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PROTOCOL   ” Zorgvuldig Handelen”      
 

1. Inleiding 
 

WAT DOEN WIJ ALS SCHOOL AL? 
Voorkomen is natuurlijk het beste! Daarom willen wij als school duidelijk zijn over hoe we met 
elkaar omgaan. Ons uitgangspunt is: Respect hebben voor elkaar en jezelf. Elkaar wijzen op 
ongewenst gedrag hoort daarbij, net als ‘nee’ leren zeggen tegen elke vorm van 
machtsmisbruik. 
Dit ondersteunen we door een vastgesteld pedagogisch klimaat te hanteren en door kinderen 
het programma ‘De Vreedzame School’ te bieden waarin bovenstaand uitgangspunt 
uitgedragen wordt. 
De Vreedzame school is een programma dat ernaar streeft om de school en de klas een 
gemeenschap te laten zijn waarin naar ieders standpunt geluisterd wordt, waarin iedereen 
zich verantwoordelijk en betrokken voelt. De manier waarop dat bereikt wordt is doordat 
iedereen weet hoe een conflict opgelost kan worden. Met dit programma leren kinderen, 
leerkrachten, ander personeel en ouders wat er nodig is om conflicten op een positieve 
manier op te lossen. Verder leert het programma alle betrokken mensen in de school om op 
een positieve manier met elkaar om te gaan en geeft het alle betrokkenen meer 
verantwoordelijkheid voor de klas en voor de school. Het programma bestaat uit lessen voor 
de kinderen, het oefenen van geleerde dingen in alle situaties op school, inzet van 
leerlingmediatoren in pauzes, trainingen voor de leerkrachten en informatiebijeenkomsten 
voor ander personeel en voor ouders. 
Het programma is in 2006 geïmplementeerd en wordt sindsdien jaarlijks geborgd. 
 
Naast bovenstaand programma als onderlegger voor het pedagogisch klimaat en het 
document ‘Pedagogisch klimaat’, hanteert SBO de Windroos dit protocol ‘Zorgvuldig 
handelen’. 
Voor de gevallen waarin er sprake is van machtsmisbruik, hanteert SBO De Windroos de 
klachtenregeling die onderdeel is van het veiligheidsbeleid onder Conexus. Conexus is 
aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie (LKC). Het veiligheidsbeleid wordt de 
komende jaren verder uitgewerkt en afgestemd, aangestuurd vanuit Conexus. Hierin staat 
hoe een klacht over machtsmisbruik wordt behandeld. De klachtenregeling beschrijft ook de 
taken en bevoegdheden van de interne contactpersonen, de externe vertrouwenspersonen 
(voor ouders en kinderen) en de klachtencommissie. In de schoolgids wordt verwezen naar 
deze klachtenregeling en worden namen van instanties, personen en contactgegevens 
vermeld. 
 
De interne contactpersonen 
Op SBO De Windroos  zijn twee interne contactpersonen. 
Bij deze mensen kunnen ouders en kinderen altijd terecht om een geval van (vermeend) 
machtsmisbruik te bespreken. De interne contactpersoon weet ook of  de klacht misschien op 
een andere plek thuis hoort en verwijst  dan naar de goede persoon. De gesprekken met de 
interne contactpersoon zijn altijd vertrouwelijk. De interne contactpersoon is er om ouders en 
kinderen bij te staan en onderneemt in overleg met hen actie. Er is jaarlijks meerdere malen 
overleg tussen alle interne contactpersonen onder Conexus. 
De externe vertrouwenspersoon 
Voor alle scholen is er via Conexus een externe vertrouwenspersoon (NIM) aangetrokken om 
op te treden in gevallen dat dit wenselijk is. Deze persoon heeft geen binding met de scholen 
en is dus onpartijdig en onafhankelijk. 
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De interne contactpersoon zal in overleg met ouders/kinderen bekijken of het inschakelen 
van de externe vertrouwenspersoon wenselijk is. De interne contactpersoon kan de externe 
vertrouwenspersoon ook om advies vragen en een geval anoniem voorleggen. 
Ouders kunnen ook zelf rechtstreeks contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon. 
Het klachtenprotocol wordt door de interne contactpersonen in overleg met de directie 
afgestemd. 
 
Aanvullend op het veiligheidsbeleid is het van belang dat elke school of locatie een eigen 
protocol heeft dat zorgvuldig handelen in geval van conflicten en grensoverschrijdend gedrag 
waarborgt. 
Dit document is daar onderdeel van. Dit document zal worden afgestemd met de teams, de 
ICP-ers, de MR en vervolgens vastgesteld door de directie . 
 

2. Uitgangspunten: 
In dit document gaan we uit van: 

• het feit dat veel van de aan onze zorg toevertrouwde leerlingen behoefte hebben aan een 
combinatie van een duidelijke, door hen doorvoelde structuur met een warme, 
begrijpende relationele band met de volwassenen in de school 

• het feit dat sommige van onze leerlingen hetzij door persoonlijkheidsstoornissen, hetzij 
door relationele problemen (soms tijdelijk, soms langduriger) moeite hebben met een 
door volwassenen gestructureerde omgeving. Daarnaast dat hun handelen soms 
bepaald wordt door basale vormen van angst of gevoelens van onveiligheid, zonder dat 
ze dat zelf in de gaten hebben 

• het feit dat als gevolg hiervan sociaal-emotionele conflicten kunnen ontstaan en zullen 
blijven ontstaan, waarbij door ons gehandeld zal moeten worden, voornamelijk verbaal, 
maar indien nodig ook fysiek 

