehanteerd (zie hoofdstuk 6). 
 

Leerkrachten 

 Leerkrachten hebben kennis en inzicht m.b.t. alle aspecten van pestgedrag en zijn vaardig in 
het signaleren en remediëren van pestgedrag. Alle leerkrachten zijn bekend met het 
pestprotocol en handelen conform de hierin genoemde afspraken en stappen.  
De leerkracht biedt altijd hulp aan de gepeste en begeleidt de pester, indien nodig in overleg 
met de ouders (van pesters en slachtoffer apart) en/of externe deskundigen. 
 

 
Overblijf 

 De TSO is op de hoogte gesteld van dit pestprotocol. Er wordt van de TSO-medewerkers 
verwacht eenzelfde lijn als de school te volgen en zich aan het stappenplan van het 
pestprotocol te houden. 
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Hoofdstuk 3  Aanpak in vier stappen 
 

1. We proberen er eerst zelf en samen uit te komen. 
Binnen de methode Leefstijl krijgen de leerlingen hiervoor handvatten uitgereikt. 
 

2. Melden. 
Op het moment dat een van de leerlingen er niet uitkomt (het onderspit delft en slachtoffer 
wordt), heeft deze het recht en de plicht het probleem aan de leerkracht voor te leggen. 
 

3. Verhelderingsgesprek. 
De signalerende leerkracht: 

- Bespreekt samen met de leerling en de pester(s)/ volgelingen de gesignaleerde pestsituatie 
en de consequenties. 

- Licht de groepsleerkracht in en draagt het aan hem/haar over. 
 
De groepsleerkracht brengt de partijen bij elkaar voor een verhelderingsgesprek en probeert 
samen met hen de ruzie of pesterijen op te lossen en (nieuwe) afspraken te maken. 
Bij herhaling van pesterijen/ruzies tussen dezelfde leerlingen volgen sancties (zie 
consequenties) 
 

4. Fases consequenties treden in werking. 
Bij herhaaldelijke ruzie/pestgedrag neemt de leerkracht duidelijk stelling en houdt een 
bestraffend gesprek met de leerling die pest/ruzie maakt. De fases van de consequenties 
treden in werking. 
De gebeurtenissen worden tijdens de subvergadering van de onderbouw en de bovenbouw 
besproken. De ouders worden hierover geïnformeerd, zowel de ouders van de gepeste 
leerling als de ouders van de pestende leerling. 
Leerkrachten (directie) en ouders proberen in goed overleg samen te werken aan een 
bevredigende oplossing. 
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Hoofdstuk 4:  Consequenties 
 
Fase 1: 

- Een of meerdere pauzes binnen blijven met opdracht.  
- De opdracht kan bijv. een schriftelijke opdracht zijn zoals een stelopdracht over de toedracht 

en zijn/haar rol in het pestprobleem, tafels schrijven,… 
- Door gesprek: bewustwording voor wat hij/zij met het gepeste kind uithaalt. 
- Afspraken maken met de pester over gedragsveranderingen. De naleving van deze afspraken 

komen aan het einde van iedere week (voor een periode) in een kort gesprek aan de orde. 
 

Fase 2:  
- Als voorgaande acties geen resultaat boeken wordt er een gesprek met de ouders gehouden 

(eventueel met directie). De medewerking van de ouders wordt nadrukkelijk gevraagd om een 
einde aan het probleem te maken. De leerkrachten leggen de activiteiten vast in de 
leerlingenmap en zorgen ervoor dat al het mogelijke gedaan wordt om een eind te maken aan 
het pestprobleem. 

 
Fase 3: 

- Bij aanhoudend gedrag kan deskundige hulp worden ingeschakeld zoals Emergis, 
Slachtofferhulp, GGD, de Schoolarts of Schoolmaatschappelijk werk. 

 
Fase 4:  
      -    Bij aanhoudend pestgedrag kan er voor gekozen worden om een leerling  
           tijdelijk in een andere groep te plaatsen, binnen de school.  
 
Fase 5: 

- In extreme gevallen kan een leerling geschorst of verwijderd worden. De  
      procedure t.a.v. schorsing en verwijdering staat beschreven in de  
      schoolgids op blz. 21 (zie website).        
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Hoofdstuk 5:  Begeleiding leerlingen en ouders 
 
5.1  Begeleiding van de gepeste leerling 

 Medeleven tonen, luisteren en vragen: hoe en door wie er wordt gepest. 
 Nagaan hoe de leerling zelf reageert, wat doet hij/zij voor, tijdens en na het pesten. 
 Huilen of heel boos worden is juist vaak een reactie die een pester wil uitlokken. De leerling in 

laten zien dat je op een andere manier kunt reageren. 
 Zoeken en oefenen van een andere reactie, bijvoorbeeld je niet afzonderen. 
 Het gepeste kind laten inzien waarom een kind pest. 
 Nagaan welke oplossing het kind zelf wil. 
 Sterke kanten van de leerling benadrukken. 
 Belonen (schouderklopje) als de leerling zich anders/beter opstelt. 
 Praten met de ouders van de gepeste leerling en de ouders van de pester. 
 Het gepeste kind niet overbeschermen, bijvoorbeeld naar school brengen of ‘ik zal het de 

pesters wel eens gaan vertellen’. Hiermee plaats je het gepeste kind juist in een 
uitzonderingspositie, waardoor het pesten zelfs nog kan toenemen. 

 
5.2 Begeleiding van de pester 

 Praten; zoeken naar de reden van het ruzie maken/ pesten (baas willen zijn, jaloezie, 
verveling, buitengesloten voelen). 

