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Protocol onaanvaardbaar gedrag en veiligheid
Definities
De gewenste omgang met elkaar is vastgelegd in onze gedragscode. Deze regels van deze
gedragscode zijn nader uitgewerkt in een aantal protocollen, waarin procedures en
mogelijke sancties staan beschreven. Deze protocollen vormen een richtlijn voor het omgaan
met onaanvaardbaar gedrag binnen onze school.
Onder onaanvaardbaar gedrag verstaan we… verbale en non-verbale agressie, mishandeling, of
gewelddadig gedrag, waarbij medewerkers, of leerlingen een gevaar (direct of indirect) vormen
voor zichzelf, of hun omgeving.

Uitgangspunt
Uitgangspunt hierbij is, dat de medewerkers, leerlingen, ouders en derden zich binnen onze
school onthouden van elke vorm van verbale of non-verbale agressie, mishandeling, vandalisme,

of gewelddadig gedrag. Dit protocol geldt dus voor:

alle medewerkers binnen onze school,

alle leerlingen binnen onze school,


ouders, wettelijk vertegenwoordigers en derden.

Doel en werkwijze protocol
Doel en werkwijze protocol
De doelen van het protocol zijn:

het creëren van een veilig schoolklimaat,


het scheppen van duidelijkheid voor ouders, leerlingen en medewerkers over de wijze van
handelen bij onaanvaardbaar gedrag.
In onderstaand schema zijn de voor de leiding van obs West onaanvaardbare gedragingen
onderverdeeld. Daarbij onderscheiden wij verschillende categorieën daders en sancties. Er is
derhalve onaanvaardbaar gedrag mogelijk;

van leerlingen onderling,


tussen leerlingen en medewerkers en


van ouders en derden binnen de school.
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Schema onaanvaardbare gedragingen van leerlingen
Non-verbaal onaanvaardbaar
gedrag
Algemeen
Uitdagend, provocatief, of
intimiderend gedrag door het
negeren van de afspraken
binnen de school.

Verbaal onaanvaardbaar
gedrag
Vernederen, schelden of
vloeken.
Racisme of discriminatie.
Seksueel provocatief
taalgebruik.
(Be)dreiging.

Stelen
Het toe-eigenen van
voorwerpen die een ander
toebehoren.

Wapens
Het in bezit hebben van:
Messen, steekvoorwerpen
Vuurwerk
Aanstekers
Drugs
Het in bezit hebben van:
Soft- of harddrugs
Alcoholhoudende drank
Sigaretten, shag

Fysiek onaanvaardbaar gedrag
Agressie
Duwen, trekken, schudden,
laten struikelen.
Knijpen, krabben.
Haren trekken.
Schoppen, trappen.
Spugen, bijten.
Gebruik van wapens.
Vandalisme, vernieling,
beschadiging
Het doelbewust beschadigen,
of vernielen van voorwerpen
of materialen die een ander
toebehoren.
Seksueel intimiderend, of
grensoverschrijdend gedrag
Ongewenste aanraking
Betasting, aanranding
Seksueel misbruik

Bij de procedure onaanvaardbaar gedrag en eventuele aansluitende sanctionering van leerlingen,
wordt rekening gehouden met de volgende consideratie criteria.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

De vorm van onaanvaardbaar gedrag die de leerling laat zien.
De emotionele ontwikkelingsleeftijd van de leerling.
De kalenderleeftijd van de leerling.
De eventuele psychopathologische problematiek van de leerling.
De misdraginghistorie van de leerling.
De situatie waarin het onaanvaardbaar gedrag zich heeft afgespeeld.
Het cognitief niveau van de leerling in relatie tot vergrijp.
Het referentiekader van de leerling.
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Richtlijn bij uitdagend en provocatief gedrag leerlingen onderling en tegen
medewerker
STAP 1

Gedragsinstructies
Leerlingen die gedrag vertonen dat als uitdagend en provocatief wordt ervaren, worden
hier direct op aangesproken door de medewerker die het gedrag signaleert.
Afhankelijk van de situatie en de leerling gebeurt dit individueel of in klassenverband. De
medewerker houdt hierbij rekening met de relevante consideratie criteria. Het geven van
stopinstructies kan soms zeer functioneel zijn, maar het opdragen van alternatief gedrag
heeft altijd de voorkeur, omdat daarmee de kans dat het inadequate gedrag stopt groter
is. De geplaatste interventie kan tweeledig zijn.
De corrigerende gedragsinstructie
1.
Maak contact.
2.
Benoem wat er goed ging (gedragingen).
3.
Benoem het inadequate gedrag.
4.
Benoem gewenst adequaat gedrag.
5.
Geef een waarom.
6.
Sluit af.
De verkorte corrigerende gedragsinstructie

