
Veiligheidsprotocol 2019-2020 

Inleiding 

Samen met passie ontwikkelen is de missie van basisschool Veldzijde. Wij vinden het belangrijk dat bij goed 

en uitdagend onderwijs het kind centraal staat. Kinderen komen alleen tot ontwikkeling als de school een 

plaats is waar alle leerlingen, medewerkers en ouders/verzorgers zich thuis en veilig voelen. Dan durven zij 

vanuit hun passie betrokken samen te werken en zich te ontwikkelen en 

 
Uitgangspunten 

Leerlingen, leerkrachten en overig personeel van basisschool Veldzijde hebben recht op een veilige werk- 

en leeromgeving. Ouders leggen de veiligheid van hun kind(eren) gedurende schooltijden in handen van 

de basisschool. Zij hebben het recht en de verantwoordelijkheid om namens alle ouders de veiligheid in 

en om hun basisschool te waarborgen. 

Geheel in lijn met de verplichting die de Arbeidsomstandighedenwet basisscholen oplegt, is 

onderstaand veiligheidsbeleid tot stand gekomen. 

Het is een document waarin zowel de sociale als de fysieke veiligheid van leerlingen, leerkrachten, overig 

personeel en ouders centraal staat. 

Een basisschool is sociaal veilig als de psychische en fysieke veiligheid van leerlingen, personeel en ouders 

niet door handelingen van anderen wordt aangetast. Op het terrein van agressie, geweld, (seksuele) 

intimidatie, pesten en discriminatie wordt in dit document en de bijlagen het beleid van onze basisschool 

geformuleerd. En waarin wordt aangegeven welke inzichten de basisschool heeft op dit gebied en welke 

preventieve en curatieve maatregelen door de basisschool gehanteerd worden. 

 
Te allen tijde wordt het belang van de betrokkenen in de gaten gehouden en beschermd. In die 

voorkomende gevallen dat echter ook een grotere groep aan vergelijkbare risico’s wordt blootgesteld zal 

in de afweging te allen tijde het gemeenschappelijk belang voorrang houden en krijgen op het individuele 

belang. De veiligheid van de groep staat altijd boven de veiligheid van een individu en moet altijd de 

doorslaggevende factor zijn bij het afwegen en inschatten van iedere specifieke situatie van een leerling, 

een personeelslid of een ouder. 

 

Preventiemedewerker 

 
Een preventiemedewerker is een medewerker die de directeur en werkgever ondersteunt bij zijn taak 

om te zorgen voor veilige en gezonde werkomstandigheden in een organisatie. 

De preventiemedewerker is niet eindverantwoordelijk voor veiligheid en gezondheid op het werk. Dat is en 

blijft de directeur en werkgever. 

 

De preventiemedewerker houdt zich bezig met de veiligheid en gezondheid op de werkvloer. De taken van 

de preventiemedewerker zijn in ieder geval: 

 meewerken aan het opstellen van de Risico Inventarisatie en Evaluatie RI&E en het uitvoeren van 

daaruit voortvloeiende maatregelen. 
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 helpen bij het uitvoeren van maatregelen om te komen tot een goed arbobeleid in het bedrijf 
Op onze school is Jan Poorthuis de preventiemedewerker, ondersteund door de directeur. 

Sociale veiligheid 
Sociale veiligheid is een belangrijk aandachtspunt op onze basisschool. 

Wij vinden het belangrijk om op een positieve manier met elkaar om te gaan. Daar maken wij ons op 

basisschool Veldzijde STERK voor. Respect en vertrouwen zijn voor ons belangrijke waarden. Begrip voor 

elkaar is een goed iets. Wij hebben aandacht voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden van leerlingen 

en hun sociale emotionele ontwikkeling. Op onze school werken wij vanuit het herstelrecht en met de 

methode Goed gedaan. Middels het signaleringssysteem ZIEN volgen wij structureel onze leerlingen in 

bovengenoemde ontwikkeling. 

 

In dit kader wordt ook veel aandacht besteed aan het onderwerp ‘pesten’. In schooljaar 2017-2018 is 

het (anti) pestprotocol besproken en vastgesteld in team en medezeggenschapsraad. 

Onze intentie is om vanuit het Herstelrecht de pestproblematiek op school voor te zijn of indien nodig 

aan te pakken. 

De gedragsregels en huisregels die gelden voor alle betrokken partijen rondom onze basisschool hebben 

ten doel de algemene sfeer en het werkklimaat goed te houden. 

Duidelijk moet zijn dat negatief gedrag jegens individuen en jegens een groep ontoelaatbaar is op een 

basisschool en niet geaccepteerd zal worden. Dit geldt voor zowel leerlingen, leerkrachten en ouders. 

Allen kunnen dader en slachtoffer zijn. Leerlingen horen echter nooit getuigen te zijn van dergelijk 

ontoelaatbaar gedrag. 

 
Hieronder volgt een duidelijke definitie van wat onder negatief gedrag verstaan wordt: 

 
 (verbale) agressie: uitschelden, pesten, treiteren, hate-mail (cyberpesten), 

bedreigingen, intimideren, thuis hinderlijk opgebeld worden; 

 (fysiek) geweld: duwen, trekken, slaan of schoppen, vernieling of beschadiging van eigendommen, diefstal 
van eigendommen, afpersing of chantage, bedreiging met (nep)wapen, mishandeling met (nep)wapen; 

 seksuele intimidatie: seksueel getinte opmerkingen/gedragingen, handtastelijkheden, seksuele 
chantage, aanranding/verkrachting; 

 discriminatie: discriminatie op grond van geslacht, seksuele geaardheid, herkomst/huidskleur en/of 
religie. 

 

Fysieke veiligheid 

Onder fysieke veiligheid wordt verstaan het waarborgen van het lichamelijk welzijn van iedereen die bij 

de school betrokken is. Ongevallen die tijdens schooluren gebeuren vallen hieronder, maar ook een 

goed brandveiligheidsbeleid, regelmatige ontruimingsoefeningen, regelmatige controles van 

speeltoestellen, hekwerken, ramen en deuren, enz. 
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Ongevallen die tijdens schooltijd plaatsvinden, worden geregistreerd door de directie. Eenmaal per 4 jaar 

wordt een Risico Inventarisatie en Evaluatieplan (RI&E) opgesteld, dat gecontroleerd wordt door het 

bestuur. Hierin worden alle situaties en locaties in en om het schoolgebouw opgenomen, die een risico 

zouden kunnen opleveren voor leerlingen en personeel. Door de registratie van de ongevallen en het van 

tevoren erkennen van de risico’s in het RI&E, kunnen ongevallen in volgende situaties nog beter 

voorkomen worden. Dit moet worden teruggekoppeld naar de medezeggenschapsraad. De laatste RI&E is 

in 2017 ingevuld en in begin schooljaar 2017-2018 vastgesteld. 

 
Onder fysieke veiligheid behoort ook het zo veel mogelijk beperken van risicosituaties die zich voor kunnen 

doen als gevolg van bijvoorbeeld insluipen/inbreken, fysiek en/of verbaal geweld op het schoolterrein 

en/of in het schoolgebouw, beveiligingsissues bij of dreigingen aan het adres van ouders, 

personeel of leerlingen of iedere andere situatie die de veiligheid van leerlingen, personeel en ouders in 

gevaar brengt. 

 

Curatieve maatregelen 
In het geval dat de preventieve maatregelen voor ongewenst gedrag op het gebied van sociale en 

fysieke veiligheid zoals voorgestaan en gehanteerd door de basisschool, niet het gewenste effect 

hebben bij het voorkomen of oplossen van (een) zich voordoend incident(en), zijn directie en bestuur 

gerechtigd verdere maatregelen te nemen. In het uiterste geval kunnen zij het protocol schorsing en 

verwijdering in werking te laten treden. 

Ook bovenstaande curatieve maatregelen, zo ook de incidenten registratie en ook consequentiemenu 

verwijzen we naar het PBS-plan. 

 

Schorsing en verwijdering 

Binnen onze stichting hanteren wij het protocol ‘ Schorsing en verwijdering’. 

SKOLO hanteert het uitgangspunt dat een kind alle dagen welkom is op één van de vijf scholen. Er zijn 

situaties waarin dit voor korte tijd niet mogelijk kan zijn. Het protocol bevat een procedure op het 

moment dat er op een school een situatie met een leerling ontstaat waarbij maatregelen nodig zin om 

een stabiele situatie te creëren voor de school en de betrokken leerling. Het protocol treedt in werking 

als er sprake is van ernstig overschrijdend gedrag van een leerling 

Er worden drie vormen van maatregelen genomen: 

 time-out 

 schorsing 

 verwijdering 

 
In onze schoolgids verwijzen wij naar dit protocol. 
 

In principe kan iedere ouder zijn kind op onze school aanmelden. 
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Wanneer ouders en kinderen de identiteit van de school niet respecteren, is aanmelding niet mogelijk (zie 
punt 2.2.1). 
Bij zeer specifieke onderwijsbehoeftes kan het zijn dat de school niet de goede hulp kan bieden. De basis- en 
schoolspecifieke ondersteuning staat beschreven in het schoolondersteuningsprofiel. Meer informatie 
hierover kunt u vinden bij punt 4.3. Het betreft de informatie over de wet Passend Onderwijs. 
Bij de invoering van de wet Passend Onderwijs met ingang van 1 augustus 2014, mag een school nog steeds 
een leerling verwijderen. Echter, als het een leerling betreft met extra ondersteuningbehoeften geldt altijd 
de zorgplicht en is de school verantwoordelijk voor een nieuwe plek. School zoekt, in samenspraak met de 
ouders, een alternatieve passende school. 
 
Aansprakelijkheid 
Ouders die leerlingen vervoeren in een auto tijdens een groepsactiviteit/excursie dienen hierbij te allen tijde 

te handelen volgens de wet. Het maximum aantal leerlingen dat in een auto past zal nimmer overschreden 

worden en alle leerlingen moeten een gordel dragen. De verantwoordelijkheid van de veiligheid van het 

kind in de auto ligt volledig bij de eigenaar/bestuurder van de auto. Eindverantwoordelijk blijft school. 

Leerlingen kunnen niet onder schooltijd door ouders vervoerd worden als de leerkracht niet bij 

de groepsactiviteit/excursie aanwezig is. 

Directie en bestuur wijzen alle ouders en verzorgers op het belang van het hebben van een WA-

verzekering. Zelf heeft de basisschool een aansprakelijkheidsverzekering en een ongevallenverzekering. 

Onder deze verzekering valt niet alleen het personeel, maar ook vrijwilligers die zich inzetten voor de 

school. De basisschool is slechts dan aansprakelijk voor geleden schade indien de schade het gevolg is 

van een ongeval door onrechtmatig handelen of nalatigheid van de school of van iemand die namens de 

school optreedt. 

 
Klachten 
In het geval zich op het terrein van hierboven gedefinieerd negatief gedrag klachten en/of bezwaren 

voordoen, wordt de algemene procedure van de klachtenregeling gehanteerd. Onze klachtenregeling is 

opgenomen in de schoolgids en is te lezen op de website van ons bestuur. www.skolo.nl 

Let wel: een klacht dient niet verward te worden met een melding. 
 

Schoolverzuim 
Op onze school hebben wij het beleid dat ouders tijdig telefonisch of mondeling melden wanneer hun 

kind afwezig is. Indien een kind ongeoorloofd afwezig is en de schoolleiding krijgt geen contact met de 

ouders, verzorgers hierover, zal de leerplichtambtenaar van de gemeente hierover worden 

geïnformeerd. Deze kan eventueel juridische stappen ondernemen. 

Registratie van verzuim vindt plaats via absentieregistratie in het LAS in de groep. 

Jaarlijks ontvangen wij via de gemeente de afspraken, wetgevingen in een zgn. verzuimkaart. 

 
Evaluatie 

Na afloop van een incident zal de school met alle betrokkenen evalueren om te zien of het incident 

inderdaad (op de juiste wijze) is opgelost en of aanpassing van dit protocol nodig is. 

http://www.skolo.nl/
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Veilig internetgebruik 
Onder veilig internetgebruik verstaan wij zodanig gebruik van internet als informatiemedium, dat 

ongewenst gedrag en misbruik wordt voorkomen. We denken hierbij aan ongewenste gedragingen als; het 

versturen van ‘hate-mail’, het surfen naar pornosites, compromitterende al dan niet gemanipuleerde foto’s 

en filmpjes. 

 
Wij hebben een ICT leerlijn waar afspraken rondom het werken op ICT-gebied in staan. Deze afspraken 

worden 2 x per jaar met de leerlingen besproken (augustus en januari). 

 

 

Algemeen 

 
A. Aandachtspunten 

 Helder communicatie met alle partijen (pro-actief denken en handelen) 

 Vooraf aan een nieuw schooljaar afstemmen welke activiteiten wij in schoolverband willen oppakken. 

 Bij daadwerkelijke toepassing steeds zelf bedenken wat, gezien de specifieke situatie, van toepassing is. 

 Voortdurende bijstelling is noodzakelijk na evaluatie 

 Tijdstip en plaats van activiteiten is bepalend voor wijze van toezicht, dragen 
verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en bekostiging. 

 
B. Activiteiten 

a. Activiteiten vanuit school 

Zijn beschreven in schoolgids, vallen binnen en buiten lestijd. Voor onderwijzend personeel vallen 

ze binnen de normjaartaak. 

 Schoolreisje groep 1 t/m groep 8 

 Schoolkamp groep 8 

 Sportevenementen onder auspiciën van de schoolsportcommissie 

 Schaaktoernooi 

 Voet-handbaltoernooi (groep 8 en indien nodig aanvulling vanuit groep 7) 

 Excursies / uitstapjes aansluitend bij onderwijsaanbod 

 Koningsspelen groep 1 t/m groep 8 

 
b. Activiteiten buiten school (maar wel onder de naam van de school) 

 Kersthandbaltoernooi 

 Avond-4daagse 

 Voetbaltoernooi? 

 
C. Afspraken 

Over de volgende zaken zijn afspraken gemaakt: 

 Wie houdt toezicht tijdens de activiteit en wie is waarvoor verantwoordelijk. 
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 Aansprakelijkheid materieel / personen 

 Maximale grootte groep en aantal toezichthouders 

 Contactpersoon die op de hoogte is van aantal en namen deelnemers 

 Niet deelnemende leerlingen; wat gebeurt daarmee 

 Toegestane vervoermiddelen + regelgeving dienaangaande 

 Voorwaarden indien ouders worden ingezet bij vervoer 

 Bekostiging 

 Waar vinden externe activiteiten plaats 

 Gedragsregels betrokkenen 

De volgende procedure is vastgesteld: 

 
 Na elke activiteit wordt er geëvalueerd door de organiserende commissie of betreffende jaargroep. 

Tijdens laatste plenaire vergadering in het eerste en tweede helft van het schooljaar komen deze 
evaluaties aan de orde. Eventuele wijzigingen worden besproken en vastgesteld. 

 Jaarlijks wordt het totale veiligheidsplan aan de MR voorgelegd. 

 

1. Gebruik speelplaats 

Het speelplein behoort tot het gebied waarvoor de school gedurende de schooltijd ( én 15 minuten voor en na 

aanvang van de school) verplicht is toezicht te houden. 

Het plein is een wandelgebied. 

 

1.1 In- en uitgangen 

De leerlingen van de groepen 1 en 2 gebruiken hun in- en uitgang aan de voorzijde van het schoolgebouw. Dit 

is tevens de hoofdingang. Dit is tevens de ingang voor bezoekers van onze basisschool. 

Groep 3 t/m 6 gaan door de ingang naast het ib-kantoor naar binnen. Groep 7 en 8 gaan naar binnen bij de 

ingang naast de grote hal. 

 

1.2 Naar binnen/buiten gaan 

De leerlingen gaan zelfstandig naar binnen en naar buiten. Dit mag vanaf 8.25 uur. 

Alle collega’s staan dan bij het groepslokaal. Directie en/ of IB staan in de gang of hebben pleinwacht. 

Bovengenoemde personen hebben zicht op het plein en zien hierop toe. 

 

1.4 Skates, rolschaatsen, skateboards, steps e.d. 

 Aangezien er voor schooltijd en tijdens de pauzes veel personen op het speelplein 

zijn, leveren bovenstaande attributen gevaar op en zijn daarom niet toegestaan. 

 

1.6. Bij slecht weer 

 Als de weersomstandigheden slecht zijn mogen de leerlingen eerder naar binnen. 

 Bij slecht weer tijdens de ochtendpauze blijven de leerlingen binnen. 

 De directie stemt af met de dienstdoende pleinwachten of er buiten gespeeld kan worden. 
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Ook bepalen zij of er tijdens de pauze eerder naar binnen wordt gegaan. De directie 
informeert de groepsleerkrachten dat er binnen gebleven wordt. Bij afwezigheid van de 
directeur, doet dit de plaatsvervangende directeur of de conciërge. 