 Laten inzien wat het effect van zijn/haar gedrag is voor de gepeste. 
 Excuses laten aanbieden. 
 In laten zien welke sterke (leuke) kanten de gepeste heeft. 
 Pesten is verboden in en om de school: wij houden ons aan deze regel; straffen het kind als 

het wel pest (zie hoofdstuk 4). En belonen (schouderklopje) als het kind zich aan de regels 
houdt. 

 Kind leren niet meteen kwaad te reageren, leren beheersen, de ‘stop -eerst nadenken-
houding’ of een andere manier van gedrag aanleren (Leefstijl). 

 Contact tussen ouders en school; elkaar informeren en overleggen. Inleven in het kind; wat is 
de oorzaak van het pesten? Bijvoorbeeld: 

- Een problematische thuissituatie 
- Voortdurend gevoel van anonimiteit (buitengesloten voelen) 
- Voortdurend in een niet-passende rol worden gedrukt 
- Voortdurend met elkaar de competitie aangaan 
- Een voortdurende strijd om macht in de klas of in de buurt. 
 Zoeken van een sport of club, waar het kind kan ervaren dat contact met andere kinderen wel 

leuk kan zijn. 
 Inschakelen hulp; sociale vaardigheidstrainingen; Jeugdgezondheidszorg, huisarts, GGD, enz. 

 
5.3 Begeleiding van de zwijgende middengroep 

 In woord en daad moeten de leerkrachten steeds het signaal afgeven dat pesten 
normoverschrijdend gedrag is en niet wordt getolereerd. 

 Pestgedrag moet in de groep regelmatig aan de orde komen. Een pestsituatie in de groep als 
uitgangspunt nemen is niet raadzaam. Beter is een onderwerp daar bovenuit te tillen, bijv. aan 
de hand van een krantenartikel of een verhaal. 

 Duidelijke regels over omgaan met elkaar, het aanvaarden van verschillen, het uitspreken en 
oplossen van ruzies zullen het pestgedrag tegengaan. 

 
5.4 Adviezen aan de ouders van de school 

 Houd de communicatie met uw kind open, blijf in gesprek met uw kind. 
 Als pesten niet op school gebeurt, maar op straat, probeer contact op te nemen met de 

ouders van de pester(s) om het probleem bespreekbaar te maken. 
 Pesten op school kunt u het beste direct met de leerkracht bespreken. 
 Door positieve stimulering en zogenaamde schouderklopjes kan het zelfrespect vergroot 

worden of weer terug komen. Vraag ook wat er goed gaat op school of op straat. 
 Stimuleer uw kind tot het beoefenen van sport. 
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 Steun uw kind in het idee dat er een einde aan het pesten komt. 
 Maak geen opmerkingen als: ‘als ze mij gepest zouden hebben, dan..’, want dat zijn 

opmerkingen waaruit uw kind kan halen dat u in hem/haar teleurgesteld bent. 
 

Adviezen aan ouders van een pester 
 Neem het probleem van uw kind serieus. 
 Raak niet in paniek: elk kind loopt kans pester te worden. 
 Probeer achter de mogelijke oorzaak te komen. 
 Maak uw kind gevoelig voor wat het anderen aandoet. 
 Besteed extra aandacht aan uw kind. 
 Ga na of uw kind veel echte vrienden heeft. Of zijn het alleen volgelingen. 
 Corrigeer ongewenst gedrag en benoem het goede gedrag van uw kind. 
 Maak uw kind duidelijk dat u achter de beslissing van school staat. 

 
Adviezen aan alle andere ouders 

 Neem ouders van het gepeste kind serieus. 
 Stimuleer uw kind om op een goede manier met andere kinderen om te gaan. 
 Corrigeer uw kind bij ongewenst gedrag en benoem goed gedrag. 
 Geef zelf het goede voorbeeld. 
 Leer uw kind voor anderen op te komen. 
 Leer uw kind voor zichzelf op te komen. 
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Hoofdstuk 6:   Gedragsregels OBS 
 

                           
1. PESTEN IS NOOIT GOED, ZORG DUS DAT JE AARDIG DOET 
 

   2.Ik behandel iedereen zoals ik zelf behandeld wil worden. 
      3.Ik gebruik geen ongewenste namen of bijnamen 
      4.Ik raak een ander kind niet aan als die dat niet wil. 
      5.Ik vraag het aan een ander als ik iets van de ander wil      
         gebruiken. 
      6.Ik sla, duw of schop niet, ook niet buiten school. 
      7.Ik roddel niet, lach niemand uit en sluit niemand buiten. 
      8.Ik los ruzies op door met elkaar te praten en naar elkaar te      
         luisteren. 
      9.Ik vraag hulp aan de juf, meester of een volwassene als ik     
         het zelf niet kan oplossen. 
   10.Ik durf hulp te vragen, dat is slim. 
   11.Ik vertel pesterijen die ik zie aan de juf, meester of aan een      
        volwassene. 
   12.Als ik word gepest praat ik er thuis ook over, ik hoef het niet      
        geheim te houden. 
 

13.SAMEN SPELEN, SAMEN DELEN, ELKAAR NIET VERVELEN! 
 
14.ALLE DINGEN HEBBEN EEN DOEL, KAPOTMAKEN IS NIET 
      COOL! 
 
15.RENNEN DOE JE OP HET SCHOOLPLEIN, BINNEN MOET JE          
      RUSTIG ZIJN! 
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