STAP 2

STAP 3

Wanneer gedrag zo snel mogelijk omgebogen dient te worden of wanneer de leerling geen
gehoor heeft gegeven aan de eerste gedragsinstructie, kunt u gebruik maken van een
verkorte gedragsinstructie.
1. Maak contact.
2. Benoem gewenst adequaat gedrag: zeg concreet en stellend wat de jongere nu
moet gaan doen.
3. Geef een waarom.
4. Versterk elke gedraging in de gewenste richting.
Waarschuwen
De leerling kan bij uitdagend en provocatief gedrag zo nodig een aparte plaats worden
gegeven binnen de klas of tijdens de pauze binnen gehouden worden
(zie procedure waarschuwen, time-out, schorsing, verwijdering).
Sociale uitsluiting
Omdat leerlingen kunnen worden beïnvloed door hun omgeving, kan deze omgeving
ervoor zorgen dat het inadequaat gedrag in stand wordt gehouden.
In een ruimte waar minder prikkels zijn, kan een leerling beter tot rust komen. Er kan
hierbij worden gedacht aan de gang of een andere, daarvoor aangewezen, plaats. Ook kan
besloten worden de leerling buiten, binnen de hekken, een rondje te laten lopen. Het is
van belang dat de leerling te horen krijgt wat de reden is voor het apart zetten, wat er van
hem/haar verwacht wordt en hoelang het zal duren. Het apart zetten van een leerling
dient niet als sanctie ingezet te worden.
Het is echt een middel om tot rust te komen. De medewerker die de sanctie heeft
opgelegd houdt de leerling zelf in de gaten of draagt dit over aan de verantwoordelijke
groepsleerkracht. De eigen groepsleerkracht bepaalt wanneer een leerling weer terug kan
komen en gaat met de leerling in gesprek. De naam van de leerling(en) die tijdens het
verloop van de dag zijn aangesproken op uitdagende en provocatieve gedragingen worden
doorgegeven aan de eigen groepsleerkracht, zodat hij/zij hierop in kan spelen met de
leerling of desgewenst klassikaal.

Protocol onaanvaardbaar gedrag en veiligheid

Pagina 4

STAP 4 Melding
STAP 5

STAP 6

STAP 7

STAP 8

Er wordt melding gemaakt op het meldingsformulier.
Het lichamelijk contact tussen een leerkracht en een kind mag alleen functioneel zijn en
gericht op gedragsverandering. Fysieke interventie door het kind vast te houden of te
beperken in zijn of haar fysieke vrijheid, d.m.v. fixatie of holding, is in deze situatie niet
toegestaan, mits er een direct gevaar bestaat voor de leerling zelf of zijn/haar omgeving.
Indien bovenstaande interventies niet het gewenste effect hebben, kan de leerling bij de
adjunct-directeur van de school worden gebracht om tot rust te komen en na te denken
over zijn/haar eigen gedrag. De eigen groepsleerkracht bepaalt wanneer een leerling weer
terug kan komen en gaat dan met de leerling in gesprek. Er kan in overleg met de directeur
besloten worden tot een disciplinaire maatregel passend bij het gedrag en de
bovenstaande consideratie criteria.
Inschakeling IB (SOT)
Bij voortduring van het onaanvaardbare gedrag wordt de IB-er ingeschakeld. Deze maakt
samen met de leerkracht een signaleringsplan of past het huidige aan. Dit plan
wordt schriftelijk vastgelegd en wordt met de ouders besproken (SOT). De collega’s worden
over het plan geïnformeerd.
Gesprek/sanctionering
De groepsleerkracht en bouwcoördinator gaan bij herhaaldelijk overtreden van schoolen/of gedragsregels door de leerling in gesprek met de ouders. Er vindt overleg plaats over
de ontstane situatie. Onderwerp van het gesprek is de wijze waarop het gedrag van de
leerling positief kan worden beïnvloed.
Er kan na het gesprek besloten worden een sanctie, time-out of tijdelijke schorsing toe te
passen (zie procedure time-out, schorsing/verwijdering). Er wordt een verslag van het
gesprek gemaakt.
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Richtlijn bij diefstal door leerlingen
Definitie diefstal (artikel 310, Wetboek van Strafrecht):
Hij/zij die enig goed, dat geheel of deels aan een ander toebehoort, wegneemt met het oogmerk het
zich wederrechtelijk toe te eigenen maakt zich schuldig aan diefstal.
Onze school wijst leerlingen er steeds weer op hun waardevolle bezittingen goed op te bergen in de
daarvoor aangewezen bewaarplaatsen. De school is niet aansprakelijk als er schade ontstaat aan, of
diefstal plaatsvindt van eigendommen van leerlingen.

STAP 1

STAP 2

STAP 3
STAP 4
STAP 5
STAP 6
STAP 7

Corrigerende gedragsinstructie
Als een leerling door een medewerker wordt betrapt op diefstal, wordt de leerling hier in
ieder geval direct op aangesproken door de medewerker die dit gedrag signaleert, tenzij
expliciet anders overeengekomen. Dit gebeurt altijd op individuele basis. De medewerker
houdt hierbij rekening met consideratie criteria.
Verkorte corrigerende gedragsinstructie
Wanneer gedrag zo snel mogelijk omgebogen dient te worden of wanneer de leerling geen
gehoor heeft gegeven aan de eerste gedragsinstructie, kunt u gebruik maken van de
verkorte gedragsinstructie.
1. Maak contact.
2. Benoem gewenst adequaat gedrag: zeg concreet en stellend wat de jongere nu
moet gaan doen.
3. Geef een waarom.
4. Versterk elke gedraging in de gewenste richting.
Inbeslagname
Het door de leerling toegeëigende voorwerp wordt te allen tijde in beslag genomen door
de medewerker en afgegeven bij de (adjunct)directeur van de school, of de aangewezen
verantwoordelijke tot de herkomst bekend is.
Melding
De naam van de leerling wordt direct bekend gemaakt bij de (adjunct)directeur, of de
verantwoordelijke van de school.
Informeren
De ouders van de betrokken leerling worden direct op de hoogte gesteld van het incident.
Registratie
Er wordt door de medewerker, intern schriftelijk, melding gemaakt van het vergrijp door
een korte heldere verslaglegging van het incident op het meldingsformulier.
Aangifte
De (adjunct)directeur van de school overlegt met de medewerker die de leerling op het
strafbaar feit heeft betrapt of aangifte bij de politie gewenst is.
Gesprek/sanctionering
De (adjunct)directeur of de verantwoordelijke van de school gaat in gesprek met de
leerling, ouders en de medewerker en overweegt aan de hand van bovenstaande
consideratie criteria wat de gevolgen zullen zijn voor het gedrag van de leerling. Dit kan
het volgende inhouden.
- Een schriftelijke officiële berisping/waarschuwing.
- Een disciplinaire strafmaatregel in de vorm van een passende straf.
- Time-out of schorsing voor bepaalde tijd (zie procedure time-out , schorsing,
verwijdering).
- Aangifte bij politie.
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Richtlijn bij wapenbezit bij of wapendreiging door leerlingen
Definitie wapen:
Een stuk gereedschap dat gebruikt kan worden om mensen, dieren of voorwerpen te verwonden, te
beschadigen, of te doden.