 Indien de leerlingen niet naar buiten kunnen, blijven ze in hun lokaal. De pleinwacht houdt dan toezicht 

in het gebouw. 

 

1.7 Ongewenste personen op het schoolplein 

Personen die niet tot de schoolbevolking behoren en zich ophouden op het speelplein worden door de buiten 

lopende leerkracht aangesproken. Bij ongewenst gedrag worden zij verzocht de speelplek te verlaten. Indien 

hieraan geen gehoor wordt gegeven, dan wordt dat bij de directie gemeld die verder actie onderneemt. Mocht 

het een openbaar speelplein worden, dan spreken wij de betreffende personen altijd even aan zodat wij weten 

wat/ waarom zij gebruik maken van het terrein. 

 

1.8 Afspraken buitenspelen 

In de klassenmap van elke groepsleerkracht is een overzicht met afspraken die wij hebben gemaakt over het 

buitenspelen op ons schoolbuurtplein. Wij willen dat elke leerling en medewerker zich veilig voelt op het 

schoolplein zodat er met plezier buiten gespeeld en buiten gelopen kan worden. 

In de groepen 3 tot en met 8 hangt een overzicht met dagen waarop er gebruik kan worden gemaakt van het 

sportcourt en hoe de leerlingen om kunnen gaan met het spelmateriaal. 

Tijdens de pauzes spelen groep 1 en 2 afzonderlijk van de groepen 3 tot en met 8. 

 

Afspraak pleinwacht leerkracht 

Wij gaan voor een “actieve pleinwacht!” Wij lopen /oberveren actief verdeeld over het Schoolbuurtplein.. 

Elk incident “plein/pestincident” van de gepeste/pester, groot of klein, wordt 

na de pleinwacht gemeld bij de leerkracht van de groep en in een daarvoor bestemd document direct na de 

pleinwacht geregistreerd. 

 

2. Gebruik gymzalen 

Afspraken: 

 Wanneer een leerling niet mee kan doen met de les wordt dit door de ouder(s)/verzorger(s) gemeld. 

Mocht de leerling echt niet mee kunnen naar de gymzaal, dan blijft de leerling op school en houdt zich 

onder toezicht van een andere leerkracht bezig met schoolse opgaven. 

 Het dragen van gymkleding en gymschoenen is verplicht. 

 Vanaf groep 3 gaan jongens en meisjes in aparte kleedruimtes. 

 Toestellen en materialen mogen niet zonder toestemming van de leerkracht door de kinderen worden 

gebruikt. 

 De leerkracht assisteert daar waar nodig is. 
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 Het gebruik van de trampoline is niet toegestaan, als er gym gegeven wordt door de groepsleerkracht. 

De vakleerkracht gym heeft hier een diploma voor. 

 Voorzichtigheid met grote installaties wordt in acht genomen 

 De leerkracht heeft voor evt. calamiteiten een mobiele telefoon bij zich. Een verbanddoos is in de 

gymzaal aanwezig. 

 Indien zich een ongeluk voordoet tijdens de gymles waarschuwt de leerkracht de basisschool die actie 

onderneemt. 

 Gebeurt er onderweg een ongeluk dan blijft de groep met de leerkracht op die plek en waarschuwt de 

leerkracht de basisschool die actie onderneemt. 

 De leerlingen en leerkrachten dienen zich ten allen tijde te houden aan de regels van de 

gebouwbeheerder. 

 De leerlingen van groep 1 en 2 hebben bewegingsonderwijs in de speelzaal in hun ondergoed en op 

gym/ turnschoentjes. Heeft verdient aanbeveling dat deze een stroeve zool hebben. 

 

3. Schoolreis 

 
Algemeen 

Voor aanvang van het schoolreisje worden alle bijzonderheden over de leerlingen geïnventariseerd; 

medicijnen, dieet, noodzakelijke telefoonnummers. Standaard gaan een mobiele telefoon en EHBO-doos mee. 

Ook gaat er adreslijst van de leerlingen mee. 

De regels, afspraken en andere specifieke aspecten voor de reis worden gelijktijdig met leerlingen en 

begeleiders doorgenomen. 

De regels van het park of de attractie omtrent lengte, leeftijd e.d. worden ten allen tijde in acht genomen. 

 

Afspraken: 

 De leerkracht bepaalt de verdeling van de leerlingen over de groepjes en geeft aan wie de 

begeleider is 

 De groepsgrootte is afhankelijk van de leeftijd van de leerlingen en van de te bezoeken attractie; 

de schoolreiscommissie bepaalt de groepsgrootte i.o.m. de directie. 

 Voor elke schoolreis zullen, naast de algemene regels rondom uitstapjes, meer specifieke 

afspraken gemaakt worden die te maken hebben met de mogelijk- en onmogelijkheden 

behorende bij het betreffende reisdoel. 

 's Ochtends verzamelen de leerlingen zich in de groep. 

 Absentielijst wordt bekeken en ingevuld. 

 Eventuele laatste tips doorgeven. 

 Indien het vervoer per auto plaats vindt worden de afspraken in 6.2 in acht genomen. 

 Indien het vervoer plaats vindt per bus worden de afspraken in 6.1 in acht genomen. 
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 Begeleiders nemen hun eigen groepje mee naar de gereedstaande bus/auto. Indien er geen 

groepjes gevormd worden gaat de groep onder begeleiding van de leerkracht naar de bus/auto. 

 Van tevoren is bekend welke leerlingen in welke bus/auto horen. 

 I.v.m. eventueel doktersbezoek of andere calamiteiten gaat er een extra auto mee per reisdoel. 

 Centrale post is altijd bemand (liefst teamlid) 

 In verband voor herkenbaarheid van de leerlingen dragen zij een veiligheidshesje. 

 

3.1 Instructies aan begeleiders 

 De begeleiders krijgen de namen van hun groepje op papier. 

 Specifieke afspraken worden van tevoren doorgesproken. 

 Mobiele telefoonnummers worden uitgewisseld. 

 Indien mogelijk wordt plattegrond van park toegevoegd. 

 Begeleiders zijn de gehele dag verantwoordelijk voor hun groepje. In bijzondere gevallen 
kunnen zij terugvallen op van tevoren afgesproken centrale post. Eindverantwoordelijk is de 
groepsleerkracht, 

 
 

3.2 Instructie aan de leerlingen 

 Leerlingen dienen instructies van begeleider op te volgen. 

 Is een leerling zijn/haar groepje kwijt dan dient deze leerling naar de afgesproken centrale 
post te gaan. 

 

4. Kamp 

 
Afspraken 

 Voor aanvang van het kamp worden alle bijzonderheden over leerlingen geïnventariseerd ( dieet, 

medicijnen, telefoonnummers etc.) 

 Algemene afspraken worden van tevoren met de leerlingen doorgenomen. 

 Specifieke afspraken, regels, noodplan van de jeugdherberg worden ter plekke doorgenomen. 

 Het vervoer wordt geregeld volgens de schoolspecifieke afspraken. 

 Het is voor de leerlingen niet toegestaan om mobiele telefoons mee te nemen. 

 Het meenemen van eigen apparatuur (radio, fototoestel e.d.) door leerlingen geschiedt op eigen 

risico. 

 Telefoonnummer van de begeleiders en van de jeugdherberg zijn bekend bij de ouders. Hiervan 

wordt uitsluitend in noodgevallen gebruik gemaakt. 

 Minimaal 1 begeleider op 10 personen, waarbij bij indien mogelijk ook een man als begeleider 

meegaat. 
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5.  Excursievervoer 

Afspraken: 

 Regels, afspraken worden voor vertrek met de leerlingen en begeleiders doorgenomen. 

 Excursie vindt uitsluitend plaats in aanwezigheid van de leerkracht. 

 De school is via een collectieve verzekering van het bestuur verzekerd. 

 Tijdens een excursie zijn de leerlingen herkenbaar door het dragen van een veiligheidshesje. 

 

5.1 Vervoer per bus 

 Wettelijke regels over het aantal leerlingen op de stoelen worden strikt nagevolgd. 

 Uiteindelijk beslist de leerkracht over de zitplaats van de leerling 

 In elke bus zit minimaal 1 leerkracht 

 Per bus wordt van tevoren bepaald wie verantwoordelijk is voor het tellen van de leerlingen 

 Begeleiders zitten verspreid door de bus en houden toezicht 

 Leerlingen dienen tijdens de rit te zitten 

 Op de voorste stoel naast de chauffeur zit geen leerling, maar een groepsleerkracht. 

 De regels van de chauffeur dienen strikt te worden opgevolgd. 

 Indien leerlingen te laat op de afgesproken verzamelplaats zijn, blijft de bus enige tijd wachten 

 i.o.m. chauffeur en verantwoordelijke groepsleerkracht. 

 In het uiterste geval vertrekt de bus en blijft de begeleidende auto met begeleider(s) wachten. 

 

5.2 Vervoer per auto 

Veilig vervoer van kinderen in de auto: Het komt tijdens een schooljaar soms voor dat een groep 

kinderen vervoerd moet worden met particuliere auto’s. Het gaat daarbij om relatief kleine afstanden. Voor 

het vervoer van kinderen zijn wettelijke regels, maar daarop worden ook uitzonderingen gemaakt die relevant 

zijn bij het incidenteel vervoer van schoolkinderen bij bijvoorbeeld excursies of uitjes. 

 

Natuurlijk willen wij graag dat het vervoer van leerlingen op een veilige manier gebeurt. Wij verwachten van 

ouders die zich melden om kinderen te vervoeren, dat zij veilige, goede en ervaren chauffeurs zijn; over een 

veilige en goedgekeurde auto beschikken én een aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten. Het dient 

aanbeveling om over een inzittendeverzekering te beschikken voor het aantal zitplaatsen dat er in de auto is. 

 

De in de auto aanwezige gordels moeten altijd gebruikt worden. Wij gaan er van uit dat elke auto voorzien is 

van gordels vóór- en achterin. Voorin mogen alleen kinderen vervoerd worden die 3 jaar of ouder én langer 

dan 1,35 meter zijn. Kan hier niet aan voldaan worden dan mag er geen kind voorin vervoerd worden. Elk kind 

moet tijdens het vervoer van een gordel gebruik maken. Er mogen niet meer kinderen vervoerd worden dan er 

gordels zijn. 
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In het geval van schooluitjes is er voor die kinderen niet altijd een zitje beschikbaar. Bij dit soort incidenteel 

vervoer over beperkte afstand (maximaal 50 km) mogen op de achter zitplaatsen kinderen vanaf 3 jaar (en 

kleiner dan 1,35 meter) vervoerd worden waarbij gebruik van de gordel volstaat. Eigen kinderen van de 

chaufferende ouder moeten echter in een zitje of op een stoelverhoger vervoerd worden als zij kleiner dan 

1,35 meter zijn! 

 

Gedragsregels tijdens het vervoer: Als u kinderen voor school vervoerd neemt u een stukje van onze 

verantwoordelijkheid over. Een verantwoordelijkheid die wij serieus nemen. Daarom adviseren wij u 

onderstaande adviezen ter harte te nemen zodat het vervoer veilig en plezierig zal verlopen. 

 

 Gebruik kindersloten op de achterportieren indien die aanwezig zijn 

 Verwijder de sleutel uit het contact bij het (kortstondig) verlaten van de auto 

 Zet de auto zowel op de handrem als in de eerste versnelling/parkeerstand bij het (kortstondig) 

verlaten van de auto 

 Laat de kinderen zoveel mogelijk aan de trottoirkant uitstappen of anders zo snel mogelijk na het 

uitstappen op een veilige plaats naast de weg plaatsnemen 

 Spreek met de kinderen af dat ze rustig zijn in de auto zodat u uw aandacht bij het verkeer kunt 

houden 

 Wettelijke regels over het vervoer van leerlingen per auto worden strikt in acht genomen. 

*Begeleiders krijgen indien nodig een routebeschrijving. 

*Uitzondering vervoer in andere auto; anders dan de eigen (pleeg)ouder. 

Als leerlingen incidenteel in andermans auto meerijden, dan mogen kinderen ouder dan 3 jaar zonder 

autostoeltje of zittingverhoger vervoerd worden. In deze gevallen geldt: 

Kinderen mogen alleen achterin de auto in de gordels vervoerd worden 

Kinderen mogen alleen over een beperkte afstand vervoerd worden, dus geen vakantiereis. 

Naar een uitwedstrijd van het sportteam is wel incidenteel, wekelijks naar de zwemles of kinderopvang is niet 

incidenteel. 

De aanwezige autostoeltjes en/of zittingverhogers moeten wel gebruikt worden. 

 

5.3 Vervoer per fiets 

 Leerlingen dienen een deugdelijke fiets te bezitten (leerkracht bepaalt deugdelijkheid). 

 Per keer en per groep wordt bekeken hoeveel begeleiders er mee gaan of dat er geen 
begeleiders meer hoeven te gaan. 

 Volwassene fietst voorop en achteraan 

 Er worden door iedereen verkeershesjes gedragen. 

 Tijdens het fietsen naar de gymzaal voor groep 5-8 wij ernaar dat een ouder meefietst 
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6. Verkeersexamen 

 De organisatie is in handen van Tref-ik (in samenspraak met verkeersouder en leerkracht). 

 In samenwerking met andere scholen en de afdeling Veilig Verkeer Losser wordt in de maand 

april/ mei het praktisch verkeersexamen georganiseerd door de verkeersouders van de school. 

 Ouders van groep 7 helpen met de bemanning van de posten. 

 Er wordt bij school gestart. 

 De leerlingen zijn duidelijk herkenbaar aan een verkeershesje met nummer. Na afloop gaan de 

leerlingen weer terug naar hun goepslokaal. 

 

7. Externe sportactiviteiten 

Afspraken 

 Er is EHBO aanwezig. 

  Regels, afspraken worden voor vertrek met de leerlingen en 

begeleiders doorgenomen. 

 Externe sportactiviteiten vinden uitsluitend plaats in aanwezigheid van een leerkracht. Hierop 
kan 
een uitzondering worden gemaakt i.o.m. de directie. 

 De school is via een collectieve verzekering van het bestuur verzekerd. 

 Bijzonderheden van deelnemers worden vooraf geïnventariseerd o.a. telefoonnummers. 
 

7.1 toernooien 

 Schoolvoetbaltoernooi 

 Schaaktoernooi 

 Indian dutchwedstrijden 

 Kersthandbaltoernooi ( door de groepsouder/ ouderraad) 

 Avondvierdaagse ( door de ouderraad) 

Afspraken 

 De basisschool neemt pas deel als er voldoende begeleiders zijn. 

 Gedurende de tijd dat het toernooi gehouden wordt, is minimaal een leerkracht op de 
locatie aanwezig. Dit geldt bij de toernooien die door de gemeentelijke sportcommissie 
worden georganiseerd. 

 Ouders van deelnemers worden van tevoren geïnformeerd over locatie, tijdstippen, vervoer enz. 

 Van tevoren wordt met de deelnemers geregeld waar ze zich moeten (af)melden. 

 De deelnemers zijn bekend bij de coördinator. 

 Deelnemers en begeleiders worden van tevoren op de hoogte gesteld van de regels en 
afspraken op de locatie. 

 In principe regelen de ouders van de deelnemers zelf het vervoer van hun kind. 

 Indien de basisschool het vervoer regelt dan gelden de afspraken beschreven in hoofdstuk 6. 

 De leerkracht vertrekt niet eerder nadat het toernooi is geëindigd en alle deelnemers van 
de school vertrokken zijn. 

 De leerkracht organiseert het vertrek van de deelnemers als dit naar haar/zijn oordeel voor 
de veiligheid noodzakelijk is. 
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8. Interne activiteiten 

8.1 Activiteiten met veel ouders 

Hieronder vallen inloopavonden, ouderavonden, tien minutengesprekken, tentoonstellingen, festiviteiten, 

afscheidsavond groep 8 enz. 

 

 In- en uitgangen dienen vrijgehouden te worden 

 Nood- en transparantverlichting moet duidelijk zichtbaar zijn. 

 Brandblusapparatuur moet goed bereikbaar zijn 

 

8.2 Festiviteiten 
Hieronder vallen feesten zoals Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Pasen, enz. 
 

 Vrijhouden gangen, in- en uitgangen, m.n. uitgang klaslokaal 

 Nood- en transparantverlichting moet duidelijk zichtbaar zijn. 

 Brandblusapparatuur moet goed bereikbaar zijn 

 Kabels, snoeren, verlichting etc. mogen geen gevaar opleveren (struikelen, tegenaan lopen) 

 Geen gebruik van kaarsen. Waxinelichtjes uitsluitend in aanwezigheid van de leerkracht en 
het liefst in een glazen potje. Blusmateriaal bij de hand houden (emmer met zand) 

 Bij gebruik vuurkorf: 1 meter afstand en steeds toezicht. 
 
