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1. Uitgangspunten 
 
Onder ‘schoolveiligheid’ verstaat de ASVO:  

(a) risico’s op onveilige situaties in het schoolgebouw en de omgeving daarvan zoveel mogelijk 
terugdringen; 

(b) leerlingen en personeel zoveel mogelijk beschermen tegen gevaren. 

 
Centraal staan hierbij de volgende uitgangspunten: 

1. Een veilig schoolklimaat is een voorwaarde om goed onderwijs te kunnen geven.  
2. Het te ontwikkelen veiligheidsbeleid sluit aan bij de veiligheidsbeleving van onze school. 
3. Schoolveiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van allen die bij de ASVO zijn 

betrokken. 

 
Het vorenstaande veronderstelt: 

Ad 1.      Belangrijk is daarom: preventief optreden als voorzien kan worden dat de veiligheid van leerlingen 
of personeel in het gedrang kan komen en dat alle betrokkenen eraan mee dienen te werken dat 
gemaakte afspraken op dit gebied zoveel mogelijk worden gehandhaafd resp. nageleefd 

Ad 2.      Bij het opstellen van het schoolveiligheidsplan is rekening gehouden met de risico-inventarisatie 
en evaluatie (RI&E) die minimaal eens in de vier jaar wordt uitgevoerd en met onveilige situaties 
die binnen de ASVO zijn gesignaleerd; 
Maatregelen die getroffen worden, zijn zoveel mogelijk schooleigen maatregelen.  

       Ad 3. Allen die direct bij de ASVO betrokken zijn, dienen ertoe bij te dragen dat afspraken op het gebied 
van de ASVO veiligheid zoveel mogelijk worden gehandhaafd resp. nageleefd. In grote lijnen kan 
de verantwoordelijkheid als volgt worden omschreven:  

 
Directeur-bestuurder 

− is formeel eindverantwoordelijk voor het veiligheidsbeleid op de scholen en schept de 
randvoorwaarden voor uitvoering van het veiligheidsbeleid. 

− heeft de uitvoeringsverantwoordelijkheid voor het veiligheidsbeleid op school en de ASVO 
omgeving en moet alle betrokkenen wijzen op hun verantwoordelijkheid bij het nakomen 
van de gemaakte afspraken. 

 
Onderwijskundig leiders 

- delen van het veiligheidsplan met regelmaat terug laten komen bij vergaderingen en het 
wijzen op naleven van de afspraken; 

 
Leerkrachten: 

− maken leerlingen bewust van veiligheidsrisico’s tijdens de lessen, bespreken met hen de 
gedragsregels; 

− van de ASVO en spreken ze aan op gevaarlijk, ongewenst gedrag melden onveilige situaties in 
en om school aan de directie.  

 
Leerlingen 

− tonen veilig gedrag en handelen conform de regels van de ASVO; 
− melden gevaarlijke situaties op of om school aan de groepsleerkracht, directie of conciërge.  
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Ouders 
- benaderen de groepsleerkracht of de directie als zij onveilige situaties signaleren; 
- stimuleren veilig gedrag van hun kinderen; 
- voeren het onderwerp ‘veiligheid’ regelmatig op op de agenda van de MR 

  
 

Afspraken over de aanpak van onveilige situaties worden aan ouders bekend gemaakt via de nieuwsbrief. Bij 
incidenten zullen, afhankelijk van het incident/ de situatie, externe instanties zoals RIAGG, GGD, brandweer en 
politie worden betrokken. Deze instanties zullen zo nodig ook worden geraadpleegd bij te nemen maatregelen. 

 
 
Wetten en schoolveiligheid 
De ASVO heeft bij de opstelling van het schoolveiligheidsplan rekening gehouden met de bepalingen die in 
verschillende wetten zijn opgenomen over veiligheid op school: 

 
• De Wet op het primair onderwijs (WPO) geeft aan dat scholen gezond gedrag moeten bevorderen. 

Activiteiten van scholen op dit gebied bestaan uit: gezondheidseducatie, zorg voor leerlingen met 
problemen en bevorderen van een veilig leef- en werkklimaat op school. 

• De Wet op de Arbeidsomstandigheden beschrijft welk Arbo-beleid werkgevers en werknemers 
moeten voeren om een gezond, veilig en prettig klimaat te creëren voor leerkrachten en leerlingen 
(hetgeen resulteert in verplichtingen omtrent het voeren van verzuimbeleid, het beschikken over een 
goedgekeurde risico-inventarisatie en – evaluatie (RI&E), het naleven van de 
brandveiligheidsvoorschriften, het direct melden aan de arbeidsinspectie van dodelijke ongevallen en 
gevallen met ernstig letsel).  