STAP 1

STAP 2

STAP 3

STAP 4
STAP 5
STAP 6
STAP 7
STAP 8

Corrigerende gedragsinstructie
Als een leerling betrapt wordt op wapenbezit door een medewerker van de school, wordt
de leerling hier (indien mogelijk) direct op aangesproken door de medewerker die het feit
signaleert, tenzij expliciet anders overeengekomen. Dit gebeurt altijd op individuele basis.
Er dient hierbij wel rekening gehouden te worden met de uitgaande dreiging en het
eventueel verhoogd risico van wapengebruik.
Verkorte corrigerende gedragsinstructie
Wanneer gedrag zo snel mogelijk omgebogen dient te worden of wanneer de leerling geen
gehoor heeft gegeven aan de eerste gedragsinstructie, kunt u gebruik maken van een
verkorte gedragsinstructie.
1. Laat een kind uit je groep de (adjunct)directeur of intern begeleider halen.
2. Maak contact.
3. Benoem gewenst adequaat gedrag: zeg concreet en stellend wat de jongere nu
moet gaan doen.
4. Geef een waarom.
5. Versterk elke gedraging in de gewenste richting.
Inbeslagname
Het wapen of gevaarlijke voorwerp wordt (indien mogelijk), per direct ingenomen en
afgeven bij de (adjunct)directeur, of aangewezen verantwoordelijke binnen de school. Als
de persoon in kwestie na verzoek het gevaarlijke voorwerp of wapen weigert af te geven
of er een verhoogde dreiging ontstaat, maakt de medewerker de omgeving veilig door
zichzelf en andere personen te verwijderen uit de directe omgeving.
Tracht een directe confrontatie in een dergelijke situatie te voorkomen!
Overleg
Er dient (indien mogelijk) in overleg met andere collega’s een reële afweging gemaakt te
worden of er een kans bestaat, dat de persoon bij verbale interventie en aansturing het
gevaarlijke voorwerp of wapen af zal staan. Als dit niet het geval is wordt te allen tijde de
politie ingeschakeld ( 112).
Informeren
De ouders van de betrokken leerling(en) worden direct op de hoogte gesteld van het
incident.
Melding en registratie
Er wordt door de medewerker, intern schriftelijk, melding en verslag gedaan van het
wapenbezit op het meldingsformulier.
Aangifte
Er wordt door de medewerker aangifte bij de politie gedaan van wapenbezit of
wapendreiging. Het rapport komt in het leerlingendossier voor dossieropbouw.
Schorsing
De leerling wordt tot nader order geschorst van school (zie procedure time-out, schorsing,
verwijdering).
Gesprek/sanctionering
Het hoofd of verantwoordelijke van de school gaat op korte termijn in gesprek met de
leerling, ouders en, indien gewenst, de medewerker en overweegt aan de hand van
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bovenstaande consideratie criteria wat de gevolgen zullen zijn voor het gedrag van de
leerling. Dit kan het volgende inhouden.
- Een officiële berisping/waarschuwing op papier.
- Vervolg van time-out of schorsing voor bepaalde tijd (zie procedure time-out,
schorsing, verwijdering).
- Justitiële vervolging.

Protocol onaanvaardbaar gedrag en veiligheid

Pagina 8

Richtlijnen bij roken, alcohol, tabaks- en drugsbezit door leerlingen
Het in bezit hebben, verhandelen of verstrekken van tabak, alcohol, soft-/harddrugs of andere
geestverruimende middelen is binnen onze school ten strengste verboden.