8.3 Overige activiteiten 

Hieronder vallen o.a. sponsorloop, reünie, fancy fair, lustrumviering en jubilea. 

 
 In- en uitgangen dienen vrijgehouden te worden 

 Nood- en transparantverlichting moet duidelijk zichtbaar zijn. 

 Brandblusapparatuur moet goed bereikbaar zijn 

 Kabels, snoeren, verlichting etc. mogen geen gevaar opleveren (struikelen, tegenaan lopen) 
 

9. Verdere afspraken 
9.1 Roken op school 
Op het terrein van school, dus binnen en buiten is roken niet toegestaan. Incidenteel kan er bij festiviteiten een 
uitzondering worden gemaakt. Met dien verstande dat roken in school absoluut verboden is. 
 
9.2 Kleding 
In school worden geen hoofddeksels ( petten, hoofddoekjes etc.) gedragen. 
 
9.3 Mobiele telefoons en muziekdragers 
Het gebruik van mobiele telefoons en muziekdragers is verboden. Indien leerlingen deze apparaten toch bij zich 
hebben dienen ze deze vooraf aan de lessen in te leveren (op een daarvoor met de groep afgesproken plek.). 
En na schooltijd mogen ze deze weer ophalen. 
 
9.4 Veiligheid voor personeel 
Aandacht is er op onze basisschool voor de veiligheid van het personeel. Ook zij moeten zich op school veilig 
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voelen. We hebben afgesproken dat ieder incident gemeld wordt bij de verantwoordelijke instantie. Ook 
worden de incidenten geregistreerd. 
 
9.6 Besmettelijke ziekten 
Indien er meldingen komen van besmettelijke ziekten die invloed kunnen hebben op de gezondheid van 
leerlingen en gezinsleden dan vragen we hierover informatie via de GGD. 
Deze informatie wordt dan zo snel mogelijk met betrokkenen gecommuniceerd. 
 
9.7 Privacy 
 
Wet Bescherming Persoonsgegevens 
De Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt regels aan het verzamelen van persoonsgegevens, ook als het 
gaat om het onderwijs. Een van die regels is dat ouders op de hoogte gebracht moeten worden van datgene 
wat scholen doen. Vanaf schooljaar 2018 ontvangen ouders aan het begin van het 
schooljaar een brief waarin zij toestemming geven voor overdracht gegevens en gebruik van foto’s in en 
rondom school als beeldmateriaal op de schoolwebsite en Klasbord. 
 
Basisscholen en gemeentes kunnen niet zomaar aan de slag. Zij hoeven weliswaar niet voor álles toestemming 
te vragen aan de ouders, maar voor veel ook wel. De basisschool is in ieder geval wettelijk verplicht om ouders 
te vertellen welke gegevens de school verzamelt en waarom, en welke gegevens worden doorgegeven aan 
andere scholen. 
 
Ook de privacy van de leerkrachten wordt via deze wet geregeld. 
 
Indien ouders zijn gescheiden zal worden uitgezocht hoe de informatie naar de ouders,verzorgers moet 
verlopen. Dit moet vermeld worden in het leerlingendossier. 
 

10. BIJLAGEN 

 
 Ontruimingsplan 

 Procedure Meldcode 

 (anti) Pestprotocol 

 Protocol vermoeden huiselijk geweld, mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbruik. 

 Protocol Digitale veiligheid (in ontwikkeling voor 2018-2019) 
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Bijlage 1: Ontruimingsplan 

ONTRUIMINGSPLAN 
2018– 2019 

 
 
 
 

BASISSCHOOL VELDZIJDE 
& 

BSO Niels Holgersson 
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Algemene gegevens 

Naam object:             Basisschool Veldzijde met in ruimte 2 BSO Niels Holgersson 

Adres:                        Ericahof 1 

Plaats:                        Losser(gemeente Losser) 

Directeur:                  Mevr. B. van Zon 

B.H.V.’ers:                Mevr. B. Ankonè, Dhr. J. Poorthuis,  Mevr. A. Harleman, 

       Mevr. L. Even en Mevr. S. Balvert (BSO Niels  

                                  Holgersson) 

                                   (Hoofd B.H.V.’er  J. Poorthuis) 

Aantal kinderen:        165 

Personeelsleden:        20 

 

Brandoefening:  

Let op: Brandoefening vooraf melden bij Alarmcentrale tel 040-2894141, hiervoor heb je je pasje nodig met de 

codes 

 

Alarmering intern 

Systeem werkt met slow-woop. Het in werking stellen geschiedt door het indrukken van de alarmknoppen op 

diverse plekken in het gebouw.  

- Bij binnenkomst naast de Brandmeldcentrale 

- In de kleine hal: tussen groep 1 en 2 bij/naast de brandslang. 

- In de grote hal:  Bij/naast de brandslang  

Het uitzetten van het alarm gaat als volgt: De beschrijving hangt naast de alarmcentrale bij de ingang, 

tegelijkertijd gaat ook het inbraakalarm af (deze zijn aan elkaar gekoppeld). De beschrijving van het uitzetten 

van het inbraakalarm hangt boven het bedieningspaneel voor de toegang/vertrek. (zie pag 12 van dit 

ontruimingsplan). 

 

Doel 

Alle in het gebouw aanwezige personen beschermen tegen de gevolgen van een ramp die in de school/directe 

nabijheid van de school plaatsvindt. 

 

Melding 

Degene die de calamiteit ontdekt, alarmeert door middel van het indrukken van de alarmknoppen op diverse 

plekken in het gebouw.  

- Bij binnenkomst naast de Brandmeldcentrale 

- In de kleine hal: tussen groep 1 en 2 bij/naast de brandslang. 

- In de grote hal:  Bij/naast de brandslang  
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En waarschuwt vervolgens de directeur of diens plaatsvervanger. Hij/zij meldt daarbij de plaats en de aard van 

de calamiteit. De directeur of diens plaatsvervanger doet zo spoedig mogelijk daarna melding bij de te 

alarmeren instantie. 

112 
 

Bij afwezigheid van de directeur/adjunct/plaatsvervanger heeft de hoofd-BHV’er de verantwoording voor het 

ordelijk verlopen van een ontruiming. Dit geldt voor alle gevallen waarin in dit ontruimingsplan over de taken 

directeur/adjunct/plaatsvervanger wordt gesproken.  

 

 

 

Taken van de directeur bij alarm 

1. De directeur van de school licht door het bellen van het alarmnummer de  desbetreffende instanties in. Hij 

meldt dan: 

 
- Brand c.q. ongeval basisschool Veldzijde 
- Ericahof 1, Losser 
- Plaats van de brand c.q. calamiteit 
- Tijd 
- Toestand slachtoffers/situatie 
- Eigen inzet(wat is er al gedaan/wordt nog gedaan) 
- Wie moet(en) er gewaarschuwd worden 
- Eigen naam en telefoonnummer 

 

2. De directeur van de school schakelt uit: 

      
- Stroom (in meterkast bij de ingang van ruimte 12) 
- Gas ( deur naast de CV ruimte buiten tussen ruimte 5 en 6) 

 

Sleutel van de gasmeter- ruimte hangt meteen links om de hoek aan de buitenkant van het sleutelkastje van 

ruimte 5 (berging)en de sleutel hangt linksboven in het kastje en heeft een wit labeltje met de tekst gasmeter. 

 

3. De directeur van de school neemt contact op met de hoofd BHV’er en informeert bij hem naar ontbrekende 

leerlingen, waarna hijzelf z.s.m. een plaats inneemt bij de hoofdpoort van de school.(Balderikstraat) 
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4. De directeur geeft aan de bevelvoerder van het eerste hulpvoertuig direct alle nodige informatie m.b.t. 

aantal vermiste personen,brand,gas,elektra,etc. 

 

Taken van de leerkracht/BSO- medewerker bij alarm 

Als het alarmsignaal klinkt, is iedereen verplicht daar gehoor aan te geven. 

 
1. In voorkomend geval brengt de groepsleerkracht/BSO-medewerker de kinderen van zijn/haar groep 

buiten de gevarenzone (zie plattegrond). 

 
2. Bij het verlaten van de school houden de kinderen elkaar bij de hand en gaat de hele groep naar de 

parkeerplaats achter de school(zie A op de plattegrond).   

       - Kinderen mogen niets meenemen 

       - Kinderen mogen niet alleen de school verlaten. 

 

De groepsleerkracht/BSO-medewerker controleert a.d.h.v. een namenlijst of zijn/haar groep volledig 

de school heeft verlaten. Eventuele vermissingen worden direct gemeld door de leerkracht/BSO-

medewerker bij de BHV’er (die vervolgens zijn melding doet bij de hoofd BHV’er) waarna een laatste 

controle in de school door BHV’ers volgt. Opdracht hiervoor gaat uit van de hoofd BHV’er. 
3. Bij het verlaten van de school sluit de leerkracht/BSO-medewerker alle ramen en deuren van het 

lokaal waar hij/zij op dat moment aanwezig is.  
4. Indien een deel van de groep bij een hulpouder/stagiaire/etc. buiten de groep is, is deze persoon 

verantwoordelijk voor bovenstaande procedure (punt 1 t/m punt 4). Op de parkeerplaats 
aangekomen, wordt z.s.m. contact opgenomen met de groepsleerkracht/BSO-medewerker v.w.b. de 
volledigheid van de groep. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERZAMEL- 

PLAATS 
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Specifieke taken leerkracht/BSO-medewerker 

 

DUO- BHV 1 (T.b.v. ruimtes 1,2,3,4,5,15,16,17 en hal van de school) 

-    Controle van de 5 groepslokalen op de aanwezigheid van personen 

alsook van de bij die groepen aanwezige toiletruimtes. 
- Controle van de personeelskamer, speelzaal,centrale hal, hal bij de koffiekamer en 

leermiddelenberging op  personen 
- Controle op sluiting van ramen en deuren bij genoemde lokalen 

 

 

DUO-BHV 2 (T.b.v. ruimtes 6,7,8,9,10,11,12,13,14 en hal van de school) 
- Controle van de 5 groepslokalen op de aanwezigheid van personen 

alsook van de bij de groepen aanwezige toiletruimtes. 
- Controle van de kamer van de IB er, zorgruimtes, kamer van de directeur, leermiddelenberging, 

centrale hal op personen 

     -    Controle op sluiting van ramen en deuren bij genoemde lokalen. 

 

Taken van de B.H.V.’er 

 
1. Hij/zij moet ervoor zorgen dat de vluchtroutes permanent veilig en zonder obstakels zijn. 
2. Hij/zij moet ervoor zorgen, dat de mensen in het deel dat hem/haar is toegewezen,rustig hun 

werkplek verlaten en op de verzamelplek worden geregistreerd. 
3. Elke B.H.V.’er is te herkenen aan een geel lichtgevend hesje dat in het lokaal van de BHV’er aanwezig 

moet zijn 
4. Hij/zij moet controleren of niemand op de werkplek is achtergebleven; dit gebeurt op aangeven van 

de hoofd –BHV’er in duo’s. 
5. De BHV’ers hebben niet de algehele leiding bij het ontruimen van het gebouw. Deze 

verantwoordelijkheid berust bij de directeur of diens plaatsvervanger/ster/adjunct. 

 

Taken van de E.H.B.O.’ers 

 

In het geval E.H.B.O. gewenst is, wendt men zicht tot de BHV’ers. Deze coördineren de eerste medische zorg en 

onderhouden de contacten met de reeds gealarmeerde medici. 

 

De Ontruiming: 

 

 De groepen gaan via de meest veilige vluchtroute naar de verzamelplaats. 

 Iedere leerkracht houdt appèl middels de rode en groene kaart en geeft vermissingen door aan de 
verantwoordelijke BHV-er.  

 De verantwoordelijke BHV-er geeft de vermiste personen door aan de brandweer of organiseert een 
zoekactie. 



 

 

 

 

20 van 71 

 

 

 

 Directie/dienstdoende hoofd BHV-er overleggen met de  brandweer over het verlaten van de 
verzamelplaats. Pas na een teken van directie/dienstdoende hoofd BHV-er mag de plek verlaten worden. 

 

Vluchtroutes 

Wanneer het gebruik van de aangegeven vluchtroutes niet mogelijk is, dan mogen ook de andere vluchtroutes 

worden gebruikt. Is dit niet mogelijk dan kunnen de ramen ook een vluchtweg bieden. Wanneer dit ook niet 

mogelijk is, dan verzamelen de desbetreffende groepen  zich in een op dat moment veiligste lokalen, het verst 

van de calamiteit en voor de redding het gunstigst gelegen. 

 

Kleuren 

De vluchtroutes staan ingekleurd op de plattegrond. In elk lokaal is een plattegrond aanwezig met daarop de 

voor de personen in dat lokaal meest geschikte vluchtroute. 

 

Vluchtroute blauw 

De personen die zich bevinden in ruimte 1,2,15,16,17 en de kleine centralehal gaan via de deur bij ruimte 1 

naar buiten en vandaar door de poort bij de zandbak via het voetpad van de Balderikstraat en daarna het 

voetpad van  de Ericahof naar de verzamelplaats (A op de plattegrond). 

 

Vluchtroute groen 

De personen die zich bevinden in ruimte 3,4,5,6,7,8,9,10,11 en 12 gaan via de deur bij ruimte  9 naar buiten en 

vandaar door de poort bij de fietsenstalling via het voetpad van de Ericahof naar de verzamelplaats (A op de 

plattegrond). 

 

 

Vluchtroute rood 

De personen die zich bevinden in ruimte  13,14 en de grote centrale hal gaan via de deur bij ruimte 14 naar 

buiten en vandaar door de poort bij de fietsenstalling via het voetpad van de Ericahof naar de verzamelplaats 

(A op de plattegrond) . 

Indien de genoemde routes niet beschikbaar zijn,  dient men gebruik te maken van de meest veilige route 

 

Opvangplaats 

Als alle groepen zich hebben verzameld dan kan ervoor gekozen worden om gezamenlijk te vetrekken richting 

de opvangplaats. De opvangplaats voor Veldzijde is: Zwembad Brilmansdennen 

 

Documenten 

De leerkrachten/BSO-medewerker moeten de calamiteiten map (met daarin een actuele 

leerlingenlijst.vluchtroute, rode en groene kaart en ontruimingsplan) altijd meenemen bij een ontruiming. Een 

eventuele vermissing wordt dan sneller opgemerkt en kan dan worden doorgegeven aan de B.H.V.ér. 
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Brandslangen/Brandblussers 

Op school bevinden zich 2 brandslangen.  
- In de grote hal om de hoek bij ruimte 12  
- In de kleine hal bij de uitgang van  ruimte 16 (tevens brandslang tbv BSO Niels Holgersson 

 

Alvorens met blussen te kunnen beginnen, dient de hoofdkraan op de bodem van de kast te worden 

opengedraaid, waarna de handel aan het spuitstuk kan worden omgezet. (Hiervoor verzegeling verbreken) 

 

Tevens beschikt de school over 2 brandblussers. 
- Co 2 blusser: In de grote hal naast de de bergruimte /tegenover toiletten     

                        naast tussen ruimte 4 en 5. 
- Schuimblusser: Op de hoek bij ruimte 8 en 9 en uitgang . 

 

De gebruiksaanwijzing staat vermeld op de brandblussers zelf. 

 

Deze blusmiddelen worden volgens contract ieder jaar gecontroleerd. 

 

De plaatsen waar de brandslangen/brandblussers zich bevinden, zijn aangegeven met een schildje in de directe 

nabijheid ervan. 

 

Ieder jaar wordt er tenminste een ontruimingsoefening gehouden. 

 

Evaluatie en bijstellingen van tekortkomingen zijn belangrijk.  
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Belangrijke telefoonnummers 

 

1 Brandweer losser 112 

2 Politie Losser 112 

3 Ziekenvervoer 112 

4 Gemeente Losser 053-537744 

5 Bestuursbureau 

Dhr. Gengler 

053-5364271                                053-5386193 

(Prive) 

6 BSO Losser BV 

Mevr. L. Groener 

06-20746545 

7 Periodieke controle brandslang 

Boensma 

0541-588030 

8 Alarmcentrale Platvoet Beveiliging 0541-515790 

9 Beveiliging school Avond/weekend 

Luka Security 

074-2404200 of 

0541-573260  

10 Ziekenhuis – MST Enschede 053-4872000 

 Ziekenhuis – ZGT Hengelo 088-7087878    074-2905905 

 Ziekenhuis – MST Oldenzaal 0541-574000 

 Huisartsenpost Oldenzaal 088-5551122 

 Huisartsenpost Enschede 088-5551188 

11 Arts de Meij 053-5381215 

 Arts v.d. Lek 053-5387171 

 Arts v.d. berg/ Huitema 053-5381405 spoed 053-5383552 

 Arts Brandenburg 053-5381459 

 Arts Boermans 053-5381503 

 Arts Righart 053-5361868 

 Arts Meijer 053-5369697 

 Arts Poorthuis 053-5360783 

 Arts Huitema 053-2005008 
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              VERZAMELPLAATS 
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Zie onderdeel afgaan brandalarm: 

 
Enkele Procedures: 

Bij binnenkomst: 

Code invoeren 

Even wachten en dan doorlopen. 