• tenslotte het feit dat we moeten handelen zonder de relatie met leerlingen en/of ouders te 
beschadigen en dat daarmee hoge eisen worden gesteld aan onze zelfbeheersing en 
professionaliteit 

 
Voor een goede afweging van ons handelen is een nadere typering van de leerlingen, 
waarmee we een zwaardere botsing kunnen krijgen, gewenst: 
 

• de leerlingen, met uit hun binnenste opborrelende, niet door hen zelf te beheersen  
      driftbuien, welke zich grillig en onvoorspelbaar manifesteren, zonder relatie met de  
      actuele omgevingsfactoren 

• de leerlingen  welke angstig zijn in sociaal opzicht, zich niet assertief kunnen opstellen  
      en zich langzaam laten voeren tot vormen van extreem gedrag, welke zij slecht of  
      helemaal niet onder controle kunnen krijgen. Het kunnen leerlingen zijn die een gebrek  
      aan sociaal inzicht en sociale vaardigheden hebben 

• de groep van leerlingen die moeite heeft met het opvolgen van regels bv. vanwege een  
      andere opvoedingsstijl en/of culturele achtergrond 
 
In alle gevallen betekent het dat deze leerlingen op hun moment van woede niet voor rede 
vatbaar zijn en de situatie zodanig verstoren dat voortgang van de lessen of een rustige 
speeltijd onmogelijk is. 
Fysieke aanpak door de leerkracht zelf of indien noodzakelijk door een persoon die neutraal 
staat in de betreffende situatie, met name de directeur of een intern begeleider, is dan 
geïndiceerd. 
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3. Richtlijnen: 
Een protocol van handelen bij conflicten kan geen feilloze beschrijving zijn van door ons te 
hanteren instrumenten en methodes, maar eerder een aantal richtlijnen en minimum 
voorwaarden, waaraan onze handelingen moeten voldoen. In ieder geval wordt ten alle tijde 
het mediatieprogramma behorend bij het programma : “De Vreedzame School” als 
onderlegger gebruikt. We proberen het aldus: 
 
Richtlijnen: 
1.   Slaan met handen of voorwerpen is verboden, evenals schoppen. Het zijn  
      machtsmiddelen, die door leerlingen worden ervaren als aantasting van hun lichamelijke  
      integriteit, zijn buitengewoon slecht voorbeeldgedrag en zullen in vele gevallen ten  
      koste gaan van een gewenste goede relatieopbouw met een leerling. 
2.   Conflicten dienen op een professionele manier door de volwassen tegenover het kind te 

worden aangegaan. Als je als medewerker dus opgefokt bent of kwaad, wees dan erg 
voorzichtig met het aangaan van zware conflicten, zeker als daarbij een fysieke   
component  een rol zou kunnen spelen. Trek je terug wanneer je te emotioneel wordt en 
grijp in als je ziet dat dit een collega overkomt. 

3.   Probeer te voorkomen dat je met leerlingen in een machtsstrijd terecht komt, zeker waar  
      het een gebeurtenis in het openbaar betreft. Veel beter werkt het apart nemen en buiten  
      de groep een individueel gesprek voeren. Realiseer je in zijn algemeenheid dat een  
      machtsstrijd ervoor zorgt dat je niet meer boven de leerling staat en dat is dus niet de  
      bedoeling. Dit betekent niet dat je nooit een conflict met een leerling mag aangaan. 
      Neem waar nodig gerust een moment ‘verlies’, door het conflict niet langer gaande te  
      houden, maar kom er wel altijd, desnoods met andere collega’s of met de ouders op  
      terug. De leerlingen vragen om structuur niet alleen uit het actuele handelen van de  
      volwassenen, maar vooral ook uit zijn intenties en consequentheid, waarmee deze  
      worden nagestreefd. 
4.   Eis ten allen tijde een correcte houding van de leerlingen ten opzichte van jezelf, je   
      collega’s en de medeleerlingen. Accepteer onder geen beding verbale of fysieke  
      agressie. Accepteer geen scheldnamen. Wees daarin uiterst consequent. Hebben zich  
      situaties voorgedaan waarin dit voorkwam en het niet direct corrigeerbaar was, kom er   
      dan altijd op terug. 
5.   Gebruik een fysieke aanpak alleen bij uiterste hoofdzaak, op een adequate, correcte en  
      respectvolle wijze (maak er geen geintjes over jegens anderen) waarbij je ervoor zorgt  
      dat er voor de leerling zo weinig mogelijk pijn aan te pas komt. In veel gevallen bereik je  
      dat het beste door met meerdere mensen tegelijk in te grijpen. Een fysieke aanpak  
      bestaat uit bewuste lichamelijke handelingen, die een beheersing van een situatie  
      moeten bewerkstelligen. Dus niet uit handelingen die je kunt uitleggen als agressie. 
      Fysiek ingrijpen kondig je zo mogelijk aan: “Ik ga je nu vastpakken omdat…”. 
 