STAP 1

STAP 2

STAP 3
STAP 4
STAP 5
STAP 6
STAP 7

Als bij een leerling het vermoeden bestaat tot bezit van tabak, alcohol, of drugs of deze
wordt betrapt in het aanbieden of (ver)handelen hiervan, wordt de leerling hier in ieder
geval per direct op aangesproken door de medewerker die dit feit signaleert, tenzij
expliciet anders overeengekomen. Dit gebeurt altijd op individuele basis.
Inbeslagname
De tabakswaren (alleen bij verhandelen/aanbieden), alcohol/drugs worden per direct door
de medewerker ingenomen en afgegeven bij de (adjunct)directeur of de aangewezen
verantwoordelijke binnen de school.
Registratie/melding
Er wordt door de medewerker, intern schriftelijk, melding en verslag gemaakt van het
tabak, alcohol en of drugsbezit op het meldingsformulier.
Informeren
De ouders van de betrokken leerling(en) worden direct op de hoogte gesteld van het
incident.
Aangifte
Als de in beslag genomen middelen in strijd zijn met de Nederlandse wetgeving (opiaten),
wordt altijd aangifte gedaan bij de politie (dossiervorming).
Schorsing
De leerling wordt bij drank-/drugsbezit tot nader order geschorst van school (zie procedure
time-out, schorsing, verwijdering).
Gesprek/sanctionering
Het hoofd of de verantwoordelijke van de school gaat in gesprek met de leerling, ouders
en, indien nodig, de betrokken medewerker en overweegt aan de hand van de
consideratie criteria wat de gevolgen zullen zijn voor het gedrag van de leerling. Dit kan
het volgende inhouden.
- Een officiële berisping/waarschuwing op papier.
- Een disciplinaire strafmaatregel in de vorm van een passende straf.
- Vervolg van een time-out of schorsing voor bepaalde tijd ( zie procedure time-out,
schorsing, verwijdering).
- Justitiële vervolging.
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Verbaal onaanvaardbaar gedrag leerlingen onderling en leerlingen tegen
medewerkers
STAP 1

Gedragsinstructie
Leerlingen die verbaal onaanvaardbaar gedrag vertonen in de vorm van schelden,
(be)dreiging, vloeken, vernederen, racisme/discriminatie of seksueel provocatieve
uitingen, worden hier in ieder geval direct persoonlijk op aangesproken door de leerkracht
die dit gedrag signaleert, tenzij expliciet anders overeengekomen. Afhankelijk van de
situatie en de leerling gebeurt dit individueel of in klassenverband. De medewerker houdt
hierbij rekening met de consideratie criteria. Indien er een individueel signaleringsplan
voor de leerling is opgesteld, dient dit als uitgangspunt te worden genomen.
Corrigerende gedragsinstructie
Het geven van stopinstructies kunnen soms zeer functioneel zijn, maar het instrueren van
alternatief gedrag heeft altijd de voorkeur, omdat daarmee de kans dat het inadequate
gedrag stopt, groter is.
U kunt dan gebruik maken van de corrigerende gedragsinstructie.
1. Maak contact.
2. Benoem wat er goed ging (gedragingen).
3. Benoem het inadequate gedrag.
4. Benoem gewenst adequaat gedrag.
5. Geef een waarom.
6. Sluit af.

STAP 2

STAP 3

Verkorte corrigerende gedragsinstructie
Wanneer gedrag zo snel mogelijk omgebogen dient te worden of wanneer de leerling geen
gehoor heeft gegeven aan de eerste gedragsinstructie, kunt u gebruik maken van een
verkorte gedragsinstructie.
1. Maak contact.
2. Benoem gewenst adequaat gedrag: zeg concreet en stellend wat de jongere nu
moet gaan doen.
3. Geef een waarom.
Sociale uitsluiting
Doordat leerlingen beïnvloedbaar zijn door hun omgeving, kan deze omgeving ervoor
zorgen dat het inadequate gedrag in stand wordt gehouden.
In een ruimte waar minder prikkels zijn, kan een jongere beter tot rust komen. Er kan
hierbij gedacht worden aan het op de gang of een ander daarvoor aangewezen plaats. Ook
kan besloten worden, in overleg met de leerkracht, de leerling buiten een rondje te laten
lopen of hem/haar de pauze binnen te houden (zie procedure waarschuwen, time-out,
schorsing en verwijdering). Het is van belang dat de leerling hoort wat de reden is voor de
apart zetting, wat er van hem/haar verwacht wordt en hoe lang het zal duren. Het apart
zetten van een leerling dient niet als sanctie ingezet te worden. Het is echt een middel om
tot rust te komen. De medewerkers die de sanctie heeft opgelegd houdt de leerling zelf in
de gaten of draagt dit over aan de verantwoordelijke groepsleerkracht. De eigen
groepsleerkracht bespreekt hoe lang de leerling daar blijft, bepaalt in overleg wanneer een
leerling weer terug kan komen en gaat met de leerling in gesprek.
Melding en registratie
De naam van leerling(en) die tijdens het verloop van de dag is/zijn aangesproken op
verbaal onaanvaardbaar gedrag worden doorgegeven aan de eigen groepsleerkracht zodat
hij/zij hier op in kan spelen met de leerling of desgewenst klassikaal. Deze dient dan de
situatie zo concreet en objectief mogelijk te beschrijven in de rapportage/het dossier van
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STAP 4
STAP 5