 

Bij vertrek: 

Onderstaande toets indrukken (2e knop links boven).               

Daarna deur op slot draaien (wel een piep, maar die gaat vanzelf uit) 

Dus nu geen code invoeren. 

 

 

 

 

 

Bij afgaan inbraakalarm en/of brandalarm: 

Toegangscode invoeren en onderstaande knop indrukken (derde knop links boven). 
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Logboek van de oefeningen. 

 

Schooljaar  2018-2019 

 

Geoefend op Soort oefening 

 Ontruiming/brand oefening 

 

 

 

 Op of aanmerkingen 

 Let op: Brandoefening vooraf melden bij Alarmcentrale tel 040-2894141, hiervoor heb 

je je pasje nodig met de codes. 

 

 

 

Geoefend op Soort oefening 

  

 

 

 

 Op of aanmerkingen 

  

 

 

 

Geoefend op Soort oefening 

  

 

 

 

 Op of aanmerkingen 
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Bijlage 2: Procedure Meldcode 

 
Deze meldcode voor het basisonderwijs is gebaseerd op de basismeldcode huiselijk geweld en 

kindermishandeling, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, januari 2012  

en ontwikkeld in samenwerking met het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, Bureau Jeugdzorg Zuid-

Holland en GGD Hollands Midden. Tevens is gebruik gemaakt van de reeds opgestelde meldcode huiselijk 

geweld en kindermishandeling JSO expertisecentrum voor jeugdsamenwerking en ontwikkeling. 

 

November ‘2013  

 

Samengesteld voor SKOLO, Stichting Katholiek Onderwijs Losser en Overdinkel 
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Inhoudsopgave 

 

1. Stappenplan bij signalen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling  

 

2. Uitwerking Stappenplan Meldcode        

 Stap 1: In kaart brengen van signalen.    

 Stap 2: Collegiale consultatie      

 Stap 3: Gesprek met de ouder(s)      

 Stap 4: Wegen van de aard en de ernst van de zorg    

 Stap 5 a: Hulp organiseren en effecten volgen    

 Stap 5 b: Melden bij het AMK en bespreken met ouders.    

  

3. Verantwoordelijkheden binnen de Meldcode      

 

4. Sociale Kaart van SKOLO        

 

Bijlagen: 

Bijlage 1: Signalenlijst 4- tot 12-jarigen kindermishandeling    

Bijlage 2: Toestemmingsformulier ouders bespreking Zorg Advies Team   

 

 

Noot 

Bij deze meldcode hoort een tweede deel: Handleiding behorend bij Meldcode huiselijk geweld en 

kindermishandeling: Basisonderwijs. Deze ligt ter inzage op iedere basisschool. 
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Het bevoegd gezag van  

 

 
Stichting Katholiek Onderwijs Losser en Overdinkel.  

Basisscholen:  

 De Verrekijker, Losser 

 De Martinus, Losser 

 Pax Christi, Overdinkel 

 Veldzijde, Losser 

 De Wegwijzer, Losser 

 

Overwegende:  

 

dat SKOLO verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van dienstverlening aan zijn leerlingen en dat deze 

verantwoordelijkheid zeker ook aan de orde is in geval van dienstverlening aan leerlingen die (vermoedelijk) te 

maken hebben met huiselijk geweld of kindermishandeling; 

 

dat van de medewerkers die werkzaam zijn bij SKOLO op basis van deze verantwoordelijkheid wordt verwacht 

dat zij in alle contacten met leerlingen en ouders/verzorgers attent zijn op signalen die kunnen duiden op 

huiselijk geweld of kindermishandeling en dat zij effectief reageren op deze signalen; 

 

dat SKOLO ,een meldcode wenst vast te stellen zodat de medewerkers die binnen SKOLO werkzaam zijn, weten 

welke stappen van hen worden verwacht bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 

 

dat SKOLO in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de medewerkers bij deze stappen ondersteunt; 

 

dat onder huiselijk geweld wordt verstaan: (dreigen met) geweld, op enigerlei locatie, door iemand uit de 

huiselijke kring, waarbij onder geweld wordt verstaan: de fysieke, seksuele of psychische aantasting van de 

persoonlijke integriteit van het slachtoffer, daaronder ook begrepen ouderenmishandeling, eergerelateerd 

geweld en vrouwelijke genitale verminking (meisjesbesnijdenis). Tot de huiselijke kring van het slachtoffer 

behoren: (ex)partners, gezinsleden, familieleden en huisgenoten; 

 

dat onder kindermishandeling wordt verstaan: iedere vorm van een voor een minderjarige bedreigende of 

gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten 

opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief 

opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend, of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in 
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de vorm van fysiek of psychisch letsel, daaronder ook begrepen eergerelateerd geweld en vrouwelijke genitale 

verminking; 

 

dat onder medewerker in deze code wordt verstaan: de medewerker die voor SKOLO  werkzaam is en die in dit 

verband aan leerlingen van de basisschool zorg, begeleiding, of een andere wijze van ondersteuning biedt; 

 

dat onder leerling in deze code wordt verstaan: de leerling aan wie de medewerker zijn professionele diensten 

verleent. 

 

In aanmerking nemende: 

de Wet maatschappelijke ondersteuning; 

de Wet op de jeugdzorg; 

de Wet bescherming persoonsgegevens; 

de Wet op het primair onderwijs; 

 

Stelt de volgende Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling vast. 

 

Algemeen Directeur 

 

B.Gengler 
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1. Stappenplan bij signalen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. 

 

0 
 

 Observeren 

 Signalen concreet vastleggen.  

 

1 
 

 Zorgsignalen in kaart brengen samen met aandachtsfunctionaris.  

 Aandachtsfunctionaris start het logboek Meldcode op.  

 Zorgsignalen bespreken met ouders (lk + aandachtsfunctionaris), afspraken 
vastleggen, vervolgafspraak plannen.  

 

2 
 

 Collegiale consultatie.  

 Aandachtfunctionaris pleegt collegiale consultatie bij externe deskundige (AMK, 
ZAT, Schoolverpleegkundige etc).  

 

3 
 

 Gesprek met ouders over de uitkomsten van de collegiale consultatie.  

 Als de ouder meegaat met de zorg komt er een nieuw plan van aanpak, waarin 
afspraken worden vastgelegd.  

 Als de ouders niet mee willen werken wordt de Meldcode vervolgd.  

 

4 
 

 Wegen van de aard van en ernst van de zorg.  

 In samenspraak met het AMK bepaalt de Aandachtsfunctionaris hoe groot de 
ernst van het zorg is en bepalen ze samen de volgende stap: wel of niet melden.  

 

5A 
 

 Hulp organiseren en effecten volgen.  

 Ouders en leerling doorverwijzen naar Bureau Jeugdzorg.  

 Aandachtsfunctionaris monitort de geboden hulp en en houd in de gaten of de 
hulp voldoende effect heeft. Zo niet  Meldcode starten vanaf stap 1.   

5B 
 

 Melding doen bij AMK en bespreken met ouders  

 De aandachtsfunctionaris doet de melding.  

 Vooraf wordt dit besproken met ouders (tenzij eigen veiligheid of veiligheid van 
het kind niet gegarandeerd is).  
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2. Uitwerking Stappenplan Meldcode 

 

Stap 1: In kaart brengen van signalen 

 

Breng de signalen die een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling bevestigen of ontkrachten in 

kaart en leg deze vast  a.d.h.v. standaardformulieren. 

Leg ook de contacten over de signalen vast, evenals de stappen die worden gezet en de besluiten die worden 

genomen. 

 

Bij vroegsignalering worden signalen gezien die duiden op een zorgelijke of mogelijk bedreigde ontwikkeling. 

Zelden zullen deze signalen direct duidelijkheid geven over de oorzaak zoals huiselijk geweld of 

kindermishandeling. Het is daarom verstandig uit te gaan van de signalen die u als leerkracht of andere 

betrokkene bij de leerling of in de interactie tussen ouder en leerling waarneemt. In de signalenlijst uit de 

handleiding vindt u een overzicht van de signalen. 

 

Maak bij het signaleren van huiselijk geweld of kindermishandeling gebruik de signaleringslijst Huiselijk geweld 

en kindermishandeling uit de bijbehorende handleiding. 

 

In deze fase observeert u de leerling in de klas en eventueel daarbuiten (bijvoorbeeld tijdens een huisbezoek) 

waardoor u de signalen in kaart kunt brengen. 

 

Het is gebruikelijk om in gesprek te gaan met de ouder tijdens haal- en brengmomenten. Tijdens het 

uitwisselen over de activiteiten van de dag, de leerling en de feitelijkheden die u opvallen, krijgt u een beeld 

waardoor u ook met informatie van de ouder de situatie in kaart kunt brengen. 

Daarnaast observeert u de ouder en het kind tijdens overige contactmomenten. U verzamelt alle signalen 

waardoor u duidelijker krijgt of er zorgen zijn en welke zorgen dit zijn. 

 

Alle gegevens die te maken hebben met het signaleren en handelen legt u schriftelijk vast. Gespreksverslagen 

kunt u door betrokkenen laten ondertekenen. Hierdoor kunt u later bij de inspectie ‘van het onderwijs 

verantwoording afleggen indien dit wordt gevraagd.  

 

Indien de signalen duiden op kindermishandeling gepleegd door een medewerker van de school dan dient dit 

onmiddellijk gemeld te worden bij de Algemeen Directeur van SKOLO. 

 

Stap 2: Collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling 

 

Bespreek de signalen met een deskundige collega. Vraag zo nodig ook advies aan het Advies- en Meldpunt 

Kindermishandeling. 

 

Consultatie is - afhankelijk van de interne afspraken van de organisatie - mogelijk met de volgende collega’s: de 

intern begeleider, de directie, de aandachtsfunctionaris kindermishandeling, een collega uit dezelfde klas en/of 
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de jeugdverpleegkundige of jeugdarts. Indien de organisatie deelneemt aan het zorgadviesteam is het ook 

mogelijk om de leerling hierin te bespreken. Tevens kan gebruik worden gemaakt van samenwerking met het 

Centrum voor Jeugd en Gezin.  

 

Om de leerling ‘open’ (niet anoniem) te bespreken in het zorgadviesteam en met andere externe deskundigen 

is schriftelijke toestemming van de ouder vereist.  Indien u in het contact transparant en integer bent, is de 

kans groot dat over deze zaken een open gesprek mogelijk is. In de meeste gevallen wordt toestemming door 

de ouder gegeven. Hiervoor gebruiken we binnen SKOLO het formulier van bijlage 2. Indien de ouder weigert, 

is dit een zorgelijk signaal en moet het worden meegenomen in de weging (stap 4). De leerling kan overigens 

anoniem worden besproken wanneer de ouder geen toestemming heeft gegeven, maar dit verdient niet de 

voorkeur vanwege de eventuele vervolgacties. 

 

Indien u ook maar enige twijfel heeft over de oorzaak van de situatie en/of eventuele mogelijke onveiligheid bij 

de leerling, moet u advies vragen bij het AMK. Het AMK kan een eerste weging maken of het terecht is dat u 

zich zorgen maakt over deze situatie en of er mogelijk sprake kan zijn van kindermishandeling of huiselijk 

geweld. Zorgvuldig handelen vereist dat u nagaat of u advies moet vragen bij het AMK. 

 

Meer informatie over het Zorgadviesteam en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling vindt u in de 

bijbehorende handleiding. 

 

Noodsituaties 

Bij signalen die wijzen op acuut en zodanig ernstig geweld dat de leerling of een gezinslid daartegen 

onmiddellijk moet worden beschermd, kunt u meteen advies vragen aan het Advies- en Meldpunt 

Kindermishandeling. Komt men daar, op basis van de signalen, tot het oordeel dat onmiddellijke actie is 

geboden, dan kunt u zo nodig in hetzelfde gesprek een melding doen zodat op korte termijn de noodzakelijke 

acties in gang kunnen worden gezet.  

In noodsituaties kunt u overigens ook contact zoeken met de crisisdienst van het Bureau Jeugdzorg en/of de 

politie/huisarts vragen om hulp te bieden.  

 

Stap 3: Gesprek met de ouder 

 

Bespreek de signalen met de ouder. 

Hebt u ondersteuning nodig bij het voorbereiden of het voeren van het gesprek met de ouder, raadpleeg dan 

een deskundige collega en/of het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling of het Steunpunt Huiselijk Geweld. 

 

Leg de ouder het doel uit van het gesprek. 

Beschrijf de feiten die u hebt vastgesteld en de waarnemingen die u hebt gedaan. 

Nodig de ouder uit om een reactie hierop te geven. 

Kom pas na deze reactie zo nodig en zo mogelijk met een interpretatie van hetgeen u hebt gezien, gehoord en 

waargenomen. In geval van een vermoeden van (voorgenomen) vrouwelijke genitale verminking 

(meisjesbesnijdenis) of eergerelateerd geweld neemt u met spoed contact op met het AMK. 
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Leg het gesprek vast en laat het indien mogelijk ondertekenen door alle betrokkenen. 

 

In de meeste gevallen is het onduidelijk wat de oorzaken zijn van de signalen. Door ouders te informeren en uit 

te wisselen over de ontwikkeling van de leerling, kunnen zorgen verduidelijkt, ontkracht of bekrachtigd 

worden. Nodig de ouder expliciet uit tot het geven van zijn/haar mening en vraag door over 

leerlinggerelateerde onderwerpen in de thuissituatie. Herkent de ouder de situatie? Hoe gedraagt de leerling 

zich thuis? Hoe reageert de ouder daarop? Hoe gaat het opvoeden thuis? Hoe reageert de leerling hierop? Hoe 

is de ontwikkeling van de leerling tot nu toe verlopen? Wat vindt de ouder daarvan? Hoe ervaart de ouder de 

opvoeding en zijn rol als ouder?  

Breng de ouder na overleg met anderen op de hoogte. Informeer en wissel tijdens deze contacten continue uit 

over de ontwikkeling van de leerling en de zorgen die u hebt.  

Indien een handelingsplan wordt ingezet voor de leerling, bespreek dit met de ouder. Bespreek ook tussentijds 

en na afloop de resultaten van het handelingsplan. 

 

Indien de ouder de zorgen herkent, kan een begin worden gemaakt met het onderzoeken van kansen en 

oplossingen. Daarnaast kunnen handelingsadviezen worden uitgewisseld voor in de klas en thuis. 

 

Indien tijdens het gesprek met de ouder blijkt dat de zorgen een andere oorzaak hebben, kunt u dit traject 

afsluiten. U kunt de leerling en de ouder binnen de interne en externe zorgstructuur van de school verder 

begeleiden. 

 

Het doen van een melding bij het AMK zonder dat de signalen zijn besproken met de ouder, is alleen mogelijk 

als: 

de veiligheid van de ouder, die van u zelf, of die van een ander in het geding is; of  

als u goede redenen hebt om te veronderstellen dat de ouder door dit gesprek het contact met u zal verbreken 

en de school zal verlaten. 

 

Bij het vragen van advies aan het AMK geldt dit niet, advies vragen mag altijd anoniem. 

 

Stap 4: Weeg de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling 

 

Weeg op basis van de signalen, van het ingewonnen advies en van het gesprek met de ouder het risico op 

huiselijk geweld of kindermishandeling. Weeg eveneens de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de 

kindermishandeling.  

 

Neem contact op met het AMK bij het maken van deze weging..  
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Stap 5: Beslissen: zelf hulp organiseren of melden 

  

Stap 5a: Hulp organiseren en effecten volgen 

 

Meent u, op basis van uw afweging in stap 4, dat u de leerling en zijn gezin redelijkerwijs voldoende tegen het 

risico op huiselijk geweld of op kindermishandeling kunt beschermen:  

organiseer dan de noodzakelijke hulp; volg de effecten van deze hulp; en doe alsnog een melding als er signalen 

zijn dat het huiselijk geweld of de kindermishandeling niet stopt, of opnieuw begint.  

 

Als de school gebruik heeft gemaakt van het zorgadviesteam, kan het zorgadviesteam verdere actie initiëren. 

Het zorgadviesteam bespreekt de hulpvraag van school en ouders, beoordeelt de hulpvraag, stelt in overleg 

met de school een aanpak vast, geeft handelingsadviezen voor de leerkracht en adviseert over verdere hulp. 