Daarbij gaat het vooral om: 
       A. Het verplaatsen c.q. op zijn plaats in een ruimte houden van leerlingen, wat door  

jou nodig geacht wordt om een situatie in de hand te kunnen houden. Dit kan              
betekenen: een leerling uit de klas verwijderen of een leerling laten nablijven. Omdat  
er hier meestal sprake is van een controleerbare situatie, heb je de tijd en de  
mogelijkheid om zo’n operatie in alle rust uit te voeren. Schat in of je voldoende  
fysieke overmacht hebt om niet in een vechtpartij terecht te komen, haal er anders  
iemand bij. Leg uit wat je gaat doen en ga niet in discussie. Schreeuw niet, omdat dat  
een uitdrukking is van je eigen onzekerheid. Neem een leerling bij voorkeur aan de  
hand of bij de jas. Gebruik geen pijn als overredingsinstrument. Lukt het niet, haal, 
dan een ander erbij en draag de leerling. Een uitzondering is wanneer je middels 
bewust (gepland) roepen een conflictsituatie acuut kan omdraaien. Bekend behoort te 
zijn bij welke leerling dit, indien nodig, tolerabel is. 
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            Wees voorzichtig met plotseling opkomende angst bij leerlingen, voorkom  
            traumatische referenties of kat-in-nood situaties bij leerlingen. Maak daarbij wel  
    onderscheid tussen echt en gespeeld manipulatief gedrag. Voel je dat het serieus is,  
 schakel dan zeker collega’s en desnoods ouders in. 
     B.  Bij leerlingen die een ander dreigen te beschadigen is de fysieke aanpak toegestaan,  

waarbij je in principe de situatie probeert te beheersen door de leerlingen uit elkaar te  
halen. In de meeste gevallen lukt dat door de leerlingen bij de arm of jas te pakken.  
Soms dient harder te worden ingegrepen. In dat geval is een evenredige verzwaring  
van je ingreep toegestaan. Probeer altijd met meerdere mensen tegelijk op te treden  
of haal er zo snel mogelijk iemand bij, omdat je anders in de woede van de leerling,  
op eenzelfde niveau benaderd zou kunnen worden 

   C.  Leerlingen dienen bij een ongecontroleerde agressie-uiting gestopt te worden door  
      eenieder die dit ziet gebeuren. Ook daarbij is vastpakken, vasthouden eventueel 
 neerleggen, toegestaan. Overweeg wel dat bij dit soort leerlingen er ook nog de  
      mogelijkheid van een vluchtweg is: afkoelen dan  uitpraten. Alleen als er  
 dus duidelijke gevaarlijke situaties ontstaan, treed je op. 
 
6.   Conflicten waarbij fysiek wordt ingegrepen, worden vastgesteld door middel van een  
      incidentmeldingsformulier op de dag van het incident. Het formulier is bedoeld voor het  
      geval dat een ander een leerling uit de klas verwijdert of bij kinderen die bij herhaling  
      agressief en/of niet aanspreekbaar gedrag vertonen. De leerkracht vult het in en meldt  
      dit aan de directeur. Dit formulier wordt tevens gebruikt ter evaluatie en bezinning van je          
      handelen, ter informatie van de ouders en ter bespreking met de leerling door jou en/of  
      de directeur. 
      Voor leerlingen waarvoor bij herhaling een incidentformulier dient te worden ingevuld 

geldt de afspraak: Deze leerling is/wordt besproken in het zorgteam, er zijn 
handelingsafspraken gemaakt in een IHP, dit is gedaan in overleg met ouders en directie. 
De aanpak wordt regelmatig geëvalueerd in het zorgteam, met directie en ouders. 

      Wanneer je 2 leerlingen uit elkaar trekt middels beetpakken tijdens een ruzie, is invulling  
      van dit formulier niet nodig. Voor SBO-leerlingen wordt het beetpakken bij de arm als  
      pedagogisch middel gezien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                               

protocol zorgvuldig handelen- Schoolveiligheidsplan- januari 2019 5 

 
4. Gedragsregels SBO de Windroos 

 
4.1 Inleiding 

Het is in het belang van een veilig schoolklimaat dat er door de gehele organisatie 
duidelijkheid bestaat op welke wijze we met elkaar omgaan. 
Dit voorstel bestaat uit 2 delen, n.l. een algemeen deel wat voor beide locaties hetzelfde is 
en een specifiek deel wat door de locatie zelf wordt ingevuld. Het specifieke deel heeft 
betrekking op de situatie op de afzonderlijke locaties, bv. “Kinderen die opgehaald worden 
door busjes of taxi wachten bij de kleine poort” of speelplaatsgebruik. 
Wanneer in de gedragsregels gesproken wordt over leerkrachten worden hier ook de 
volwassenen mee bedoeld die kinderen in de schoolse situaties of onder 
verantwoordelijkheid van de school begeleiden, bv. OOP, ouders, stagiaires. 
 

4.2 Algemeen deel 
 

1.   Wees er bij aanraking altijd van bewust dat de bepaalde contacten als ongewenst of te     
      intiem ervaren kunnen worden, door leerling/collega of door anderen. Het is belangrijk  
      hier alert op te zijn. Zo voorkom je dat je in een situatie terecht komt, waarin je je moeilijk  
      kunt verdedigen. Het gaat hier niet over gebaren en contacten die als gewoon en zelfs  
      positief ervaren kunnen worden, zoals bv. een aai over de bol, schouderklopje. 
2.   Voorkom zoveel mogelijk dat je je ( vooral in een één op één situatie) bevindt op plaatsen  
      die vragen kunnen oproepen, bv. toilet, berging. In de onderbouw moeten sanitaire  
      taken vanzelfsprekend kunnen worden verricht. Ook hulp bij aankleden is vaak  
      noodzakelijk. De privacy van kinderen moet hierbij gewaarborgd zijn. Het is ongewenst  
      kleedkamers en toiletten binnen te lopen indien daar geen noodzaak voor bestaat.  
      Locatiespecifiek worden er afspraken gemaakt over het toezicht bij douchen en  