STAP 6
STAP 7

STAP 8
STAP 9

STAP 10

de leerling en er een aantekening/melding van te maken op het meldingsformulier
onaanvaardbaar gedrag.
Informeren
De ouders van de betrokken leerling(en) worden op de hoogte gesteld van het incident.
Overleg
Overleg met collega s en eventueel ouders, leidinggevende/bereikbaarheidsdienst en
gedragswetenschapper om tot een beslissing te komen over verder te ondernemen
interventies (conform signaleringsplan).
Uitvoering
Uitvoering van de overeengekomen interventies conform signaleringsplan.
Fysieke interventie
Lichamelijk contact tussen een leerkracht en een kind mag alleen functioneel zijn en
gericht op gedragsverandering. Fysieke interventie door het kind vast te houden of te
beperken in zijn/haar fysieke vrijheid is niet toegestaan, tenzij er een direct gevaar
ontstaat voor de leerling zelf of de omgeving.
Nabespreking incident
De situatie wordt nabesproken met de leerling en eventueel andere leerlingen.
Gesprek
Indien het verbaal onaanvaardbare gedrag zich voort blijft zetten na bovenstaande
interventies, volgt een gesprek met de (adjunct)directeur en een intern begeleider van de
school, waarbij een poging wordt gedaan het gedrag van de leerling te beïnvloeden. Dit
kan soms inhouden dat er een disciplinaire maatregel getroffen moet worden passend bij
het gedrag en de consideratie criteria.
Sanctionering
Bij continuering of herhaling van het verbaal onaanvaardbare gedrag worden de ouders
uitgenodigd voor een SOT-overleg. Er zal in overleg met de ouders gekeken worden naar
mogelijke oplossingen het gedrag te beïnvloeden. Wanneer het gedrag zich voort blijft
zetten zullen er disciplinaire maatregelen getroffen worden. Dit kan het volgende
inhouden.
- Een officiële berisping/waarschuwing op papier.
- Een disciplinaire strafmaatregel in de vorm van een passende straf.
- Vervolg van time-out of schorsing voor bepaalde tijd (zie procedure time-out,
schorsing, verwijdering).
- Justitiële vervolging.
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Fysiek onaanvaardbaar gedrag leerlingen onderling en tussen leerlingen en
medewerkers
Definitie fysieke agressie:
Gewelddadig handelen met het lichaam met als doel het bedreigen van een ander of het toebrengen
van schade aan een ander of de situatie.

STAP 1

Leerlingen die fysiek onaanvaardbaar gedrag vertonen in de vorm van duwen, trekken,
schudden, laten struikelen, slaan, stompen, kopstoot geven, knijpen, krabben, haren
trekken, schoppen, trappen, spugen, bijten, of het gebruik van wapens worden hier in
ieder geval op het moment verbaal aangesproken door de medewerker van de die dit
gedrag signaleert. Het onaanvaardbare gedrag dient een directe halt te worden
aangeroepen. Afhankelijk van de situatie en de leerling gebeurt dit individueel of in
klassenverband. De medewerker houdt hierbij rekening met de consideratie criteria.
Corrigerende gedragsinstructie
Het geven van stopinstructies kan soms zeer functioneel zijn, maar het instrueren van
alternatief gedrag heeft altijd de voorkeur, omdat daarmee de kans dat het inadequate
gedrag stopt groter is. U kunt dan gebruik maken van de corrigerende gedragsinstructie.
1. Maak contact.
2. Benoem wat er goed ging (gedragingen).
3. Benoem het inadequate gedrag.
4. Benoem gewenst adequaat gedrag.
5. Geef een waarom.
6. Sluit af.

STAP 2

STAP 3

Verkorte corrigerende gedragsinstructie
Wanneer gedrag zo snel mogelijk omgebogen dient te worden of wanneer de leerling geen
gehoor heeft gegeven aan de eerste gedragsinstructie, kunt u gebruik maken van een
verkorte gedragsinstructie.
1. Maak contact.
2. Benoem gewenst adequaat gedrag: zeg concreet en stellend wat het kind nu moet
gaan doen.
3. Geef een reden aan.
4. Versterk elke gedraging in de gewenste richting.
Signaleringsplan
Indien er een individueel signaleringsplan voor de leerling is opgesteld, dient dit als
uitgangspunt te worden genomen. De desbetreffende medewerker tracht, conform
afspraken en signaleringsplan van de leerling, het gedrag verbaal te doorbreken en zich te
richten op het ontzenuwen van de ontstane situatie. Het lichamelijk contact tussen een
leerkracht en een kind mag alleen functioneel zijn en gericht op gedragsverandering.
Fysieke interventie door het kind vast te houden of te beperken in zijn of haar fysieke
vrijheid dient in eerste instantie voorkomen te worden.
Fysiek ingrijpen
Indien er een direct gevaar ontstaat voor de leerling zelf of zijn omgeving kan de
medewerker genoodzaakt zijn de leerling te beperken in zijn of haar fysieke handelen.
Deze afweging wordt gemaakt door de desbetreffende medewerker. Deze fysieke
interventie zal plaatsvinden conform veilig aangeleerde technieken vastgelegd in het een
persoonlijk signaleringsplan met als uitgangspunt een respectvolle bejegening naar de
leerling. De geplaatste fysieke interventie dient zo kort als mogelijk te zijn en te allen tijde
gericht te zijn op herstel van de situatie. Ga alleen over tot fysiek ingrijpen als u zeker weet
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STAP 4
STAP 5
STAP 6
STAP 7
STAP 8