 

De verantwoordelijke medewerker binnen de school bespreekt met de ouder de uitkomst van de bespreking in 

het zorgadviesteam. Bespreek met de ouder de verder te nemen stappen voor geadviseerde hulpverlening 

voor de leerling en/of de ouder. Geef informatie en maak afspraken over de eventuele indicaties die nodig zijn 

voor verdere hulp. Verwijs de ouder door en vraag daarna of de ouder is aangekomen bij de hulp.  

Indien u voor een van voorgaande stappen ondersteuning nodig heeft, vraag deze aan bij het zorgadviesteam. 

 

Maak in de klas afspraken over begeleidings- en zorgbehoeften van de leerling. Stel een handelings- of 

begeleidingsplan op en voer dit uit. Deel de uitkomst van deze bespreking met de ouders. 

 

Stap 5b: Melden en bespreken met de ouder 

 

Kunt u uw leerling niet voldoende tegen het risico op huiselijk geweld of kindermishandeling beschermen, of 

twijfelt u er aan of u hiertegen voldoende bescherming kunt bieden:  

meld uw vermoeden bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling;  

sluit bij uw melding zoveel mogelijk aan bij feiten en gebeurtenissen en geef duidelijk aan indien de informatie 

die u meldt (ook) van anderen afkomstig is; 

overleg bij uw melding met het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling wat u na de melding, binnen de 

grenzen van uw gebruikelijke werkzaamheden, zelf nog kunt doen om uw leerling en zijn gezinsleden tegen het 

risico op huiselijk geweld of op mishandeling te beschermen. 

 

Bespreek uw melding vooraf met de ouder. U kunt de melding ook bespreken met de leerling wanneer deze 12 

jaar of ouder is.  

Leg uit waarom u van plan bent een melding te gaan doen en wat het doel daarvan is. 

Vraag de leerling en/of ouder uitdrukkelijk om een reactie. 

In geval van bezwaren van de leerling en/of ouder, overleg op welke wijze u tegemoet kunt komen aan deze 

bezwaren en leg dit in het document vast. 

Is dat niet mogelijk, weeg de bezwaren dan af tegen de noodzaak om uw leerling of zijn gezinslid te 

beschermen tegen het geweld of de kindermishandeling. Betrek in uw afweging de aard en de ernst van het 
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geweld en de noodzaak om de leerling of zijn gezinslid door het doen van een melding daartegen te 

beschermen. 

Doe een melding indien naar uw oordeel de bescherming van de leerling of zijn gezinslid de doorslag moet 

geven. 

 

Van contacten met de leerling en/of ouder over de melding kunt u afzien: 

als de veiligheid van de leerling, die van u zelf, of die van een ander in het geding is; of  

als u goede redenen hebt om te veronderstellen dat de leerling en/of de ouder daardoor het contact met u zal 

verbreken.  

 

Indien na enige periode onvoldoende verbetering zichtbaar is, is het van belang opnieuw contact op te nemen 

met het AMK en eventueel opnieuw een melding te doen. Het AMK adviseert, indien nodig, meerdere keren 

contact op te nemen indien u onvoldoende verbetering of verslechtering ziet. 
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3. Verantwoordelijkheden binnen de Meldcode  

 

Om het voor medewerkers mogelijk te maken om in een veilig werkklimaat huiselijk geweld en 

kindermishandeling te signaleren en om de stappen van de meldcode te zetten, draagt SKOLO er zorg voor dat:  

 

directie, bestuur en/of leidinggevenden: 

 de meldcode opnemen in het zorgbeleid en/of veiligheidsbeleid van de organisatie; 

 een aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling (mogelijk de intern begeleider) 

aanstellen; 

 deskundigheidsbevordering opnemen in het scholingsplan; 

 regelmatig trainingen en andere vormen van deskundigheidsbevordering aanbieden aan 

medewerkers, zodat medewerkers voldoende kennis en vaardigheden ontwikkelen en ook op peil 

houden voor het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling en voor het zetten van de 

stappen van de code; 

 de meldcode aansluiten op de werkprocessen binnen de organisatie; 

 de meldcode aansluiten op de zorgstructuur van de organisatie; 

 ervoor zorgen dat er voldoende deskundigen intern en extern beschikbaar zijn om de medewerkers te 

kunnen ondersteunen bij het signaleren en het zetten van de stappen van de meldcode; 

 de werking van de meldcode regelmatig evalueren en zo nodig acties in gang zetten om de toepassing 

van de meldcode te optimaliseren; 

 binnen de organisatie en in de kring van ouders bekendheid geven aan het doel en de inhoud van de 

meldcode; 

 afspraken maken over de wijze waarop [naam basisschool] zijn medewerkers zal ondersteunen als zij 

door ouders in of buiten rechte worden aangesproken op de wijze waarop zij de meldcode toepassen; 

 afspraken maken over de wijze waarop [naam basisschool] de verantwoordelijkheid opschaalt indien 

de signalering en verwijzing voor een leerling stagneert; 

 eindverantwoordelijkheid dragen voor de uitvoering van de meldcode. 

 

De Aandachtsfunctionaris: 

 als aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling is aangesteld; 

 als vraagbaak functioneert binnen de organisatie voor algemene informatie over (de meldcode) 

kindermishandeling; 

 signalen herkent die kunnen wijzen op kindermishandeling of huiselijk geweld; 

 kennis heeft van de stappen volgens de meldcode;  

 taken vaststelt van een ieder (Wie doet wat wanneer) en deze in de meldcode vastlegt; 

 de sociale kaart in de meldcode invult;  

 deelneemt aan het zorgadviesteam; 

 de aansluiting van de meldcode op de werkprocessen uitvoert; 

 de aansluiting van de meldcode op de zorgstructuur uitvoert; 

 samenwerkingsafspraken vastlegt met ketenpartners in de meldcode (sociale kaart); 
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 de uitvoering van de meldcode coördineert bij een vermoeden van huiselijk geweld en/of 

kindermishandeling; 

 waakt over de veiligheid van de leerling bij het nemen van beslissingen; 

 zo nodig contact opneemt met het AMK (Advies- en Meldpunt Kindermishandeling) voor advies of 

melding; 

 de genomen stappen evalueert met betrokkenen; 

 toeziet op zorgvuldige omgang met de privacy van het betreffende gezin; 

 toeziet op dossiervorming en verslaglegging. 

 

leerkracht, vakleerkracht en/of remedial teacher: 

 signalen herkent die kunnen wijzen op kindermishandeling of huiselijk geweld; 

 overlegt met de Aandachtsfunctionaris bij zorg over een leerling aan de hand van waargenomen 

signalen die kunnen wijzen op kindermishandeling of huiselijk geweld; 

 afspraken uitvoert die zijn voortgekomen uit het overleg met de Aandachtsfunctionaris of andere 

betrokkenen, zoals observeren of een gesprek met de ouder; 

 de resultaten bespreekt van deze ondernomen stappen met de aandachtsfunctionaris of andere 

betrokkenen. 

 

de directie, de leidinggevende en de medewerkers zijn niet  verantwoordelijk voor: 

 het vaststellen of er al dan niet sprake is van kindermishandeling of huiselijk geweld; 

 het verlenen van professionele hulp aan ouders of leerlingen (begeleiding). 
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4.  Sociale kaart van SKOLO  

 

Organisatie : Politie alarmnummer (bij noodsituaties) 

Telefoonnummer: 112 

 

Organisatie : (Crisisdienst) Bureau Jeugdzorg (bij noodsituaties en advies) 

Telefoonnummer: 088-8567800 

 

Organisatie : Advies- en Meldpunt Kindermishandeling  

Adres  : Bornsestraat 5, 7556 BA  HENGELO O 

Postadres : Postbus 237, 7550 AE  HENGELO O 

Telefoonnummer: 074-8518100/0546-537111 

E-mailadres : amk@bjzo.nl 

 

Organisatie : Algemeen Maatschappelijk Werk (Carint) 

Contactpersoon : per school verschillend 

Adres  : Lutterstraat 2, 7581 BV  LOSSER 

Telefoonnummer: 053-4888111 (algemeen nummer) 

E-mailadres : per school verschillend 

 

Organisatie : Bureau Jeugdzorg Enschede 

Adres  : Molenstraat 50, 7514 DK  ENSCHEDE 

Postadres : Postbus 250, 7500 AG  ENSCHEDE 

Telefoonnummer: 053-8506300 

 

Organisatie : Bureau Jeugdzorg Hengelo 

Adres  : Bornsestraat 5, 7556 BA  HENGELO O 

Postadres : Postbus 237, 7550 AE  HENGELO O 

Telefoonnummer: 074-8518100 

 

Organisatie : Jeugdgezondheidszorg  

Contactpersoon : M.J. Sprakel 

Adres  : Postbus 1405, 7500 BK  ENSCHEDE 

Werkadres : Meester Mulderstraat 16, 7591 VX  DENEKAMP 

Telefoonnummer: 0900-333889/06-57187941 

E-mailadres : m.sprakel@ggdtwente.nl 

 

Organisatie : Politie (ook sociale jeugd- zedenzaken) 

Contactpersoon : P. Damhuis (Losser)/H. Spanjer (Overdinkel/Glane) 

Adres  : Muchteweg 5, 7582 AK  LOSSER 

Postadres : Postbus 14, 7500 AA  ENSCHEDE 
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Telefoonnummer: 0900-8844 

 

Organisatie : Kindertelefoon (van 14.00 tot 20.00 uur) 

Adres  : Postbus 165, 7600 AD  ALMELO 

Telefoonnummer: 0800-0432 (gratis nummer)/0546-824949 

 

Organisatie : SOS telefonische hulpdienst (noodgevallen) 

Telefoonnummer: 0900-0767 

 

Organisatie : contact gegevens ZAT (door de school zelf in te vullen) 

Contactpersoon : 

Adres  : 

Telefoonnummer:  

E-mailadres : 
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Bijlage 1 Signalenlijst kindermishandeling 4- tot 12-jarigen 

 

Als kinderen mishandeld, verwaarloosd en/of misbruikt worden, kunnen ze signalen uitzenden. Het gebruik van 

een signalenlijst kan zinvol zijn, maar biedt ook een zekere mate van schijnzekerheid. De meeste signalen zijn 

namelijk stressindicatoren die aangeven dat er iets met het kind aan de hand is. Dit kan ook iets anders zijn dan 

kindermishandeling (echtscheiding, overlijden van een familielid, enzovoort). Hoe meer signalen van deze lijst 

bij een kind te herkennen zijn, hoe groter de kans dat er sprake zou kunnen zijn van kindermishandeling. 

 

Het is niet de bedoeling om aan de hand van een signalenlijst het 'bewijs' te leveren van de mishandeling. Het 

is wel mogelijk om een vermoeden van mishandeling meer te onderbouwen naarmate er meer signalen uit 

deze lijst geconstateerd worden. Een goed beargumenteerd vermoeden is voldoende om in actie te komen.  

 

Deze lijst is niet uitputtend, er kunnen zich andere signalen voordoen die hier niet vermeld staan. Ook kunnen 

signalen in deze lijst overlappen met signalen in de lijst van kinderen van 0 tot en met 4 jaar (bijlage 1) of de 

signalenlijst voor jongeren van 12 tot 19 jaar (bijlage 3).. 

 

De signalen die in deze lijst vermeld worden, hebben betrekking op alle vormen van mishandeling Om een 

duidelijk beeld te krijgen van wat er aan de hand zou kunnen zijn, is het van belang de hele context van het 

gezin erbij te betrekken. Daarom worden ook een aantal signalen van ouders en gezin genoemd.  

 

 

1. Psychosociale signalen 

 

Ontwikkelingsstoornissen 

Achterblijven in taal-, spraak-, motorische, emotionele en/of cognitieve ontwikkeling; 

Schijnbare achterstand in verstandelijke ontwikkeling; 

Regressief gedrag; 

Niet zindelijk. 

 

Relationele problemen 

Ten opzichte van de ouders: 

totale onderwerping aan de wensen van de ouders; 

sterk afhankelijk gedrag ten opzichte van de ouders; 

onverschilligheid ten opzichte van de ouders; 

kind is bang voor ouders; 

kind vertoont heel ander gedrag als ouders in de buurt zijn. 

 

Relationele problemen  

Ten opzichte van andere volwassenen:    

bevriezing bij lichamelijk contact; 

allemansvriend; 
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lege blik in de ogen en vermijden van oogcontact; 

waakzaam, wantrouwend. 

 

Relationele problemen  

Ten opzichte van andere kinderen: 

speelt niet met andere kinderen; 

is niet geliefd bij andere kinderen; 

wantrouwend; 

terugtrekken in eigen fantasiewereld. 

 

Gedragsproblemen 

Plotselinge gedragsverandering; 

Labiel, nerveus gespannen; 

Depressief; 

Angstig; 

Passief, in zichzelf gekeerd, meegaand, apathisch, lusteloos; 

Agressief; 

Hyperactief; 

Destructief; 

Geen of nauwelijks spontaan spel, geen interesse in spel; 

Vermoeidheid, lusteloosheid; 

Niet huilen, niet lachen; 

Niet tonen van gevoelens, zelfs niet bij lichamelijke pijn; 

Schuld- en schaamtegevoelens; 

Zelfverwondend gedrag; 

Eetproblemen; 

Anorexia / boulimia; 

Slaapstoornissen; 

Bedplassen / broekpoepen. 

 

 

2. Medische signalen 

 

Lichamelijke kenmerken (specifiek voor lichamelijke mishandeling) 

Blauwe plekken; 

Krab-, bijt- of brandwonden; 

Botbreuken; 

Littekens. 

 

Verzorgingsproblemen (specifiek voor verwaarlozing) 

Slechte hygiëne; 
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Onvoldoende kleding; 

Onvoldoende geneeskundige en tandheelkundige zorg; 

Veel ongevallen door onvoldoende toezicht; 

Herhaalde ziekenhuisopnamen; 

Recidiverende ziekten door onvoldoende zorg; 

Traag herstel door onvoldoende zorg. 

 

Overige medische signalen 

Ondervoeding; 

Achterblijven in lengtegroei; 

Psychosomatische klachten (buikpijn, misselijkheid, hoofdpijn, etc.). 

 

 

3. Kenmerken ouders / gezin 

 

Ouder-kind relatiestoornis 

Ouder troost kind niet bij huilen; 

Ouder klaagt overmatig over het kind; 

Ouder heeft irreële verwachtingen ten aanzien van het kind; 

Ouder toont weinig belangstelling voor het kind. 

 

Signalen ouder 

Geweld in eigen verleden; 

Apathisch en (schijnbaar) onverschillig; 

Onzeker, nerveus en gespannen; 

Onderkoeld brengen van eigen emoties; 

Negatief zelfbeeld; 

Steeds naar andere artsen/ziekenhuizen gaan ('shopping'); 

Afspraken niet nakomen; 

Kind opeens van school afhalen; 

Aangeven het bijna niet meer aan te kunnen; 

Psychiatrische problemen; 

Verslaafd. 

 

Gezinskenmerken 

‘Multi-probleem’ gezin; 

Ouder die er alleen voorstaat; 

Regelmatig wisselende samenstelling van gezin; 

Isolement; 

Vaak verhuizen; 

Sociaaleconomische problemen: werkloosheid, slechte behuizing, migratie, et cetera; 
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Veel ziekte in het gezin; 

Draaglast gezin gaat draagkracht te boven; 

Geweld wordt gezien als middel om problemen op te lossen. 

 

 

4. Signalen specifiek voor seksueel misbruik 

 

Lichamelijke kenmerken 

Verwondingen aan genitaliën; 

Vaginale infecties en afscheiding; 

Jeuk bij vagina en/of anus; 

Problemen bij het plassen; 

Recidiverende urineweginfecties; 

Pijn in de bovenbenen; 

Pijn bij lopen en/of zitten; 

Seksueel overdraagbare ziekten. 

 

Relationele problemen 

Angst voor mannen of vrouwen in het algemeen of voor een man of vrouw in het bijzonder. 

 

Gedragsproblemen 

Afwijkend seksueel gedrag: 

excessief en/of dwangmatig masturberen; 

angst voor lichamelijk contact of juist zoeken van seksueel getint lichamelijk contact; 

niet leeftijdsadequaat seksueel spel; 

niet leeftijdsadequate kennis van seksualiteit; 

angst om zich uit te kleden; 

angst om op de rug te liggen;  

negatief lichaamsbeeld: ontevredenheid over, boosheid op of schaamte voor eigen lichaam;  

schrikken bij aangeraakt worden; 

houterige motoriek (onderlichaam 'op slot'); 

geen plezier in bewegingsspel. 