• De Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid legt de verantwoordelijkheid voor het lokale 
jeugdgezondheidsbeleid bij de gemeente. Het hiervan afgeleide ASVO gezondheidsbeleid wordt 
meestal uitgevoerd door de GGD. 

 
Toezicht door de inspectie 
Belangrijk criterium voor de inspectie is dat de leerlingen en het personeel zich aantoonbaar veilig voelen op 
school. Er komen weinig bedreigingen, geweld en intimidaties voor en er gebeuren weinig ongelukken. Er 
wordt onderscheid gemaakt tussen sociale veiligheid en fysieke veiligheid. 
Bij de sociale veiligheid gaat het om de volgende indicatoren: 
 

• In het kader van het jaarlijks onderzoek: de ASVO waarborgt de sociale veiligheid voor leerlingen en 
personeel, we gebruiken ZIEN! en werken met Goed gedaan.  

• In het kader van het periodiek kwaliteitsonderzoek heeft de ASVO inzicht in de beleving van de sociale 
veiligheid door leerlingen en personeel en incidenten die zich op het gebied van de sociale veiligheid 
voordoen. De ASVO houdt haar beleid in deze actueel door ernaar te streven om eens in de drie jaar 
een tevredenheidsonderzoek te doen, zowel onder de ouders als leerlingen (laatst afname december 
2021).  

• De ASVO heeft een uitgewerkt veiligheidsbeleid gericht op preventie van incidenten. De ASVO heeft 
een uitgewerkt veiligheidsbeleid gericht op het optreden na incidenten. Dit wordt geregistreerd in 
ParnasSys.  
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2. Aanspreekpunten binnen de ASVO 
 
In het kader van de veiligheid in het algemeen 
Veiligheid is een breed begrip. Bij veiligheid hebben, zoals in hoofdstuk 1 werd aangegeven, alle betrokkenen 
een eigen verantwoordelijkheid. Als school hechten wij eraan dat er een duidelijk aanspreekpunt op het gebied 
van de veiligheid in de ASVO is. Op de ASVO is dat in eerste instantie altijd de directeur-bestuurder.  
 
In het kader van de fysieke veiligheid 

a) De ASVO beschikt over een aantal BHV’ers die jaarlijks hun vaardigheden updaten middels scholing. 
De conciërges nemen onderstaande taken op zich als ‘hoofd BHV’ in samenwerking met de 
eindverantwoordelijke; de directeur-bestuurder.  
 
Taken:  
- jaarlijkse inspecties van het schoolgebouw en het schoolplein organiseren;  
- in samenspraak met alle geledingen huisregels binnen de ASVO bespreken en zo nodig     
actualiseren; 
- betrokkenen bij de ASVO aanspreken op hun verantwoordelijkheid op het gebied van de fysieke 
veiligheid op en om school; 
- ontruimingsplan opstellen en oefenen; 
- betrokken personen informeren en betrekken bij de uitvoering van het veiligheidsplan; 
- het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle aanwezigen binnen de ASVO 

  
b) Onze school telt meer dan 15 werknemers en heeft daarom een preventiemedewerker aangewezen: 

de ASVO heeft dit uitbesteed aan ons administratiekantoor OOG dat samenwerkt met de Arbo butler. 
 
Taak: ondersteunen van de directeur-bestuurder van de ASVO bij het uitvoeren van preventietaken op 
het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn van personeel en leerlingen van de ASVO. De 
preventiemedewerker kan ook adviezen geven bij het opstellen van de risicoinventarisatie en 
evaluatie (RI&E).  
 

c) De ASVO telt 5 gecombineerde BHV-ers/EHBO’ers. Taken (in overeenstemming met de Arbo-wet, 
artikel 15, lid 2): 

• het verlenen van eerste hulp bij ongevallen; 
• het beperken en bestrijden van brand en het beperken en voorkomen van ongevallen; 
• het alarmeren van en samenwerken met hulpverleningsorganisaties in verband met bijstand in 

noodsituaties als hiervoor beschreven. 
 

In het kader van de sociale veiligheid 
 

a) Alle medewerkers van de ASVO zijn in gelijke mate verantwoordelijk voor de sociale veiligheid van 
onze leerlingen. De eerste verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij groepsleerkrachten. 