STAP 9
STAP 10

dat u de situatie onder controle kunt krijgen. Als dit niet lukt dan gaat uw eigen veiligheid
en die van anderen voor alles. U probeert de andere aanwezigen in veiligheid te brengen
en belt de politie voor assistentie of laat iemand anders dit doen.
Informeren en melden
De (adjunct)directeur wordt direct op de hoogte gebracht van het incident.
Informeren
De ouders van de betrokken leerling(en) worden direct op de hoogte gesteld van de
situatie.
Melding en registratie
Het incident wordt vastgelegd in een uitgebreide rapportage en op het meldingsformulier
door de betrokken medewerker(s).
Nabespreking incident
Situatie wordt uitgebreid nabesproken met de betrokken leerling en eventueel andere
betrokkenen.
Maatregel/sanctie
Het hoofd of verantwoordelijke van de school gaat in gesprek met de leerling, ouders en,
indien nodig, de betrokken medewerker en overweegt aan de hand van de consideratie
criteria wat de gevolgen zullen zijn voor het gedrag van de leerling. Dit kan het volgende
inhouden.
- Een officiële berisping/waarschuwing op papier.
- Een disciplinaire strafmaatregel in de vorm van een taakstraf.
- Schorsing of verwijdering (zie procedure time-out, schorsing en verwijdering).
- Aangifte bij politie en justitiële vervolging.
Evaluatie
Evalueren van de situatie met de betrokken partijen of het gehele team.
Aanpassen of bijstellen signaleringsplan
Opstellen of eventueel aanpassen agressie hanteringsplan/signaleringsplan.
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Vernieling of beschadigen van materiaal door leerlingen
STAP 1

Leerlingen die vernielingen aanrichten of zich vandalistisch gedragen, worden hierop in
ieder geval op het moment van pleging verbaal aangesproken door de medewerker van de
Bouwsteen die dit gedrag signaleert. Het onaanvaardbare gedrag dient een directe halt te
worden aangeroepen. Afhankelijk van de situatie en de leerling gebeurt dit individueel of
in klassenverband. De medewerker houdt hierbij rekening met de consideratie criteria.
Corrigerende gedragsinstructie
Het geven van stopinstructies kunnen soms zeer functioneel zijn, maar het instrueren van
alternatief gedrag heeft altijd de voorkeur, omdat daarmee de kans dat het inadequate
gedrag stopt groter is. U kunt dan gebruik maken van de corrigerende gedragsinstructie:
1. Maak contact.
2. Benoem wat er goed ging (gedragingen).
3. Benoem het inadequate gedrag.
4. Benoem gewenst adequaat gedrag.
5. Geef een reden.
6. Sluit af.

STAP 2

STAP 3

STAP 4

STAP 5
STAP 6

Verkorte corrigerende gedragsinstructie
Wanneer gedrag zo snel mogelijk omgebogen dient te worden of wanneer de leerling geen
gehoor heeft gegeven aan de eerste gedragsinstructie, kunt u gebruik maken van een
verkorte gedragsinstructie.
1. Maak contact.
2. Benoem gewenst adequaat gedrag: zeg concreet en stellend wat de jongere nu
moet gaan doen.
3. Geef een waarom .
4. Versterk elke gedraging in de gewenste richting.
Signaleringsplan
Indien er een Individueel signaleringsplan voor de leerling is opgesteld, dient dit als
uitgangspunt te worden genomen. De betrokken medewerker tracht, conform afspraken
en signaleringsplan van de leerling, het gedrag verbaal te doorbreken en zich te richten op
het ontzenuwen van de ontstane situatie.
Verantwoordelijkheid
Bij het aanrichten van materiële schade aan gebouwen, of eigendommen van de school of
van andere leerlingen, of van medewerkers van de school, worden de ouders van de
leerling aansprakelijk gesteld voor de geleden schade.
Fysiek ingrijpen
Indien er een direct gevaar ontstaat voor de leerling zelf of zijn omgeving kan de
medewerker genoodzaakt zijn de leerling te beperken in zijn of haar fysieke handelen.
Deze afweging wordt gemaakt door de betrokken medewerker. Deze fysieke interventie
zal plaatsvinden conform aangeleerde veilige technieken, vastgelegd in een persoonlijk
signaleringsplan met als uitgangspunt een respectvolle bejegening naar de leerling. De
geplaatste fysieke interventie dient zo kort mogelijk te zijn en te allen tijde gericht te zijn
op herstel van de situatie. Ga alleen over tot fysiek ingrijpen als u zeker weet dat u de
situatie onder controle kunt krijgen. Als dit niet lukt dan gaat uw eigen veiligheid en die
van anderen voor alles. U probeert de andere aanwezigen in veiligheid te brengen en belt
de politie voor assistentie of laat iemand anders dit doen.
Informeren
De (adjunct)directeur wordt direct op de hoogte gebracht van het incident.
Informeren

Protocol onaanvaardbaar gedrag en veiligheid

Pagina 14

STAP 7
STAP 8

STAP 9

De ouders van de betrokken leerling(en) worden direct op de hoogte gesteld van het
incident.
Melden
Het incident wordt vastgelegd in een uitgebreide rapportage en op het meldingsformulier
door de betrokken medewerker(s).
Aangifte
Bij schade van materialen van de school besluit de directie over het wel of geen aangifte
doen. Bij schade aan persoonlijke eigendommen van een medewerker zorgt de
medewerker zelf voor een opgave van de schade. Hij/zij geeft de schade door aan de
leidinggevende. De leidinggevende of werknemer doet bij de politie aangifte van
vernieling/vandalisme of beschadiging.
Maatregel/sanctie
Het hoofd of de verantwoordelijke van de school gaat in gesprek met de leerling, ouders
en, indien nodig, de betrokken medewerker en overweegt aan de hand van de
consideratie criteria wat de gevolgen zullen zijn van het gedrag van de leerling. Dit kan het
volgende inhouden.
- Een disciplinaire strafmaatregel.
- Schorsing of verwijdering (zie procedure time-out, schorsing en verwijdering).
- Aangifte bij politie en justitiële vervolging.
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Protocol seksueel misbruik
STAP 1

Iedereen die kennis draagt of een vermoeden heeft van een geval van seksuele
intimidatie of seksueel misbruik van een leerling, wordt geacht hiervan
onmiddellijk melding te maken bij de directie (of diens vervanger) van de school.
Indien de leidinggevende zelf verdacht wordt van seksuele intimidatie wordt de
situatie één niveau hoger in de hiërarchie gemeld. Voor medewerkers geldt een
expliciete meldingsplicht van vermoedelijke of geconstateerde seksuele
intimidatie/misbruik van een leerling. De vertrouwenspersoon Marianne Lammens
kan de melder bijstaan, adviseren en begeleiden. De contactpersoon heeft geen
meldingsplicht.