 

 

5.  Signalen die specifiek zijn voor kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld 

 

Gedragsproblemen 

Agressie: kopiëren van gewelddadig gedrag van vader of moeder (sommige kinderen, met name jongens 

kopiëren hun vaders gedrag door hun moeder of jongere broertjes/zusjes te slaan); 

Opstandigheid; 

Angst; 
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Negatief zelfbeeld; 

Passiviteit en teruggetrokkenheid; 

Zichzelf beschuldigen; 

Verlegenheid. 

 

Problemen in sociaal gedrag en competentie: 

wantrouwen ten aanzien van de omgeving; 

gebrek aan sociale vaardigheden. 

 

 

6.  Signalen die specifiek zijn voor het syndroom van Münchhausen by Proxy (MBPS)  

 

Het syndroom Münchhausen by Proxy (MBPS) is een ernstige vorm van kindermishandeling. Degene met dit 

syndroom (vaak moeder), komt liefdevol en bezorgd over, zoekt zeer regelmatig intensieve medische hulp voor 

een kind, maar is zelf degene die het kind bewust ziek maakt. Dit door toediening van middelen, het 

toebrengen van verwondingen of infecties. MBPS kan zeer ingrijpende vormen aannemen: ca. 10% van de 

kinderen overlijdt aan de gevolgen van MBPS. Signalen die kunnen duiden op het betreffende syndroom zijn 

o.a.: 

Onderzoeksgegevens kloppen niet met het ziektebeeld; 

Medische gegevens over eerdere behandelingen zijn moeilijk te verkrijgen;. 

Symptomen verdwijnen wanneer ouder en kind worden gescheiden; 

Een broertje of zusje is overleden of eveneens vaak ziek;  

De moeder schrikt niet terug voor ingrijpende onderzoeken of het onder narcose brengen van het kind en daar 

zelfs op aandringt; 

Voorvallen vinden in de avonden en weekenden plaats waarbij een beroep wordt gedaan op andere artsen; 

De volgende klachten worden gepresenteerd: bewusteloosheid, insulten, apneu, diarree, overgeven, koorts, 

lethargie; 

Het kind heeft een aanzienlijke ziektegeschiedenis met steeds andere klachten; 

De moeder is werkzaam in de gezondheidszorg of beschikt over een zeer grote medische kennis; 

Het verhaal van moeder bevat kleine tegenstrijdigheden; 

Vaak van arts wisselen. 

 

Het onderscheid met postnatale depressie bij de moeder, wiegendood of kinderen die niet goed groeien 

veroorzaakt door iets anders dan MBPS, is dat in deze gevallen de moeders vaak dankbaar zijn als ze ontlast 

worden van de zorg voor hun kind, terwijl MBPS-moeders die zorg niet willen uitbesteden. 

 

 

Signalen die kunnen duiden op eergerelateerd geweld 

 

(structureel) verzuim, mogelijk gestimuleerd door ouders; 

verminderde prestaties; 
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verzoek om verlengde vakantie; 

te laat terugkeren uit land van herkomst; 

opzien tegen komende vakantie; 

gehaald/gebracht worden en/of surveillance door broers of neven op school/werk, niet zelfstandig mogen 

reizen; 

sociale isolatie/ verbreking vriendschappen zonder duidelijke reden; 

verandering van kleding, van modern naar traditioneel of andersom; 

algehele gedragsveranderingen (zie ook gezondheid en gedrag); 

er wordt geroddeld over een meisje op school en/ of haar broers/neven hebben veel ruzie over haar; 

deelname aan school/werkuitjes zeer beperkt, na werk/school weinig uitlooptijd, geen flexibiliteit; 

dubbelleven, groot verschil in gedrag tijdens/buiten school. 
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Bijlage 2: toestemmingsformulier ouders bespreking Zorg Advies Team 

   

 

 
 

Samen zorgen voor het kind 

Soms maakt de leerkracht of u als ouder zich zorgen over de ontwikkeling van uw kind. Dan blijkt bijvoorbeeld 

dat uw kind ergens moeite mee heeft. Dat kan zijn met rekenen of taal, met concentratie maar ook met samen 

spelen of samenwerken. De leerkracht overlegt dan met u en meestal ook met de intern begeleider over welke 

hulp gewenst is. Samen met u worden dan stappen ondernomen om uw kind die hulp of extra aandacht te 

bieden die het nodig heeft. 

 

Het zorgteam op school 

Soms heeft de school zelf niet voldoende mogelijkheden om de situatie van uw kind echt te verbeteren. De 

school kan dan, na overleg met u, het zorg advies team (ZAT) inschakelen. Het ZAT op school bestaat uit de 

directie, de intern begeleider, de jeugdverpleegkundige van de JGZ en een schoolmaatschappelijk werker (van 

Carint). Deze deskundigen kunnen met hun specifieke kennis een bredere kijk geven op de ontwikkeling van uw 

kind en op wat er nodig is aan hulp of ondersteuning. Zij kunnen die hulp soms zelf bieden of zij kunnen u en 

uw kind begeleiden naar andere hulp. 

 

Hoe werkt het ZAT: 

U besluit samen met de school uw kind aan te melden voor het ZAT (u geeft hiervoor schriftelijke toestemming) 

Het ZAT bespreekt de situatie van uw kind. Alle aangeleverde informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. 

Het ZAT-team zoekt samen naar oplossingen en geeft een advies over de benodigde hulp. De externe 

deskundigen proberen de school te adviseren wat de school kan doen om uw kind zo goed mogelijk te 

begeleiden. 

Het advies wordt met u besproken 

Indien nodig wordt de benodigde hulp in gang gezet en uitgevoerd. 

Na een afgesproken periode worden de resultaten met u besproken. In het ZAT wordt besproken hoe het nu 

met uw kind gaat en of eerdere adviezen en hulp goed zijn uitgevoerd. Soms kan dan een nieuw advies of 

andere hulp gegeven worden. 
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Privacy 

Voor het bespreken van uw kind in het ZAT vraagt de school aan u om schriftelijke toestemming. Dit geeft de 

deelnemers aan het ZAT de mogelijkheid de situatie van uw kind met elkaar te bespreken. Deze informatie kan 

meer inzicht geven in de achtergrond van de hulpvraag van u en uw kind. In alle gevallen is en blijft de 

informatie over uw kind vertrouwelijk en mag buiten de ZAT-bespreking niet met anderen gedeeld worden. 

 

Tot slot 

U bent als ouder natuurlijk de belangrijkste opvoeder van uw kind. Maar ook de leerkracht en de intern 

begeleider op school en de deskundigen van het ZAT werken er allen aan om uw kind zo goed mogelijk te 

begeleiden bij het leren en het opgroeien. Samen kunnen we uw kind de beste zorg bieden. De zorg die past bij 

wat uw kind zelf kan en wat het nodig heeft. 

 

Naam leerling:            Datum:   Handtekening 

 

 

--------------------------- ----------------------------- 
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Bijlage 3: (anti) Pestprotocol 

Algemeen 

Ons doel voor dit pestprotocol is: 

Wij willen dat alle leerlingen zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal 
kunnen ontwikkelen. 

Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen leerlingen en volwassenen, als er zich ongewenste 

situaties voordoen, elkaar aanspreken op deze regels en afspraken Door elkaar te steunen en wederzijds 
respect te tonen kunnen onze leerlingen met plezier naar onze basisschool gaan! 

 

Pesten op school 

Pesten kan helaas op iedere basisschool voorkomen. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op 
onze basisschool serieus aan willen pakken. 

Daar zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden: 

 Pesten dient als probleem worden gezien door alle direct betrokken partijen: leerlingen 
(gepeste kinderen, pesters en de zwijgende groep), leerkrachten en de ouders. 

 Als basisschool streven wij ernaar pestproblemen te voorkomen. Los van het feit of pesten wel of 
niet aan de orde is, moet het onderwerp pesten met de leerlingen bespreekbaar worden gemaakt, 
waarna met hen regels worden vastgesteld. Wij gebruiken de uitgangspunten van de 
Kanjertraining hiervoor en de lessen, suggesties en taal. Zowel in de school als buiten de school. 
Ook betrekken wij ouders bij het werken vanuit de Kanjertraining. 

 Als pesten zich voordoet, verwachten wij dat het team (in samenwerking met de ouders) dat 
kunnen signaleren en duidelijk stelling nemen. 

 Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch weer de kop opsteekt, beschikken wij als school 
over een directe (interne of externe) aanpak 

 Wanneer het probleem niet op de juiste wijze wordt aangepakt of de aanpak niet het gewenste 
resultaat oplevert dan is de inschakeling van een vertrouwenspersoon nodig. De 
vertrouwenspersoon kan het probleem onderzoeken, deskundigen raadplegen en het bevoegd 
gezag adviseren. (Op iedere school is een vertrouwenspersoon aangesteld). Op onze school is dag 
Gina Bode, tevens de intern begeleider. 

 

Signalen van pesterijen kunnen o.a. zijn: 

 Altijd een bijnaam, nooit bij de eigen naam noemen; 

 Zogenaamde leuke opmerkingen maken over een klasgenoot; 

 Een klasgenoot voortdurend ergens de schuld van geven; 

 Briefjes doorgeven; 

 Beledigen; 

 Opmerkingen maken over kleding; 

 Isoleren en negeren; 

 Buiten school opwachten, slaan of schoppen; 

 Op weg naar huis achterna rijden; 

 Naar het huis van de gepeste gaan; 
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 Bezittingen afpakken; 

 Schelden of schreeuwen; 

 Pesten via social media. 

 

Team en ouders dienden alert te zijn op de manier waarop kinderen met elkaar omgaan en daarom 
duidelijk stelling durven te nemen wanneer bepaalde gedragingen hun norm overschrijden. Wij spreken 

dan van grensoverschrijdend gedrag. 

 

Hoe gaan wij op basisschool Veldzijde om met pesten? 

 Een effectieve manier om pesten te stoppen of binnen de perken te houden, is het afspreken 
van regels voor de leerlingen. 

 Aan het begin van elk schooljaar wordt er extra aandacht besteed aan de regels en afspraken en 
aan het pestprotocol. In de eerste schoolweek, staan we expliciet stil bij gedragsregels en de wijze 
waarop we met elkaar om willen gaan. Dit a.d.h.v. de Kanjertraining. 

 De regels worden door alle leerlingen uit de groep onderschreven. 

 Ons team ziet toe op het naleven van de regels en spreken leerlingen waar nodig aan op hun gedrag. 

Het voorbeeld van het team en de ouders is van groot belang. Er zal minder gepest worden in een klimaat waar 

duidelijkheid heerst over de omgang met elkaar, waar verschillen worden aanvaard en waar ruzies niet met 

geweld worden opgelost maar uitgesproken. Agressief gedrag van leerkrachten, ouders en de leerlingen wordt 

niet geaccepteerd. Leerkrachten, ouders en leerlingen horen duidelijk stelling te nemen tegen dergelijke 

gedragingen. 

Wat doen we als 
1. Er gesignaleerd wordt (door gepeste leerling zelf, ouders, andere leerling of leerkracht) dat een 

leerling wordt gepest? 

 De leerkracht brengt de partijen bij elkaar voor een verhelderingsgesprek en probeert samen met 
hen de pesterijen op te lossen en (nieuwe) afspraken te maken. 

 Bij herhaaldelijk pestgedrag neemt de leerkracht duidelijk stelling en houdt een bestraffend gesprek 

met de leerling die pest. 

 Bij pestgedrag worden de ouders( van pester en gepeste) op de hoogte gebracht van het pestgedrag. 
Leerkracht(en) en ouders proberen in goed overleg samen te werken aan een bevredigende 
oplossing. 

 De leerkracht houdt scherp in de gaten of de gemaakte afspraken nageleefd worden. 

 
2. De leerkracht het idee heeft dat er sprake is van onderhuids pesten? 
In zo’n geval stelt de leerkracht een algemeen probleem aan de orde om langs die weg bij het probleem 
in de klas te komen. 

De leerkracht biedt altijd hulp aan de gepeste en de pester, indien nodig in overleg met de ouders en/of 

externe deskundigen. 

Bij aanhoudend pestgedrag kan deskundige hulp worden ingeschakeld zoals de jeugdarts van de GGD of 
schoolmaatschappelijk werk. 
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Hoe begeleiden we 

De gepeste leerling: 

 Wij tonen medeleven en luisteren en vragen hoe en door wie er wordt gepest. 

 Wij gaan na hoe de leerling zelf reageert, wat doet hij/zij voor tijdens en na het pesten. 

 Wij laten de leerling inzien dat je soms ook op een andere manier kunt reageren. 

 Wij gaan na welke oplossing het kind zelf wil. 

 Wij benadrukken de sterke kanten van het kind. 

 Wij stimuleren het dat de leerling zich anders/beter opstelt. 

 Wij praten met de ouders van het kind (en de ouders van de pester). 

 Wij plaatsen het kind niet in een uitzonderingspositie door het over te beschermen. 

 Wij schakelen indien nodig, in overleg met de ouders, hulp in zoals: sociale 
vaardigheidstrainingen, Jeugdgezondheidszorg, huisarts, GGD. 

 

De pester: 

 Wij praten met de pester en we zoeken naar de reden van het pesten. 

 Wij laten inzien wat het effect van zijn/ haar gedrag is voor de gepeste. 

 Wij laten inzien welke positieve kanten de gepeste heeft 

 Wij schakelen indien nodig, in overleg met de ouders, hulp in zoals: sociale 
vaardigheidstrainingen, Jeugdgezondheidszorg, huisarts, GGD. 

 Wij laten het conflict herstellen. 

 Wij spreken bij herhaling de pester er weer op aan. 
 

De grote groep: 

 Wij maken het probleem bespreekbaar in de groep. 

 Wij stimuleren dat de kinderen een eigen standpunt innemen en eventueel partij trekken voor 
de gepeste leerling. 

 Wij bespreken met de leerlingen dat “meedoen” met de pester meestal kan leiden tot 
verergering van het probleem. 

 Wij laten inzien wat het effect van zijn/ haar gedrag is voor de gepeste. 

 Wij laten inzien welke positieve kanten de gepeste heeft 

 Wij schakelen indien nodig, in overleg met de ouders, hulp in zoals: sociale 
vaardigheidstrainingen, Jeugdgezondheidszorg, huisarts, GGD. 

 

Adviezen aan 

De ouders van de gepeste kinderen: 

 Houdt de communicatie met uw kind open, blijf in gesprek met uw kind. 

 Pesten kunt u het beste direct met de leerkracht bespreken. 

 Steun uw kind in het idee dat er een einde aan het pesten komt. 

 Stimuleer de leerling om naar de leerkracht te gaan. 
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De ouders van pesters: 

 Neem het probleem van uw kind serieus. 

 Probeer achter de mogelijke oorzaak te komen. 

 Maak uw kind gevoelig voor wat het anderen aandoet. 

 Corrigeer ongewenst gedrag en benoem het goede gedrag van uw kind. 

 Maak uw kind duidelijk dat u achter de beslissing van school staat. 

 Raak niet in paniek: elk kind loopt kans pester te worden. 

 

De ouders van alle kinderen/onze leerlingen: 

 Neem de ouders van het gepeste kind serieus. 

 Houdt rekening met de gevoelens van de ouders van zowel het gepeste kind als ook de gevoelens 
van de pester. 

 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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Bijlage 4: Protocol vermoeden huiselijk geweld, mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbruik 

 

 

 
 
 
 

Protocol 
 

 
Vermoeden van huiselijk geweld, 

mishandeling, verwaarlozing en 

seksueel misbruik 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderdeel van arbobeleidsplan 2006-2010          

Vastgesteld door bestuur en GMR – november 2006 
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Inhoudsopgave 

 

 

Voorwoord 

 

Huiselijk geweld en kindermishandeling 

 

Stroomdiagram 

 

Stappenplan 

 

Fase 1: De leerkracht heeft een vermoeden 

 

Fase 2: De leerkracht bespreekt zijn  

onderbouwde vermoeden in een overleggroep 
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Voorwoord 

 

Kinderen zijn helaas veel te vaak het slachtoffer van huiselijk geweld. 

Uit cijfers blijkt dat er vanuit vele organisaties continue uitgebreide aandacht voor dit probleem nodig is. Dat 

geldt zeker ook voor preventie en signalering in een vroegtijdig stadium. 

Scholen zijn vaak bij uitstek plaatsen waar (een vermoeden van) huiselijk geweld en kindermishandeling 

gesignaleerd wordt. Leerkrachten brengen veel tijd met de kinderen door, hebben een vertrouwensrelatie met 

hen opgebouwd en kunnen een belangrijke signaalfunctie vervullen. 

 

In de praktijk blijkt dat het omgaan met signalen die kunnen wijzen op huiselijk geweld onzekerheid 

teweegbrengt. Dit protocol probeert hier een structuur aan te geven en geeft handvatten hoe gehandeld kan 

worden bij een vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling. 