omkleden tijdens de gym-en zwemlessen. Hierbij is het van belang dat er begrip is voor 
het zich ontwikkelen van schaamtegevoel bij  jongens en meisjes en dat er ook rekening  

      gehouden wordt met deze gevoelens bij kinderen uit andere culturen. 
3.   Hoe kleiner kinderen zijn en hoe problematischer hun situatie vaak is, hoe meer behoefte  
      zij vaak hebben aan lichamelijke affectie. Die moet je kinderen waar dat nodig is, niet  
      onthouden. Geef die affectie in alle openheid, bewaak je eigen grenzen en bescherm  
      kinderen tegen hun eigen, soms grensoverschrijdend gedrag. Bij het bieden van  
      veiligheid en bij het troosten, houden we rekening met leeftijd, situatie,  
      ontwikkelingsniveau. Zowel op lichamelijk als op geestelijk terrein hebben de kinderen  
      het recht hun grenzen aan te geven. Ze mogen zeggen “dit is mijn grens”.  
4.   In vrijere situaties zoals kampen, sportdagen, schoolreisjes e.d. is het belang van vaste  
      afspraken groot. Deze afspraken worden vooraf duidelijk gemaakt, zowel aan kinderen  
      als aan volwassenen, die meegaan als begeleiding. Een kampbezetting moet bestaan uit  
      vrouwelijk en mannelijk personeel. Eén op één situaties moeten worden vermeden. Het  
      is ongewenst slaapzalen, doucheruimtes en toiletten zonder noodzaak naar binnen te  
      gaan. 
5.   Seksistisch taalgebruik, seksueel getinte grappen, grappen of opmerkingen ten koste van 
      bepaalde groepen of personen, toespelingen ook door leerkrachten en bepaalde wijze  
      van aanspreken van leerlingen, zijn onaanvaardbaar. Dit geldt ook voor affiche,  
      tekeningen, schoolkrant. 
6.   Vraag jezelf in concrete situaties af of het niet gewenst of verstandig is om in bepaalde  
      situaties te vragen of een collega aanwezig kan zijn, al is het maar ter vermijding van  
      mogelijke verkeerde interpretaties. 
7.   Het is vaak niet mogelijk om onderzoek te doen of therapie te geven in ruimtes die voor 
      iedereen overzichtelijk zijn. Werk zoveel mogelijk volgens een vast rooster en vaste  
      afspraken. 
8.   Zowel tussen leerlingen onderling, als tussen opvoeders en leerlingen stellen wij ons op  
      tegen dreigementen en machtsmisbruik. Vermijd in conflictsituaties met leerlingen      
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      onnodig lijfelijk contact. Slechts bij noodzakelijk ingrijpen zoals vechtpartijen,    
      bescherming van de veiligheid van een ander, kan lijfelijk contact nodig zijn en dan niet  
      steviger dan noodzakelijk. 
9.   Laat geen kinderen nablijven zonder dat de ouders hiervan op de hoogte zijn. Zorg dat      
      dit ook bij anderen bekend is en dat het kind in een open ruimte verblijft. Laat nooit meer  
      dan één kind in de klas als er geen toezicht is. Blijft een kind wegens ziekte in de klas  
      tijdens de pauze dan wijst de leerkracht een ander kind aan die hem/haar gezelschap  
      mag houden. Kijk regelmatig hoe het met de binnenblijvers gaat. 
10. Neem nooit kinderen mee in je auto zonder toestemming van de ouders, tenzij               
      hiervoor een noodzaak is (EHBO). Ontvang  geen kinderen bij je thuis, behalve als  
      groepsactiviteit en onderdeel van het activiteitenplan. 
11. Onderhoudt geen e-mail of Facebook/Twitter-contact met kinderen en/of met ouders 

anders dan zakelijk. 
12. Zowel ouders als leerkrachten dienen er zich bewust van te zijn dat het in het belang  
      van het kind soms nodig is om informatie door te geven inzake gevoelens of  
      ervaringen van onveiligheid (seksueel misbruik of andere ingrijpende ervaringen  
      zoals ongelukken, scheiding, nachtelijke angsten, onzindelijkheid etc.). 
13. We proberen een klimaat te scheppen waarbinnen zo min mogelijk ruimte is voor 
      pesten. Dit pedagogische klimaat is voor een groot deel gebaseerd op het door het SBO 

gehanteerde programma: “De Vreedzame School”. Dagelijks wordt er individueel of in 
groepsverband in de groepen over gesproken met de bedoeling te voorkomen of te 
komen tot oplossingen. Ook zijn er door het schooljaar heen regelmatig gesprekken in de 
groepen, met ouders en in de teams over gedragscodes, afspraken en regels. 

14. Meld/ bespreek problemen tijdig met de directie, intern begeleider en/of intern 
contactpersoon. Attendeer elkaar op probleemsituaties. 

 
Aansluitend op punt 8 voeren we een beleid “verwijdering van school” in die gevallen waarbij 
door het gedrag van een leerling bij herhaling de rust en veiligheid onaanvaardbaar wordt 
verstoord, de effecten op het onderwijs voor de aanwezige leerlingen significant zijn en/of 
ernstige verstoring van de orde dreigt. We hanteren in dit verband de richtlijnen van St. 
Conexus in deze. 
 