 
Taak: Onderwijs(ondersteunend) personeel treden op onze school in brede zin bewakend op waar het 
gaat om de omgangsvormen tussen de betrokkenen van de ASVO, zowel preventief als curatief en met 
betrekking tot uiteenlopende uitingen van agressie en geweld.  

b) De contactpersonen ‘klachten’ zijn 2 leerkrachten (vertrouwenspersonen) van de ASVO, een per 
afdeling, hun namen staan vermeld in de schoolgids en op onze website. Daarnaast heeft de ASVO 
een extern vertrouwenspersoon. 

c) Zij verwijzen naar de directeur-bestuurder/onderwijskundig leider (bij onomstotelijk bewijs), de 
externe vertrouwenspersoon of iemand anders van binnen of buiten de ASVO, afhankelijk van de 
aard respectievelijk de ernst van het probleem; 

• het met elkaar in gesprek brengen van partijen als het gaat om minder ernstige incidenten 
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• wijzen op de mogelijkheid om aangifte te doen bij justitie als het vermoeden bestaat van een 
strafbaar feit 

• het registreren van het aantal meldingen. De contactpersoon ‘klachten’ verstaat zich voor wat betreft 
de wijze van afhandeling van klachten met de directeur. 

 
Er is een pestprotocol (zie bijlage 9).  
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3. Fysieke veiligheid 
 
Fysieke veiligheid wil zeggen dat veiligheidsaspecten aan en om het schoolgebouw aandacht moeten krijgen 
 
Het schoolgebouw  
Ons schoolgebouw verkeert in een goede staat van onderhoud. Er is een meerjarenplan m.b.t. het onderhoud. 
Dit plan wordt opgesteld in overleg met ons administratiekantoor door een deskundige. Elk jaar wordt dit plan 
getoetst door de directeur en in overleg met het administratiekantoor en zo nodig bijgesteld. Bij onvoorziene 
omstandigheden (b.v. glasbreuk e.d.) is het beleid er op gericht nog dezelfde dag de schade te herstellen en 
indien dit niet mogelijk is, zo snel mogelijk daarna. Het eerste aanspreekpunt hierbij zijn de conciërges i.s.m. de 
directeur.  
 
Preventieve maatregelen ten behoeve van een veilig schoolgebouw 
De ASVO heeft huisregels minimaal twee keer per jaar (start schooljaar, na kerstvakantie) door het team met 
onze leerlingen worden besproken en gehandhaafd: 

 
 We lopen rustig door het gebouw; 
 De nooddeuren blijven vrij, geen voorwerpen hiervoor plaatsen; 
 Computers zijn afgestemd op gebruik door/voor leerlingen; 
 De werk- een leeromgeving is niet schadelijk voor de gezondheid voor teamleden en leerlingen; 
 De ASVO en de directe omgeving (plein) is rook-vrij; 
 Brand- en blusapparaten worden altijd gebruiksklaar gehouden; 
 Het ontruimingsplan wordt bij al het personeel van de ASVO bekend gemaakt; 
 Gymtoestellen worden onder toezicht en met toestemming van een leerkracht gebruikt;  
 Gymnastiekkleding en gymnastiekschoenen zijn verplicht tijdens de gymnastieklessen;  
 Leerlingen mogen tijdens gym geen kleding en sieraden dragen die hun veiligheid in gevaar brengen; 

 
Deze regels zijn besproken met het personeel en de leerlingen. Zij worden op gezette tijden, bijvoorbeeld 
tijdens de lessen, opnieuw onder de aandacht van de leerlingen gebracht. Aan de ouders zijn deze regels 
bekend gemaakt via de schoolgids. 
 
Rekening houdend met de inspectie-eisen, controleert onze school 1x per jaar risicovolle situaties op 
ongelukken. RI&E bespreekt deze gesignaleerde risico’s met het administratiekantoor OOG. Gezamenlijk 
bepalen zij in hoeverre actie nodig is en zo nodig welke actie(s). Zij sluiten dit kort met de directeur-bestuurder 
en indien van toepassing wordt dit doorgezet naar de MR.  
Als een school zal meedoen aan een project waarbij gevaarlijke stoffen vrij kunnen komen (bijv. een 
natuurkundig project), zal de verantwoordelijke onderwijskundig leider in samenspraak met het team 
noodzakelijke voorzorgsmaatregelen treffen (bijv. toezicht, veilig opbergen van gevaarlijke stoffen, personeel 
op de hoogte brengen van risico’s). 

 
Aansprakelijkheid en verzekeringen 
De ASVO biedt in algemene zin duidelijkheid over aansprakelijkheid bij ongevallen: 
 

• De ASVO is alleen aansprakelijk als een ongeval het gevolg is van onrechtmatig handelen (of 
nalatigheid) van de ASVO of van iemand die namens de ASVO optreedt. Onder schooltijd heeft de 
ASVO wel de grootste verantwoordelijkheid als het gaat om de veiligheid van leerlingen. Als de ASVO 
zich niet aan wetten en regels op het gebied van de veiligheid houdt, kan zij voor ongelukken die 
hiervan het gevolg zijn, aansprakelijk worden gesteld.  