Doel van dit protocol is: een vermoeden van huiselijk geweld bespreekbaar maken en de signalen doorgeven 

voor eventuele verdere hulp. 

De taak van de school met betrekking tot kindermishandeling en huiselijk geweld, waarbij de oorzaak buiten de 

school ligt, is het signaleren en aankaarten ervan bij de verantwoordelijke instanties. De school is niet 

verantwoordelijk voor de verandering van de situatie of voor de hulpverlening. 

 

Dit protocol sluit aan bij hoofdstuk 4.3 van het arbobeleidsplan 2006-2010 zoals in het voorjaar van 2006 door 

het bestuur van SKOLO en daarop door de GMR is goedgekeurd. 
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Huiselijk geweld en kindermishandeling 

 

Onder huiselijk geweld verstaan we het volgende: 

Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer gepleegd is. Geweld 

betekent in dit verband aantasting van de persoonlijke integriteit. Onderscheid wordt gemaakt tussen 

geestelijk en lichamelijk geweld(waaronder seksueel geweld). 

 

In dit protocol gaat het om huiselijk geweld, waarbij kinderen en jongeren betrokken zijn. Dit betekent, dat de 

meest voorkomende signalen betrekking zullen hebben op het getuige zijn van geweld en het slachtoffer zijn 

van kindermishandeling. Kinderen die opgroeien in een gewelddadig gezin voelen de spanning, horen kreten, 

zien verwondingen, willen tussenbeide komen en kunnen daardoor ernstige psychische schade oplopen. Naast 

het getuige zijn van geweld in de thuissituatie kunnen kinderen ook zelf het slachtoffer zijn van het geweld. De 

volgende vormen van mishandeling worden kort toegelicht. 

 

Vormen van mishandeling 

 Lichamelijke mishandeling. 

Het kind wordt geslagen, geschopt, geknepen, gebrand e.d. 

 

 Psychische mishandeling. 

Het kind wordt afgewezen, geterroriseerd, aangezet tot afwijkend en/of anti-sociaal gedrag, gepest, 

getreiterd, gekleineerd; aan het kind worden extreem hoge eisen gesteld, een juiste vorm van onderwijs 

wordt onthouden. 

 

 Seksuele mishandeling. 

Het kind wordt gedwongen seksuele handelingen te ondergaan, seksuele handelingen uit te voeren, 

getuige te zijn van seksuele handelingen van anderen of wordt gedwongen te kijken naar pornografisch 

materiaal 

 

 Lichamelijke verwaarlozing. 

Het kind wordt (medische) verzorging en/of veiligheid onthouden, het kind krijgt onvoldoende voedsel en 

kleding. 

 

 Psychische verwaarlozing. 

Het kind wordt geestelijk verwaarloosd, geïsoleerd, genegeerd; koestering wordt onthouden en er is nooit 

aandacht of tijd voor het kind. 

 

Vaak komen verschillende vormen van mishandeling tegelijkertijd voor. 
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Kindermishandeling is: 

 Elke vorm van, voor de minderjarige, bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of 
seksuele aard, 

 Die de ouders of andere personen t.o.v. wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of onvrijheid 
staat, actief of passief, opdringen 

 Waardoor ernstige schade wordt of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek 
of psychisch letsel. Hieronder vallen ook verwaarlozing en onthouden van essentiële hulp, medische zorg 
en onderwijs. 

 

 

 

 

 

 

Stoomdiagram 

 

Leerkracht heeft een vermoeden 

 
Observeren 

Onderzoek naar onderbouwing 

Delen van de zorg met schoolcontactpersoon 

 

Bespreek onderbouwde vermoeden in overleggroep 

 

Bespreek samen de informatie 

Extra gegevens 

Maak plan van aanpak in overleggroep 

 
  Vermoeden ongegrond    twijfel   vermoeden gegrond 
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         Extra observatieperiode uitvoeren plan van aanpak 

 Afsluiten 

 

         consulteren AMK 

         praten met ouders 

         onderzoek jeugdarts 

         huisbezoek 

         bespreken resultaten 

 

                Beslissing 

 
          Melden AMK    Hulp op gang brengen 

 Evalueren             Evalueren 

 

 

Nazorg              Nazorg 

 

 

Stappenplan bij een vermoeden van huiselijk geweld / kindermishandeling 

 

Fase 1: De leerkracht heeft een vermoeden. 

 Observeren 

 Onderzoek naar onderbouwing 

 Delen van de zorg 

 

Fase 2: De leerkracht bespreekt zijn onderbouwde vermoeden in  

overleggroep. 
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 Bespreken informatie 

 (eventueel) extra gegevens 

 plan van aanpak 

 

Fase 3: Uitvoeren van gemaakte plan van aanpak. 

 Consulteren AMK 

 Praten met ouders 

 Onderzoek jeugdarts 

 Huisbezoek 

 Inschakelen schoolbegeleider 

 Bespreken van de resultaten 

 

Fase 4: Beslissing. 

 Hulp op gang brengen 

 Melden bij AMK of uitsluitend in crisissituatie melden bij politie of Raad voor de 
Kinderbescherming. 

 

Fase 5: Evalueren. 

 De overleggroep evalueert en stelt zonodig bij 

 

Fase 6: Nazorg. 

 Blijf het kind volgen 

 Eventueel overleggroep bijeen roepen 

 

 

Opmerking: elke persoon houdt op elk moment de mogelijkheid en de verantwoordelijkheid om contact op te 

nemen met het AMK, voor consultatie of melding. 

 

 

Vertrek betrokken leerling naar een andere school 

De school heeft een informatieplicht over de vorderingen en het welzijn van de leerlingen richting de directie 

van de nieuwe school. Dit gebeurt mede op basis van de privacywetgeving waarbij ouders in principe inzicht 

krijgen in de feitelijke  informatiestroom. Ook gelet op het thema huiselijk geweld zal SKOLO zich daar aan 

houden. In de praktijk betekent dit ook dat de betrokken ouders door de school wordt geïnformeerd over het 

vermoeden van huiselijk geweld en dat de nieuwe school daarover zal worden geïnformeerd. Alleen in 

uitzonderlijke gevallen zal de school ouders hierover niet informeren en zal dit ook melden bij de 

leerplichtambtenaar, onderwijsinspectie en andere relevante instellingen voor jeugdhulpverlening. 

 

Fase 1: De leerkracht heeft een vermoeden 

 

De bron van het vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld kan zijn: 
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1. Je hebt een vermoeden 
2. Iemand (bv. een ander kind) vertelt jou een zorgwekkend verhaal over een kind uit jouw groep 
3. Een kind neemt jou in vertrouwen over de eigen situatie 

 

Ad 1/2: 

Indien dit van toepassing is, dan: 

 Observeer je het kind gedurende een aantal dagen heel goed, let daarbij op opvallend gedrag of 
opmerkelijke lichamelijke signalen. (Zie bijlage 2.) 

 Noteer wat je aan signalen opmerkt. (Zie bijlage 1) 

 Je bespreekt dit met de schoolcontactpersoon. 

 Overleg je met mensen die jou informatie kunnen geven over het kind of de thuissituatie. 

 Blijf je aan de vertrouwensrelatie met het kind bouwen. 

 Bepaal je een tijdslimiet voor deze fase (maximaal één maand). 

 

Ad 3: 

Indien dit van toepassing is, dan: 

 Luister je rustig naar hetgeen het kind jou te vertellen heeft en reageer vooral niet te emotioneel of 
paniekerig. Neem het kind serieus en spreek je zorgen uit. 

 Noteer je wat het kind heeft verteld. 

 Hou je contact met het kind en vraag wat het kind zelf zou willen. 

 Zie verder 1/2 

 

Aan het einde van deze fase besluit je samen met de schoolcontactpersoon: 
1. Het vermoeden is onterecht/ongegrond 

Er is een andere reden voor het gesignaleerde gedrag. Zoek uit wat er wel aan de hand is en blijf alert. 
2. Er is twijfel over/ geen bevestiging van het vermoeden. 

Je blijft nauwkeurig registreren wat je bij het kind opvalt of wat er jou verteld wordt. 

Na bepaalde periode bekijk je de aantekening en wordt het kind opnieuw besproken. 

3.  Het vermoeden wordt bevestigd of versterkt. 

     Inbrengen in de overleggroep: fase 2. 

 

Aanbevelingen fase 1 

 

 Vertrouw op je intuïtie en houd dat niet voor jezelf; praat erover 

 Ga niet overhaast te werk 

 Handel zorgvuldig 

 Betrek anderen er tijdig bij 

 Accepteer kindermishandeling en huiselijk geweld als één van de vele mogelijke oorzaken van 
onverklaarbaar/opvallend gedrag van een kind 

 Probeer het beeld completer te krijgen 

 Speel geen politieagent 

 Blijf het kind aandachtig volgen 

 Voorkom dat het kind in een uitzonderingspositie komt 
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 Ga zorgvuldig om met de privacy van kind en ouders 

 Beloof nooit absolute geheimhouding 

 Beloof geen verdere stappen te ondernemen zonder het met het kind te hebben besproken 

 Steun het kind 

 AMK is te bereiken via landelijk telefoonnummer 0900-1231230 

 In crisissituaties eventueel politie of de Raad voor de Kinderbescherming inschakelen 

 Vertrekpunt van de inzet is de zorg die je, met de ouders, hebt voor het kind. 

 

Fase 2: De leerkracht bespreekt zijn onderbouwde  

     vermoeden in de overleggroep 

 

 De schoolcontactpersoon neemt het initiatief tot het bijeenroepen van een overleggroep. Deze kan 
bestaan uit: 

- schoolleiding 

- JGZ-medewerker 

- vertrouwenspersoon 

- intern begeleider 

 De schoolcontactpersoon is de coördinator en is verantwoordelijk voor de voortgang. Hierbij wordt tevens 
gelet op de tijd en de tijdslimiet. 

 Indien nodig neemt de schoolcontactpersoon contact op met de externe vertrouwenspersoon of met het 
AMK om tips te vragen voor ev. vervolgstappen. 

 De groep bekijkt welke gegevens over het kind beschikbaar zijn. Deze worden vastgelegd. Hierbij wordt 
een duidelijk onderscheid gemaakt tussen subjectieve en objectieve gegevens. 

 

Aan het eind van deze fase wordt samen besloten: 

 Als er geen bevestiging van het vermoeden is, maar het gedrag heeft bv. een andere oorzaak: 

- iedereen blijft alert 

- blijf bouwen aan de vertrouwensrelatie met het kind. 

- een datum afspreken waarop er gezamenlijk nog eens wordt overlegd over het  

  gedrag of lichamelijke gesteldheid van het kind. 

 Bij twijfel of een redelijk vermoeden: 

- plan van aanpak maken 

 

Aanbevelingen fase 2 

 

 Bij het vormen van een overleggroep kan ook aan andere disciplines, werkzaam binnen het schoolsysteem, 
gedacht worden 

 Eerst overleggen, dan pas iets ondernemen. 

 Let op privacy: wanneer persoonlijke aantekeningen worden gemaakt let op het opbergen (liefst zonder 
naam). Zodra het mogelijk is, aantekeningen vernietigen. 

 Taak van de school is signaleren en aankaarten ervan bij de ouders en verantwoordelijke instanties. De 
school is niet verantwoordelijk voor verandering van de situatie of voor de hulpverlening. 
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Fase 3: De uitvoering van het plan van aanpak 

 

In fase 2 is besloten tot een plan van aanpak. Mogelijke stappen zijn: 
a) Advies- of consultaanvraag bij AMK 
b) Gesprek met de ouders 
c) Jeugdarts roept kind op voor onderzoek 
d) Huisbezoek door schoolverpleegkundige / maatschappelijk werker 
e) Bespreking van bovengenoemde resultaten 

 

Ad a. 

 Iemand van de overleggroep spreekt met het AMK 

 AMK geeft advies over mogelijke vervolgstappen 

 Doorspreken resultaten gesprek AMK en eventuele bijstelling plan van aanpak 

 

Ad b. 

 Wie van de overleggroep kan het best met de ouders praten 

 Voorbereiden van het gesprek in de overleggroep 

 Voer bij voorkeur het gesprek nooit alleen 

 Bespreken resultaten gesprek in de overleggroep 

 

Ad c. 

 Nadat de school haar zorgen heeft besproken met de ouders, kan de jeugdarts het kind oproepen voor een 
onderzoek. 

 Jeugdarts onderzoekt het kind en spreekt met de ouders. 

 Resultaten worden, voor zover ze betrekking hebben op het vermoeden van huiselijk 
geweld/kindermishandeling, besproken in de overleggroep, waarbij uitdrukkelijk rekening wordt gehouden 
met de privacy 

 

Ad d. 

 In de overleggroep wordt verslag gedaan van het huisbezoek. 

 

Ad e. 

 Analyse van de waarnemingen 

 Verzamelen feitelijke informatie 

 Beeld schetsen van de verzorgingssituatie van het kind 

 Draaglast/draagkracht ouders 

 

 

De beoordeling van de resultaten zal tot een beslissing moeten leiden: 
a) Er is geen sprake van kindermishandeling en huiselijk geweld. 
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 Er vindt geen verdere actie plaats (zie fase 6). Afsluiten van het traject met  
fase 5. 

 Eventueel andere benodigde ondersteuning van het kind en/of gezin vindt plaats binnen de op school 
afgesproken zorgstructuur. 

b)  Er bestaat twijfel over (het vermoeden van) kindermishandeling en huiselijk  

     geweld. 

 Er kan nu tot een extra observatieperiode besloten worden. Het verdient wel de voorkeur af te 
spreken wat er geobserveerd gaat worden en voor hoelang. 

c)  Er bestaat gegrond vermoeden of zekerheid over kindermishandeling en  

     huiselijk geweld. 

     Zie fase 4. 

 

Fase 4: De beslissing 

 

 Hulp aan de ouders. 

Als ouders het probleem onderkennen en mee willen werken aan verandering van de situatie, kan de 

overleggroep adviezen geven en doorverwijzen naar instanties voor hulpverlening. Belangrijk hierbij is 

kennis van de sociale kaart. 

 Melding bij AMK. 

Als het vermoeden gegrond is en de zorg over het kind blijft bestaan, dan is de enige mogelijkheid een 

melding te doen bij het AMK, ook voor registratiedoeleinden en dossiervorming. Bespreek in de 

overleggroep wie de melding doet. 

 Na de melding ligt de verantwoordelijkheid voor het op gang brengen van hulpverlening bij het AMK. De 
melder wordt op de hoogte gesteld van de stappen die gezet worden met in achtneming van de privacy 
van het gezin. Het gaat hierbij om vrijwillige hulpverlening. Als dat niet lukt en de situatie blijft ernstig dan 
zal het AMK de Raad voor de Kinderbescherming inschakelen. 

 Uitsluitend in een crisissituatie/levensbedreigende situatie voor het kind kan men direct melden bij de 
politie en via AMK of BJZ bij de Raad voor de Kinderbescherming. Een melding bij de Raad kan niet 
anoniem 

 

Aanbevelingen fase 4 

 

 Als de ouders zelf hulp willen dan worden ze in het algemeen verwezen door de schoolcontactpersoon 
naar de BJZ. (Bureau Jeugdzorg) 

 Voor een zaak rondom een vermoeden van huiselijk geweld/kindermishandeling kan advies/consult 
worden gevraagd bij het AMK zonder de naam van het kind en/of ouder te noemen. 

 Wanneer een melding bij het AMK gedaan wordt dient men rekening te houden met de tijd die nodig is om 
informatie te verzamelen en mensen te mobiliseren. 

 Soms moet je bij een zaak wachten op een gunstig moment om in te kunnen grijpen of om iets in beweging 
te krijgen. Melden bij het AMK maakt die kans groter. 

 Melden bij de politie is mogelijk, wanneer men aangifte wil doen van een strafbaar feit. Dit kan niet 
anoniem. Politie doet opsporing en start strafrechtelijk onderzoek. 
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Fase 5: Evaluatie 

 

 De overleggroep evalueert datgene wat er is gebeurd en de procedures die zijn gevolgd. 

 Zonodig wordt de zaak met interne en externe betrokkenen doorgesproken. 

 Zonodig worden verbeteringen in de afspraken en/of procedures aangebracht. 

 Besluit welke informatie in het leerlingendossier wordt vastgelegd. Ouders hebben recht op inzage. 

 

 

Aanbevelingen fase 5 

 

 Leg op schrift vast hoe er gewerkt is (stappen, acties, besluiten) 

 Stel van tevoren op vastgestelde tijdstippen met alle direct betrokkenen tussentijdse evaluatiemomenten 
vast. 

 Zorg voor regelmatig opfrissen van kennis, kunde en houding. 