4.3 Deel 2: Locatiespecifieke afspraken en regels: SBO De Windroos locatie Goffert 
 
Naast de gedragsregels voor het SBO Nijmegen zijn er omgangsregels die locatiespecifiek 
zijn. Deze regels volgen hieronder. 
Als speciale school voor basisonderwijs wordt onze school bevolkt door kinderen die gebaat 
zijn met structuur. De schooldag start met een inloopkwartier om 8.30 uur. 
Tot 8.45 uur kunnen ouders en/of verzorgers hun kind naar de groep brengen, even 
meekijken en/of spelen. De start vindt zo op een rustige geleidelijke manier plaats waarbij 
ouders en kinderen ook de gelegenheid hebben om problemen, opmerkingen te bespreken 
of een afspraak te maken met leerkrachten of zorgteam. In de gangen en buiten staan elke 
ochtend teamleden om ouders en kinderen te verwelkomen en/of te begeleiden. Zo kan de 
schooldag beginnen in een rustige, ontspannen sfeer en hebben kinderen de gelegenheid 
om alvast iets te vertellen. 
Structuur wordt bereikt doordat er regels/afspraken zijn t.a.v. het doen en laten op de 
speelplaats. We proberen die regels heel duidelijk uit te leggen en hopen dat kinderen er 
elkaar zo nodig op wijzen. Voor de buitenspelregels/ afspraken en hanteren van spelplan 
verwijzen we naar de bouwspecifieke protocollen.  
Als de regels toch worden overtreden zijn er sancties die locatiebreed afgesproken zijn. 
Gedrag zoals: het niet houden aan afspraken en regels, ruzie, conflicten, uitdagend gedrag 
betekent dat de leerling naar een gele stip/bank verwezen wordt alwaar de leerling tijd krijgt 
om na te denken over de reden van de sanctie en een oplossing te bedenken. 
Grensoverschrijdend gedrag (schoppen, slaan, fysieke of verbale agressie) betekent dat de 
leerling op een rode stip/ bank gaat staan/ zitten en de pauze op die plek blijft. 
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Als deze maatregel regelmatig nodig is, is dit aanleiding voor een gesprek met de leerling, 
ouders en een aangepast spelplan. 
De aanpak van leerlingen die ruzie, een conflict hebben of onwenselijk gedrag laten zien is 
standaard zoals volgens de mediatie in het programma: “De Vreedzame School” 
 
Veiligheid zit in een open klimaat waarin we elkaar in de ogen kunnen kijken en 
waarbinnen onze leerlingen opgroeien tot zelfstandige, zorgzame mensen. 
 
 

4.4 Gedragsregels tijdens de schooltijd 
 

1. Kinderen en ouders kunnen ’s ochtends binnenlopen vanaf 8.30 uur. Vanaf 8.30 uur 
is er een pleinwacht die kinderen buiten begeleidt en kinderen uit de taxi’s opvangt 

2. Als de school om 8.45 uur begint, dienen de aanwezige ouders de school te verlaten 
3. De afwezigheid van een kind dient door de ouders vóór 9.30 uur gemeld te worden. 

Indien  wij geen bericht ontvangen en een leerling afwezig blijkt te zijn, nemen wij zo 
snel mogelijk contact op met de ouders/verzorgers van betreffende leerling. Indien 
een leerling afwezig is zonder bericht, neemt de school contact op met 
ouders/verzorgers van desbetreffende leerling. Gemelde afwezigheid van een leerling 
wordt door de receptie doorgemaild aan de groepsleerkracht. Niet gemelde 
afwezigheid van een leerling wordt door de groepsleerkracht doorgegeven aan de 
receptie. 

4. De kinderen blijven zoveel mogelijk in hun eigen klas. Tijdens schooltijd beperken we 
het    laten doen van boodschappen door leerlingen (uiteraard binnen de school), 
behalve als er   argumenten zijn  om anders te beslissen. 

5.  Werken buiten de groep mag alleen met toestemming en/of medewerking van de  
leerkracht. 

6. Alle leerlingen blijven tijdens de pauzes op de desbetreffende speelplaats. Er is een 
surveillancerooster per bouw. 

7. Leerlingen van de onderbouw die opgehaald worden door busjes/taxi’s wachten op 
de onderbouwspeelplaats op het plein. Leerlingen van de bovenbouw wachten op het 
bovenbouwplein. Er is toezicht ( volgens pleinrooster) tot alle leerlingen opgehaald 
zijn. Alle kinderen die opgehaald worden door ouders wachten op hun eigen 
bouwplein op hun ouders. Bij de onderbouw blijft er toezicht tot ouders en/of taxi 
kinderen hebben opgehaald. 

8. Aan het begin van het schooljaar worden in de groep afspraken gemaakt over het 
toiletgebruik. Elke bouw heeft afspraken over het gaan naar het toilet. De toiletten zijn 
afsluitbaar en de wasruimte van de toiletten is zichtbaar vanuit de groep. 

9. Als kinderen op wat voor manier dan ook  gestoord worden bij het naar toilet gaan,  
       melden zij dat bij hun leerkracht en die neemt zo snel mogelijk maatregelen. 

10.  Kinderen die tijdens de buitenpauzes naar het toilet willen (uitzonderingssituaties), 
vragen toestemming aan de  surveillant en gaan alleen.  

11. Gymlessen: Mannelijke leerkrachten zijn bij (het douchen en) omkleden van de  
       bovenbouwkinderen bij de jongens. Vrouwelijke leerkrachten controleren jongens en  
       meisjes. Vanaf groep 5 zijn de leerkrachten bij de jongens en nemen zo    

nodige een kijkje bij de meisjes.  In de onderbouw kleden de groepen zich gemengd 
in één kleedkamer om. Om praktische redenen is het niet mogelijk te douchen na de 
gymles. 