STAP 2

De directie, of een door de directie aangewezen, andere leidinggevende wijst een
onafhankelijke casemanager aan die alle acties die uit deze melding volgen coördineert.
Er wordt door de directie of de aangewezen casemanager direct contact opgenomen met
politie (zeden).
Zodra er sprake is van een serieus vermoeden van seksuele intimidatie of seksueel
misbruik van de leerling wordt de contactpersoon / wettelijk vertegenwoordiger van de
betrokken leerling ingelicht. Op dat moment wordt tevens de aangeklaagde ingelicht.
Slechts in overleg met de politie kan het informeren van de aangeklaagde achterwege
blijven.
In overleg met de directie stelt de politie een onderzoek in naar de gemelde situatie. In de
uitvoering van het onderzoek draagt de casemanager zorg voor de behartiging van de
belangen van zowel de klager als de aangeklaagde. In deze fase tracht de casemanager
zoveel mogelijk de schade voor betrokkenen te beperken.
De casemanager zorgt dat de betrokken cliënt goed begeleid wordt en treft, indien
noodzakelijk, voor de duur van het onderzoek maatregelen ter voorkoming van verdere
seksuele intimidatie/misbruik. De casemanager beoordeelt in overleg met de politie of het
nodig is om contact met de huisarts op te nemen over te nemen medische stappen.
De casemanager voert overleg met de directie of een door de directie aangewezen
persoon over de noodzaak en de aard van de te nemen maatregelen. Maatregelen als op
non-actief stelling of schorsing mogen niet onnodig op de uitkomst van het onderzoek
vooruitlopen.
Indien de aangeklaagde een leerling is, draagt de casemanager in overleg met de
leidinggevende van de school en de wettelijke vertegenwoordiger van deze leerling tevens
zorg voor opvang van deze leerling.
Het onderzoek naar de gemelde situatie door de casemanager wordt binnen drie weken na
ontvangst van de melding afgerond. Is deze termijn niet haalbaar dan wordt de directie
hierover geïnformeerd door de casemanager. De directie informeert op dat moment de
belanghebbenden over de overschrijding van de gestelde termijn.
Binnen één week na ontvangst van het onderzoeksrapport van de casemanager neemt de
directie een besluit over de te nemen stappen. De directie stelt de betrokkenen schriftelijk
op de hoogte van de conclusies van het onderzoek en van zijn besluit in kennis.
Indien naar het oordeel van de directie sprake is geweest van seksuele intimidatie of
misbruik van een leerling door een medewerker kan, afhankelijk van de ernst van de
gebeurtenis en het spoedeisende karakter, de directie aan het bestuur adviseren om over
te gaan tot disciplinaire maatregelen of beëindiging van het dienstverband. Het bestuur
van de stichting BLICK neemt hierover een besluit op basis van het advies en/of eigen
onderzoek.

STAP 3
STAP 4

STAP 5

STAP 6

STAP 7

STAP 8
STAP 9

STAP 10
STAP 11

Protocol onaanvaardbaar gedrag en veiligheid

Pagina 16

Schema onaanvaardbare gedragingen door ouders/verzorgers en derden
op obs West.
Non-verbaal onaanvaardbaar
gedrag
Algemeen
Uitdagend, provocatief, of
intimiderend gedrag door het
negeren van de afspraken
binnen de school.

Verbaal onaanvaardbaar
gedrag
Vernederen, schelden of
vloeken.
Racisme of discriminatie.
Seksueel provocatief
taalgebruik.
(Be)dreiging.

Stelen
Het toe-eigenen van
voorwerpen die een ander
toebehoren.

Wapens
Het in bezit hebben van:
Messen, steekvoorwerpen
Vuurwerk
Aanstekers
Drugs
Het in bezit hebben van:
Soft- of harddrugs
Alcoholhoudende drank
Sigaretten, shag

Fysiek onaanvaardbaar gedrag
Agressie
Duwen, trekken, schudden,
laten struikelen.
Knijpen, krabben.
Haren trekken.
Schoppen, trappen.
Spugen, bijten.
Gebruik van wapens.
Vandalisme, vernieling,
beschadiging
Het doelbewust beschadigen,
of vernielen van voorwerpen
of materialen die een ander
toebehoren.
Seksueel intimiderend, of
grensoverschrijdend gedrag
Ongewenste aanraking
Betasting, aanranding
Seksueel misbruik