 

 

Fase 6: Nazorg 

 

Leerling/ouders: 

 Los van de gekozen weg blijft de leerkracht zeker vier maanden na evaluatie het gedrag van het kind volgen. 

 Blijf het kind steunen 

 Indien er aanleiding toe is, roep de overleggroep bijeen 

 Bij blijvende twijfel: melden bij AMK 

 Is gebleken dat vermoeden ongegrond was, dan vernietigen werkaantekeningen en afsluiten dossier 

 

Betrokken leerkracht/overleggroep: 

 Zorg dat er nazorg beschikbaar is; de zorgen rondom de leerling kunnen twijfels en allerlei gevoelens hebben 
losgemaakt. 

 

 

Aanbevelingen fase 6 

 

 Het bieden van ondersteuning aan het kind is van zeer groot belang 

 Stel je open voor ondersteuning om gevoel van machteloosheid / teleurstelling te hanteren wanneer de 
hulpverlening onverhoopt anders verloopt dan gedacht. 
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Bijlage 1: Observatiepunten 

 

Vragen over "opvallend gedrag van een leerling". 

 
1. Sinds wanneer vertoont het kind opvallend gedrag? 

 

 
2. Is er de laatste tijd iets in het gedrag of in de situatie van het kind veranderd? 

 

 
3. Het opvallende gedrag bestaat uit: (zie bijlage 2) 

 

 
4. Hoe is de verhouding tot de medeleerlingen? 

 

 
5. Hoe is de uiterlijke verzorging van het kind, zoals kleding e.d.? 

 

 
6. Hoe is de verhouding tot de vrouwelijke/mannelijke leerkrachten? 

 

 
7. Hoe is het contact tussen de ouders en de school? 

 

 
8. Zijn er bijzonderheden te melden over het gezin? (Indien mogelijk bron vermelden). 

 

 
9. Wat is er bij jou bekend over eventuele broertjes / zusjes? 

 

 
10. Zijn er opvallende veranderingen in de schoolresultaten? 
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Bijlage 2: Signalenlijst huiselijk geweld / kindermishandeling (4 - 12 jaar) 

 

Voorwoord 

Als kinderen mishandeld, verwaarloosd en/of misbruikt worden, kunnen ze signalen uitzenden. Het gebruik van 

een signalenlijst kan zinvol zijn, maar biedt een zekere mate van schijnzekerheid. De meeste signalen zijn nl. 

stressfactoren, die aangeven dat er iets met het kind aan de hand is. Dat kan ook iets anders zijn dan 

kindermishandeling of huiselijk geweld (echtscheiding, overlijden familielid enz.) Hoe meer signalen van deze lijst 

een kind te zien geeft, hoe groter de kans dat er sprake zou kunnen zijn van kindermishandeling en huiselijk 

geweld. 

Het is niet de bedoeling om aan de hand van deze lijst het "bewijs" te leveren van de mishandeling. Het is wel 

mogelijk om een vermoeden meer te onderbouwen naarmate er meer signalen van de lijst geconstateerd 

worden. Een goed beargumenteerd vermoeden is voldoende om in actie te komen. 

 

Lichamelijke signalen 

 Wit gezicht (slaaptekort) 

 Hoofdpijn, (onder)buikpijn 

 Blauwe plekken, schaafplekken, brandwonden, gebroken ledematen 

 Er slecht verzorgd uitzien 

 Geslachtsziekte 

 Jeuk of infectie bij vagina en anus 

 Urineweginfecties 

 Vermageren of dikker worden 

 Pijn in de bovenbenen, samengeknepen bovenbenen 

 Houterige lichaamsbeweging 

 Niet zindelijk 

 Lichamelijk letsel 

 Achterblijven in taal-, spraak-, motorische, emotionele en/of cognitieve ontwikkeling 

 

Gedragssignalen 

 Somber, lusteloos, in zichzelf gekeerd 

 Eetproblemen 

 Slaapstoornissen 

 Schrikken bij aanraking 

 Hyperactief 

 Agressief 

 Plotselinge gedragsverandering (stiller, drukker, stoer, agressief) 

 Vastklampen of abnormaal afstand houden 

 Isolement t.o.v. leeftijdsgenoten 

 Zelfvernietigend gedrag ( bv. haren uittrekken, praten over dood willen, suïcidepoging) 

 Geheugen- en concentratiestoornissen 

 Achteruitgang van leerprestaties 

 Overijverig 
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 Geen eigen initiatief, zich aanpassen aan ieders verwachtingen 

 Extreem zorgzaam en verantwoordelijk gedrag 

 Verstandelijk reageren, gevoelens niet tonen 

 Seksueel getint taalgebruik 

 Opvallend grote kennis over seksualiteit (niet passend bij de leeftijd) 

 Verhalen of soms dromen over seksueel misbruik, soms in tekeningen 

 Geen spontaan bewegingsspel 

 Moeite met uitkleden voor de gymles of niet meedoen met gym 

 Spijbelen, weglopen van huis 

 Stelen, brandstichten 
 

Kenmerken ouders/gezin: 

 Ouder troost kind niet bij huilen 

 Ouder klaagt overmatig over kind, toont weinig belangstelling 

 Ouder heeft irreële verwachtingen t.a.v. het kind 

 Ouder is zelf mishandeld of heeft psychiatrische- of verslavingsproblemen 

 Ouder gaat steeds naar andere artsen (shopping) 

 Ouder komt afspraken niet na 

 Kind opeens van school halen 

 Aangeven het bijna niet meer aan te kunnen 

 "Multi-problem" gezin 

 Ouder die er alleen voor staat 

 Regelmatig wisselende samenstelling van het gezin 

 Isolement 

 Vaak verhuizen 

 Sociaal-economische problemen: werkloosheid, slechte behuizing, migratie enz 

 Veel ziekte in het gezin 

 Geweld wordt als middel gezien om problemen op te lossen 

 

Signalen die specifiek zijn voor kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld 

 Agressie: kopiëren van gewelddadig gedrag van vader (sommige jongens slaan jongere broertjes/zusjes of 
hun moeder), agressie naar medeleerlingen, agressie of wreedheid naar dieren. 

 Opstandigheid, angst, depressie 

 Negatief zelfbeeld 

 Verlegenheid, passiviteit en teruggetrokkenheid 

 Gebrek aan energie voor schoolactiviteiten 

 Zichzelf beschuldigen 

 Suïcidaliteit 

 Sociaal isolement: proberen thuissituatie geheim te houden en ondertussen aansluiting bij leeftijdsgenoten 
te vinden (zonder ze mee te nemen naar huis). 

 Gebrek aan sociale vaardigheden 

 Vaak wordt de verkeerde ADHD diagnose gesteld 
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Bijlage 3: Sociale kaart 

Algemeen Meldpunt Kindermishandeling 

Tel: 0546-537120 of 0900-1231230 

Algemeen meldpunt van alle vormen van kindermishandeling. Kinderen en jongeren kunnen ook over hun eigen 

situatie bellen naar het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK).  

 

Bureau Jeugdzorg Overijssel 

Tel: 053 – 8506300 

Instelling voor jeugdhulpverlening en jeugdbescherming: oa voogdij, jeugdreclassering en vrijwillige 

hulpverlening. 

 

GGD, afdeling JGZ 

Tel: 053 - 4876888 

Gemeentelijke Gezondheidsdienst 

 

Schoolbegeleidingsdienst Expertis 

Tel: 074 - 8516516 

Organisatie voor onderwijsadvies aan scholen in het PO en het VO 

 

Politie 

Tel: 0900-8844 

 

MEE (voorheen SPD) 

Tel: 074 – 2559300 MEE biedt overal in het land onafhankelijke, laagdrempelige cliëntondersteuning aan alle 

mensen met een handicap, functiebeperking of chronische ziekten 

 

Jarabee jeugdzorg in Twente 

Tel: 074 - 2561900 

Jarabee, jeugdzorg in Twente is een organisatie voor ondersteuning, hulp- en dienstverlening aan kinderen, 

jongeren, hun ouders , en iedereen die in zijn werk met hen te maken heeft. 

 

Maatschappelijk Werk Carint 

Tel: 053 - 4888140 

Carint is een organisatie voor wonen, welzijn en zorg 

 

Advies- en steunpunt huiselijk geweld 

Tel: 0800 - 9333333 

Advies –en meldpunt van vermoeden van huiselijk geweld 
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Bijlage 5: Social Media Protocol basisschool Veldzijde 

 

Social Media zijn niet meer weg te denken in onze maatschappij en dus ook niet bij iedereen die betrokken is 

bij scholen. Social Media kunnen een goede bijdrage leveren aan de professionaliteit van bestuurders en 

medewerkers en de kwaliteit van het onderwijs. Net zoals bij de introductie van internet en e-mail eind vorige 

eeuw levert het gebruik van Social Media vragen op over het gebruik van deze individuele en meestal openbare 

communicatiekanalen.  

Uitgangspunt is dat wij asl professionals zelf weten hoe wij hiermee verstandig om willen gaan. 

 

Dit protocol heeft als doel een handreiking te bieden voor meer duidelijkheid in het grijze gebied tussen 

binnen- en buitenschools mediagebruik en waar privégebruik raakt aan de organisatie van basisschool 

Veldzijde. 

 

Onder Social Media verstaan we Twitter, Facebook, LinkedIn en YouTube en alle varianten hierop. 

 

Richtlijnen gebruik Social Media: 
1. Medewerkers van basisschool Veldzide delen kennis en andere waardevolle informatie. 
2. Bij onderwijsonderwerpen maken medewerkers duidelijk of zij op persoonlijke titel of namens 

basisschool Veldzijde  publiceren. 
3. Medewerkers van basisschool Veldzijde publiceren geen vertrouwelijke informatie op Social Media. 
4. Ga niet in discussie met een leerling of ouder op Social Media. 
5. Als je actief bent als werknemer voor de organisatie waarvoor je werkt, zorg je ervoor dat de inhoud in 

overeenstemming is met de uitgangspunten van de school/organisatie/stichting. 
6. Medewerkers van basisschool Veldzijde zijn persoonlijk verantwoordelijk voor wat zij publiceren. 
7. Medewerkers van basisschool Veldzijde weten dat publicaties op Social Media altijd vindbaar zijn. 
8. Bij twijfel over een publicatie of over de raakvlakken met basisschool Veldzijde zoeken medewerkers 

contact met hun leidinggevende. 
9. Basisschool Veldzijde zorgt ook digitaal voor een veilig klimaat en communiceert met medewerkers, 

leerlingen en ouders hoe zij dit doen. 
10. Medewerkers en leerlingen zijn onder lestijd niet actief op de Social Media. 
11. Door de intrede van de smartphone is het gebruik van WhatsApp voor een grote groep binnen 

handbereik gekomen. Medewerkers, leerlingen en ouders maken vaak deel uit van verschillende 
WhatsApp groepen. Deze vorm van onderlinge communicatie speelt zich volledig af buiten school. Dit 
vraagt om zorgvuldige communicatie; het voorzichtig omgaan met informatie die privé is bij het 
gebruik van deze vorm van Social Media. 

12. Er worden geen WhatsApp groepen aangemaakt die werk/school gerelateerd zijn. Jijzelf geeft te allen 
tijde zelf toestemming dat jij lid wil zijn van een te formeren WhatsApp groep.  

13. Verzoeken om toch te komen tot het formeren van WhatsApp groepen die wel werk/school 
gerelateerd zijn worden voorgelegd aan de leidinggevende van de school. 

 

Hoe om te gaan bij het maken en plaatsen van foto’s op de Social Media; 



 

 

 

 

69 van 71 

 

 

 

1. Foto’s van leerlingen kunnen alleen dan op het Social Media worden geplaatst, als ouders te kennen 
hebben gegeven hier geen bezwaar tegen te hebben. (Zie inschrijfformulier en ouders worden jaarlijks 
benaderd voor toestemming gebruik beeldmateriaal) 

2. Leerlingen staan nooit alleen op een foto die geplaatst wordt. 
3. Leerlingen worden niet naakt of in hun ondergoed geplaatst op het Social Media. 

 

 

In de praktijk: 

Kennisdeling 

Via Twitter of in LinkedIn groepen kan onderwijspersoneel zich mengen in discussies over onderwijszaken. Dit 

kan op basis van persoonlijke ervaringen. Als een standpunt van basisschool Veldzijde gepubliceerd wordt, 

vermeldt de schrijver dit. 

 

Verantwoordelijkheid 

Alles wat je schrijft of plaatst is jouw verantwoordelijkheid. Plaats nooit berichten die het imago van onze 

school en/of mensen kunnen schaden. Bij twijfel geldt altijd: niet plaatsen. Wanneer je twijfelt over de wijze 

waarop je wilt reageren op een bericht of tweet, kan je advies vragen aan je leidinggevende. 

 

Houd privé en werk gescheiden 

Uiteraard respecteren we de vrijheid van meningsuiting van onze medewerkers, maar als je over je 

werkzaamheden twittert, bedenk dan altijd dat je een vertegenwoordiger van basisschool Veldzijde bent en dat 

jouw persoonlijke mening over bepaalde zaken in tegenstelling kan zijn met de belangen van de organisatie. 

Realiseer je dat je berichten niet alleen gelezen worden door vrienden en familie en dat wat je schrijft, blijvend 

is. 

 

Do’s: 

 Bij privé berichten; maak duidelijk dat je vanuit je persoonlijke rol spreekt en niet uit naam van de 
organisatie. 

 Maak je bronnen kenbaar. 

 Geef fouten toe en maak excuses indien nodig. 

 Spreek met respect over anderen. 

 Houd rekening met auteursrechten. 

 Check de reacties op je berichten en reageer daar zo nodig passend op. 

 Gedraag je niet anders dan dat je op school en in de klas zou doen. 

 Denk na voordat je iets plaatst. Eén druk op <enter> en het bericht staat online. 
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Don’ts: 

 Plaats geen materiaal wat je in verlegenheid zou kunnen brengen, als bijvoorbeeld je naaste familie of 
leidinggevende het zou kunnen lezen. 

 Te populair taalgebruik en schuttingtaal. 

 Doe geen uitspraken die collega’s of leerlingen kunnen schaden. 

 Ga niet in discussie met ouder of leerling. Neem liever offline contact op. 

 Verspreid geen interne informatie. Laat je niet over eventueel vertrouwelijke informatie. 

 Citeer geen collega’s of andere belanghebbenden. Plaats geen materiaal zonder toestemming van de 
eigenaar.  

 Pas geen censuur toe op de mening van anderen. 

 Verbind het logo van basisschool Veldzijde niet aan ongepaste content. 

 Gebruik het logo van basisschool Veldzijde niet in je privé profiel.  

 

Achtergrondinformatie: 

 Bedenk dat… 

 Het gebruik van Social Media ‘real time’ gebeurt. Eén druk op de knop en jouw bericht staat direct 
online. 

 Online informatie misschien wel eeuwig online staat. Het is niet altijd gemakkelijk om informatie 
naderhand te (laten) verwijderen. Bedenk dus goed hoe je wilt overkomen in tekst, beeld en geluid en 
niet alleen voor dat ene moment. Werkgevers, leerlingen en ouders zoeken soms op Google naar 
meer informatie. 

 Het een ongeschreven regel is om eenmaal geplaatste berichten niet te verwijderen. Met een druk op 
de knop (real time) worden ook foute berichten online geplaatst. Probeer de eerste te zijn om je eigen 
fouten te corrigeren, zonder eerdere berichten per definitie te wijzigen of te verwijderen. Vermeld 
daarbij dat jij degene bent die het bericht wijzigt. Geef bij verwijdering een goede reden. 

 Je ook rekening dient te houden met het wettelijk vastgelegde auteurs-, beeld- en citaatrecht. Het is 
verboden om zonder toestemming van de maker andermans werk te publiceren. 

Schending van deze wet levert je een boete op van honderden euro’s. 

 Sociale online omgangsvormen, net zo goed gelden als offline. Respecteer degene tot wie je je richt. 
Laster, beledigingen en obsceniteit zijn niet geoorloofd. De privacy van anderen wordt gerespecteerd. 
Dit geldt voor zowel schoolbesturen, directies, onderwijspersoneel als voor leerlingen. 

 Je zoveel mogelijk inhoudelijk dient te reageren op stukken van anderen. Alleen je mening geven, 
zonder onderbouwing daarvan, vervuilt de discussie en zegt meer over de schrijver van de reactie dan 
over het stuk. Onthoud dat dit soort reacties ook in Google naar boven kunnen komen. 

Social Media soms als gevolg hebben, dat er een grijs gebied ontstaat tussen privé en werk gerelateerde zaken. 
Wanneer je op een persoonlijke blog over je werk schrijft, kun je een disclaimer opnemen waarin staat dat dit 
blog jouw persoonlijk standpunt weergeeft en dat dit niet overeen hoeft te komen met het standpunt van de 
school. 
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