12. Als kinderen op schoolkamp of excursie gaan worden duidelijke afspraken gemaakt 
met de leerlingen en begeleidende ouders over: omgangsregels, gedrag, snoep en 
veiligheid. 

13.  Leerkrachten dienen te beschikken over adressen en  telefoonnummers van ouders 
en/of verzorgers.  Via de “Maandkalender/brief/website” wordt ouders regelmatig 
gevraagd deze informatie actueel te  houden. 
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14. Vertrouwelijke informatie wordt niet in postvakjes gelegd of gekopieerd, maar komt 
via een afgesproken systeem bij betrokken personen en in het dossier. 

15.  Indien het noodzakelijk is met een leerling alleen in een ruimte te werken of te 
praten,wordt een collega geïnformeerd en/ of de deur van de ruimte open gelaten. 
Alle ruimtes zijn voorzien van een deur met glas, waardoor altijd zichtbaar is wat er in 
de ruimte gebeurt. 

16. Mobiele telefoons van leerlingen gaan uit als zij het schoolplein opkomen. Leerlingen 
leveren hun mobiele telefoon in bij de leerkracht die deze bewaart achter slot en 
grendel. Bij het naar huis gaan krijgt de leerling zijn mobiele telefoon terug en zet die 
pas aan bij het verlaten van het schoolplein. 

17. Voor leerlingen die weglopen geldt het protocol zoals in bijlage 3. 
 
 
Dit protocol voorziet nog niet in: 

• Omgangsregels moderne media: *Voorstel zou kunnen zijn:  
Uitnodigen van een expert voor een theater- informatieavond voor ouders en 
leerkrachten start schooljaar 2014-2015. Zie website: ‘Mediafulness’ van Katja Schuifel. 

• Communicatie met ouders over dit protocol en klachtenregeling 

• Communicatie met leerlingen over dit protocol en klachtenregeling 
 
 
Januari 2014 
 
*Bijlagen: Stroomdiagram Klachtenprocedure en Meldcode 
                  Stappenplan wegloopgedrag 
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1. Stroomdiagram klachtenprocedure: Scholen Conexus 
Klacht van onderwijskundige aard, 

o.a: 

− Methode 

− Aanpassing 

− Toetsing, beoordeling 

− Pedagogische benadering 

 

Klacht over ongewenste gedragingen 

van kinderen, o.a.: 

− Agressie 

− Geweld 

− Racisme 

− discriminatie 

Klacht van schoolorganisatorische aard 

(maatregelen, nalatigheid) o.a. 

− vakantie, vrije dagen 

− schoolbijdrage 

− inzetten toetscapaciteit 

− schoonmaken 

− functioneren van/ samenwerking 

met medewerkers 

Klacht over ongewenste gedragingen 

van volwassenen, Machtsmisbruik 

− seksueel misbruik 

− (seksuele-) intimidatie 

− Fysiek of geestelijk misbruik 

− Racisme 

− Discriminatie 

 

U kiest waar u uw klacht/ vermoeden het 

eerst onder de aandacht brengt 

 
Gesprek met de leerkracht  Interne contactpersoon geeft route aan 

of verwijst door 

 

 

Indien geen bevredigend resultaat: 

gesprek met schoolleiding 

Gesprek met schoolleiding  

 

Indien geen bevredigend resultaat: 

Gesprek met bovenschools 

management Conexus 

Indien geen bevredigend resultaat: 

Gesprek met bovenschools management 

Conexus 

 

 
Indien geen bevredigend resultaat: 

Via interne contactpersoon 

doorverwijzing naar commissie van 

vertrouwenspersonen (Conexus) 

Indien geen bevredigend resultaat: 

Via interne contactpersoon 

doorverwijzing naar commissie van 

vertrouwenspersonen (Conexus) 

Onafhankelijke vertrouwenspersoon 

bespreken, geven advies, bemiddelen 

of verwijzen door 

 
Indien geen bevredigend resultaat: klacht indienen bij bestuur Conexus of Landelijke Klachtencommissie (LKC) 

 
                                                       Bestuur Conexus neemt passende maatregelen 

 
                                                       Nader onderzoek en klachtenbemiddeling 

 

 

Procedure bij misbruik en seksuele intimidatie 

 

De procedure die het bevoegd gezag moet volgen bij seksueel misbruik/seksuele intimidatie is in de wet vastgelegd. De wet 

verplicht het bevoegd gezag onmiddellijk te overleggen met de vertrouwensinspecteur. 

 
Is de conclusie dat, na overleg tussen bevoegd gezag en vertrouwensinspecteur, er sprake is van een redelijk vermoeden, dan doet het bevoegd 

gezag direct aangifte bij politie/justitie. Vooraf stelt het bevoegd gezag de ouders/verzorgers van de betrokken leerling hiervan op de hoogte. 

Mogelijke bedenkingen van betrokken ouders en leerlingen ontslaan het bevoegd gezag niet van de verplichting tot het doen van aangifte. De 

aangeklaagde wordt op de hoogte gesteld na overleg met justitie. Ouders, leerlingen kunnen ook aangifte doen. 

 



                                               

protocol zorgvuldig handelen- Schoolveiligheidsplan- januari 2019 10 

2.De Meldcode: Stroomschema  
 
 
 
 
 
 

Stap 1: In kaart brengen van signalen 

• De leerkracht1 signaleert en houdt ruggespraak met een collega en 
duopartner. Om te weten over welke signalen het kan gaan, wordt 
verwezen naar bijlage 1a, 1b en 1c. Om in gesprek te gaan met het kind is 
bijlage 2 toegevoegd: aandachtspunten voor contact met het kind.  