Een situatie waarin een ouder/verzorger of derde onaanvaardbaar gedrag vertoont op het terrein
van de school (dit kan dus ook het schoolplein zijn), heeft vaak een grote impact. Het is daarom
belangrijk een checklist af te werken.
Checklist onaanvaardbaar gedrag ouder/verzorger/derden
- Bereid met uw collega of het directielid het gesprek goed voor (waar ontvangen we de
ouders/verzorgers, wat willen we bereiken, wie doet het woord, hoeveel ruimte krijgen
ouders/verzorgers om hun verhaal te doen, wanneer stoppen we het gesprek, hoe lang duurt
het gesprek).
- Zorg dat u op de hoogte bent van het aantal ouders/verzorgers en derden dat bij het gesprek
aanwezig is. Vertel tijdens het maken van de afspraak dat er maximaal twee mensen mogen
komen praten.
o Blijf rustig praten.
o Neem een neutrale houding aan.
o Ga niet in discussie.
- Doe gesprekken met ouders/verzorgers en derden altijd met z’n tweeën (dit kan een collega
of een directielid zijn).
- Begin het gesprek met het doel van de bijeenkomst, spreek vanuit zorg voor de leerling en
benadruk het gemeenschappelijk belang.
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-

-

-

Loop ouders tegemoet op het schoolplein of in de school, dan kunt u alvast stemming peilen
en heeft u de regie.
Laat medewerkers in de school van tevoren weten waar u zit en regel, zo nodig, back up!
Zorg dat u bij de deur zit, zodat u weg kan als het te bedreigend wordt.
Zorg bij potentieel risicovolle gesprekken ervoor dat er weinig losse objecten staan waarmee
iemand beschadigd zou kunnen worden. Dit betekent bijvoorbeeld ook geen koffie of thee
aanbieden maar een plastic beker met water. Stel de politie op de hoogte van het gesprek
dat gaat plaatsvinden.
Laat ouders/verzorgers en derden ook hun kant van het verhaal vertellen, maar begrens hen
bij diskwalificerende opmerkingen. Probeer hun gedrag positief om te buigen door te vragen
wat zij denken dat er nodig is om de leerling optimaal te kunnen laten functioneren.
Spreek vanuit de school en de protocollen en niet vanuit de ik-vorm. Vanuit de ik-vorm
maakt u zich kwetsbaar en staat u alleen.
Plan gesprekken met ouders na schooltijd, zodat het rustig is in de school, maar niet zo laat
dat er niemand meer is.
Houd via de mail de medewerkers op de hoogte van het verloop van het gesprek en de
consequenties hiervan.
Bespreek met uw collega’s, directielid etc. altijd het gesprek na!
Informeer het bestuur over gesprekken waaruit een onveilige situatie en/of vervolg kan
voortkomen.
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Non-verbaal onaanvaardbaar gedrag vanuit ouders/verzorgers en derden
STAP 1

STAP 2

STAP 3
STAP 4

Gedragsinstructies
Ouders/verzorgers en derden die gedrag vertonen dat als uitdagend en provocatief wordt
ervaren, worden hier direct op aangesproken en begrensd door de medewerker die het
gedrag signaleert. Benadrukt wordt dat het gedrag niet in het belang is van de leerlingen
en dat dit gedrag binnen de school niet geaccepteerd wordt. Geef ouders/verzorgers en
derden de ruimte om zich te herstellen en vraag of zij denken dat het gaat lukken om op
een rustige manier het gesprek voort te zetten. Bij toezegging dat dit gaat lukken, meteen
de draad van het gesprek oppakken. Geen ruimte geven voor meer negatief gedrag.
Consequentie
Wanneer ouders/verzorgers of derden niet in staat zijn om hun gedrag bij te stellen, wordt
het contactmoment afgebroken. Ouders/verzorgers en derden worden verzocht het
schoolterrein te verlaten en worden uitgeleide gedaan.
Melding
Er wordt melding gemaakt op het meldingsformulier.
Nabespreking incident
Overleg en mail met collega’s, leidinggevende (bestuur) / bereikbaarheidsdienst en
gedragswetenschappers om tot een beslissing te komen over verder te ondernemen
interventies.
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Verbaal en fysiek onaanvaardbaar gedrag vanuit ouders/verzorgers en
derden
STAP 1

STAP 2

STAP 3
STAP 4
STAP 5
STAP 6

Gedragsinstructie
Ouders/verzorgers en derden die verbaal en fysiek onaanvaardbaar gedrag vertonen in de
vorm van schelden, (be)dreiging, vloeken, vernederen, racisme/discriminatie of seksueel
provocatieve uitingen worden hier in ieder geval direct persoonlijk op aangesproken en
begrensd. Benadrukt wordt dat het gedrag niet in het belang is van de leerlingen en dat dit
gedrag binnen de school niet geaccepteerd wordt.
Consequentie
Het contactmoment wordt afgebroken en er wordt gemeld dat er aangifte gedaan zal
worden bij de politie. Ouders/verzorgers en derden worden verzocht het schoolterrein te
verlaten en worden uitgeleide gedaan. Wanneer de situatie te bedreigend is, stap dan uit
de situatie en bel de politie(112).
Aangifte
De desbetreffende medewerker doet samen met een directielid aangifte bij de politie.
Melding
Er wordt melding gemaakt op het formulier onaanvaardbaar gedrag.
Nazorg
Voor nazorg zie protocol “Veilig onderwijs. Het schoolbeleidsplan’’.
Nabespreking incident
Overleg en mail met collega’s, leidinggevende (bestuur) / bereikbaarheidsdienst, politie en
gedragswetenschappers om tot een beslissing te komen over verder te ondernemen
interventies.

LOGBOEK onaanvaardbaar gedrag
Obs West registreert onaanvaardbaar gedrag van leerlingen, ouder(s), verzorger(s) en medewerkers.
De directie beslist of onaanvaardbaar gedrag van medewerkers wordt gemeld bij het bestuur.
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