• De leerkracht signaleert  en bespreekt dit met de ib-er. De ib-er is 
verantwoordelijk  voor de coaching van de leerkracht in dit proces 

• De leerkracht observeert en legt schriftelijk2  vast wat hij/zij ziet. Een format 
voor verslaglegging  is toegevoegd als bijlage 3. Voor de verslaglegging 
gebruikt de leerkracht de lijst verhelderingsvragen (zie bijlage 4). 

• De leerkracht deelt indien mogelijk in een vroeg stadium zorgen met ouders. 

 Stap 2: Collegiale consultatie en eventueel raadplegen AMK 

• De ib-er bespreekt de casus binnen de interne ondersteuningsstructuur.  
Samen wordt overlegd welke stappen er genomen gaan worden. Te denken 
valt aan: Advies vragen aan het AMK, SMW, schoolarts, sociaal 
verpleegkundige of anderen (bv leerplichtambtenaar).  

• Bij een vermoeden van seksueel misbruik, eer-gerelateerd geweld of 
genitale verminking 

• Overwogen wordt registratie in de Verwijsindex Risicojongeren (VIR), zie 
bijlage 7.  

 Stap 3: Gesprek met de ouder(s) * 

• Bespreek en delen zorg met ouder(s). De leerkracht is aanwezig bij dit 
gesprek 

• Bij melding VIR brengt de ib-er samen met de schoolleiding de ouder op de 
hoogte 

• De ib-er benoemt naar de ouders dat de meldcode wordt gestart. 

• Een vervolggesprek wordt ingepland.   

 Stap 4:  Wegen aard en ernst. 

• De ib-er vraagt eventueel om een advies aan de 
aandachtsfunctionaris, in de interne ondersteuningsteam, bij 
het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) of 
meldpunt bijzondere zorg 

 
 
 
 
 
 

Stap 5a: Hulp organiseren en effecten volgen 

• De ib-er en leerkracht bespreken de gekregen 
adviezen en het oordeel met de ouder(s 

• De ib-er organiseert hulp door ouder en leerling door 
te verwijzen naar schoolmaatschappelijk werk, JGZ, 
Bureau Jeugdzorg of anderzins 

• De ib-er en leerkracht monitoren of ouder en kind hulp 
vragen en krijgen 

• De ib-er en leerkracht volgen het kind 
Stap 5b: Bij weigering van hulp melding bij het AMK 

• De voorgenomen melding bij het AMK wordt met de ouders 
besproken. Dit gesprek wordt gevoerd door twee mensen 
waaronder in ieder geval één persoon vanuit de schoolleiding.  

• Schoolleiding meldt bij het Advies- en Meldpunt 
Kindermishandeling 

 

3.                Stappenplan wegloopgedrag 

 
1 In een Brede school kunnen medewerkers van kernpartners de zorgen bij de leerkracht neerleggen 
2 In Esis, Dotcom of in het schriftelijke dossier van de leerling 

Stap 4 
Wegen aard en ernst 

Stap 3 
Gesprek met ouder(s) 

Stap 2 
Collegiale consultatie en 

vragen AMK 

Stap 1 
In kaart brengen van signalen  

Stap 5a 
Hulp organiseren en 

gezin volgen 

Stap 5b 
Melden en 
bespreken 
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                         Als een leerling is weggelopen: 
                    

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

→In de personeelskamer staat op het whitebord dagelijks de achterwacht vermeld 

→Er wordt verschil gemaakt als het gaat om de consequentie tussen weglopen binnen het gebouw 

     en buiten het gebouw 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De leerkracht waarschuwt de achterwacht (indien dit 
niet mogelijk is, vraagt de leerkracht een collega de 
achterwacht te waarschuwen), en licht deze in over de 
situatie. 
 

De leerkracht bespreekt individueel het 
wegloopgedrag met de betreffende leerling en geeft 
aan welke consequentie op dit gedrag volgt. 

 

De leerkracht spreekt de ouders om hen te informeren 
over de situatie en eventueel de consequentie op het 
wegloopgedrag. 

 

Wanneer de leerling is 
gevonden, neemt de 
achterwacht de groep 
van de leerkracht over. 
Ouders worden 
geïnformeerd 
 

 
De leerling gaat samen met de leerkracht terug naar 
zijn eigen groep. De achterwacht draagt de groep weer 
over aan de leerkracht. 

 

Directie en achterwacht beslissen in welke fase de 
ouders van de betreffende leerling   gebeld worden 
om hen te informeren en om te overleggen over de 
situatie en het wegloopgedrag. Als ouders niet 
bereikbaar zijn, blijft de receptie het proberen. 
 

De achterwacht gaat in en om de school op zoek naar 
de betreffende leerling. Mocht de leerling daar niet te 
vinden zijn dan licht de achterwacht de directie in. 

De leerkracht gaat terug naar zijn groep en verwoordt 
de situatie. Hij gaat verder met de normale gang van 
zaken. Zorg niet voor paniek maar behoud de rust. 
 

Wanneer de leerling na 
60 minuten nog niet 
gevonden is, belt de 
directie de politie. 

 

In samenwerking met politie en ouders wordt er 
bepaald welke vervolgstappen ondernomen moeten 
worden door de verschillende partijen. 

 

De achterwacht gaat, eventueel in samenwerking met 
ouders, op zoek naar de betreffende leerling. 

De leerkracht vult achteraf het incidentenformulier in. 
 
 

 

Directie vult samen met leerkracht en achterwacht het 
incidentformulier in 

 

Directie en leerkracht spreken de ouders om samen de 
vervolgstappen en consequentie af te spreken. 
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1. Stappenplan Time Out in de groep 

Een Time-Out is neutraal zowel in toon als in gedrag van de leerkracht  
                                                       Een Time Out heeft als doel: 
De leerling komt tot rust en kan daarna het gewenste onderwijs in de eigen groep weer bijwonen.  
Een Time-Out is waar mogelijk preventief. Ook een leerling kan een TO vragen. De leerkracht wijst deze wel/niet toe.  
Voor de leerling is duidelijk voor welk gedrag de TO gegeven is (wordt benoemd). Een TO duurt een afgesproken korte tijd, afhankelijk van 
leeftijd. Een TO in de bijklas of in de koppelgroep duurt nooit langer dan 5-10 minuten.  
Een TO wordt eerst gegeven in de groep (aparte plek/nadenkplek).  
De tweede TO wordt gegeven in de eigen bijklas.  
De derde TO wordt gegeven in de bijklas van de koppelgroep.  
Voor een TO in de bijklas van de koppelgroep geldt: Daar heeft de leerling een afgebakende, afgesproken opdracht bv: een (standaard)  tekst 
overschrijven, een puzzel maken. Daarna keert de leerling terug naar de groep.  
De leerkrachten van de koppelgroepen hebben hierover (jaarlijks) afspraken gemaakt en communiceren met elkaar over elke TO. 
In de bijklassen hangt het stappenplan Time-Out  en wordt tijd visueel gemaakt.  
Wanneer deze TO’s  onvoldoende corrigerend hebben gewerkt ,wordt een TO gegeven bij de achterwacht. Voor een TO bij de achterwacht geldt:  
Standaard werk ligt klaar op de TO plek. De achterwacht gaat niet in gesprek met de leerling. Een TO is stil. De leerling krijgt geen bijzondere 
aandacht. Gedrag wordt door achterwacht alleen besproken of nabesproken met een leerling vanaf een bep. leeftijd en afhankelijk van de zwaarte 
van het incident waarvoor de TO gegeven is.   
Bij regelmatige inzet van de achterwacht wordt gedrag van de leerling in het Zorgteam besproken.  

2.Stappenplan bij fysiek agressief gedrag van leerlingen en/of waarbij gevaar is voor de veiligheid van 
de leerling zelf, andere leerlingen en/of  leerkracht 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Leerling is aanspreekbaar  

 
Leerling is niet aanspreekbaar  

Leerkracht  brengt leerling naar 

achterwacht/ IB-er/directie 

De leerling keert terug in de groep als: 

 

De leerling een afgesproken tijd 

(leeftijdsafhankelijk) een neutrale TO 

heeft gehad. 

Collega’s, IB en/of directie vragen leerkracht of hij/ 

zij even een TO nodig heeft en regelen dit indien 

haalbaar 

De leerkracht bespreekt het incident in de groep en 

zorgt voor rust en veiligheid. 

 

De leerkracht bespreekt het incident in de groep en zorgt voor rust en veiligheid. 

Leerling is fysiek agressief en een gevaar 

voor zichzelf en/of omgeving 

 

Leerkracht laat derde persoon de 

achterwacht/ IB-er of directie 

waarschuwen 

Achterwacht/ IB-er/directie haalt 

leerling op  

Leerkracht zorgt voor werk voor leerling 

Leerkracht waarschuwt leerling dat hij/zij 

vastgehouden wordt om gevaar voor omgevingen 

leerling  te voorkomen 

Leerkracht houdt leerling vast en vraagt indien nodig 

collega om hulp 

Leerkracht laat derde persoon de achterwacht/ IB-er 

of directie waarschuwen 

Achterwacht/ IB-er/directie haalt leerling op. Bij 

vasthouden: zie protocol Zorgvuldig handelen. 

 

 

 

 

Bij  herhaling van beschreven gedrag 

houdt de leerkracht een gedragsboek 

bij in het leerlingdossier→ overige 

rapportage en brengt leerling in 

zorgteam in. 

De leerling keert terug in de groep als: 

 

De leerling een afgesproken tijd 

(leeftijdsafhankelijk) een neutrale TO heeft 

gehad. 

 

Achterwacht/ IB-er/Directie neemt groep 

korte tijd over en leerkracht bespreekt 

incident met leerling 

De leerling keert terug in de groep als: 

 

De leerling een afgesproken tijd 

(leeftijdsafhankelijk) een neutrale TO heeft gehad, 

gekalmeerd is en de groep en leerkracht voldoende 

gekalmeerd zijn. 

 

Achterwacht/ IB-er/Directie neemt groep korte tijd 

over en leerkracht bespreekt incident met leerling 

 

Leerkracht vult incidentformulier in en 

plaatst dit in leerlingdossier. 

Leerkracht bespreekt incident met ouders. 

Bij  herhaling van beschreven gedrag 

houdt de leerkracht een gedragsboek bij in 

het leerlingdossier→ overige rapportage 

en brengt leerling in zorgteam in. 

Leerkracht en/of achterwacht/ IB-er/ Directie vult 

incidentformulier in en plaatst dit in leerlingdossier. 

Directie/IB bespreekt incident met ouders + sanctie 

(mogelijk zelfs schorsing) 

Bij  herhaling van beschreven gedrag houdt de 

leerkracht een gedragsboek bij in het 

leerlingdossier→ overige rapportage en brengt 

leerling in zorgteam in. 

 