• De leerkracht volgt de veiligheidsinstructies op. Doet hij/zij dit niet en er gebeurt een ongeluk, dan kan 
deze leerkracht hiervoor aansprakelijk worden gesteld. 

• De leerlingen moeten eveneens veiligheidsinstructies opvolgen. Doet een leerling (tot 14 jaar oud) dit 
niet en er gebeurt een ongeluk, dan kan de ouder/voogd hiervoor aansprakelijk worden gesteld (NB. 
Voor leerlingen van 14 en 15 jaar geldt dat naast de minderjarige ook de ouder/voogd aansprakelijk 
kan worden gesteld). 

• Als een leerling moedwillig schade toebrengt aan het schoolgebouw of de inventaris, dan zal de  
directeur/onderwijskundig leider de ouders/verzorgers van de leerling van de feitelijke toedracht op 
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de hoogte brengen, onder vermelding van de wijze waarop eventueel juridisch verhaal zal 
plaatsvinden. 

• De ASVO heeft voor alle leerlingen en leerkrachten een secundaire ongevallen- en WA-verzekering. Dit 
wil zeggen dat ouders kosten altijd eerst op de eigen verzekering dienen te verhalen. Als deze niet 
kan/wil betalen of als er geen dekking is, kan er in overleg met de directeur aanspraak gedaan worden 
op de ASVO-verzekering.  

 
Schoolse activiteiten en vieringen in het schoolgebouw 
 
De volgende richtlijnen worden aangehouden: 
 

• Bekendmaking van de volgende preventieve maatregelen voordat de activiteit plaatsvindt door de 
onderwijskundig leider of de verantwoordelijke leerkracht; 

• Informatie aan ouders/verzorgers van alle leerlingen uit de deelnemende groep over het aantal 
ouders en leerkrachten wat nodig wordt geacht dat tijdens de activiteit; 

• Alle leerkrachten en aanwezige ouders/verzorgers worden door de verantwoordelijke leerkracht 
geïnformeerd welke uitgangen leerlingen dienen te gebruiken bij het verlaten van de ASVO, met 
name in noodsituaties. 

• De verantwoordelijke leerkracht wijst bepaalde personen aan die specifiek tot taak krijgen brandende 
kaarsjes in de gaten te houden en te letten op lange haren en kleding in verband met de kaarsvlam. 

• Aan de tijdens de activiteit aanwezige volwassenen wordt duidelijkheid geboden over riskante 
situaties en hoe risico’s zoveel mogelijk kunnen worden voorkomen zoals hieronder;  

WAT HOE RISICO VOORKOMEN 
Blusmiddelen - BHV’er test voor de activiteit alle brandslangen; 

- EHBO-doos controleren; 
- Brandblusmiddelen vrij toegankelijk houden; 

Electra - Bij sfeerverlichting moet enige oriëntatie mogelijk blijven; 
- Bij snoeren wordt struikelen voorkomen; 
- Bij haspels wordt overbelasting voorkomen; 
- Bij lampen, snoeren en stekkers moet ervoor gezorgd worden dat zij in goede staat 
verkeren. Bij lampen moet er bovendien voor worden gezorgd dat de warmte weg 
kan (ruimte erom heen); 

Kaarsen / 
waxinelichtjes 

- Kaarsen mogen niet, waxinelichtjes in potje met een schoteltje eronder mogen wel; 
- Niet bij de verwarming/niet in de doorgang maar op een plaats die goed in de gaten 
valt te houden; 
- lichtjes door een volwassene laten aansteken; lucifers en aanstekers buiten bereik 
van de leerlingen houden; 
- Kaarsen in kerststukjes worden niet aangestoken; 

(Kunst)kerstboom - Stevige houder of emmer; 
- Niet in loop- of vluchtroutes of bij verlichtingsarmaturen; 
- In goede staat verkerende verlichting gebruiken. 

Lampion Batterijlampje gebruiken. 
Spuitsneeuw Nooit bij (open) vuur gebruiken (zeer brandbaar). 
Versiering - Plafondversiering ruim (2 m.) boven de tafels; 

- Ruime afstand tussen verlichting en versiering en versiering onderling; 
- Geen versiering in gangpaden en vluchtroutes; 
- Overige versiering zoveel mogelijk tegen de wand; 
- Geen kersttakken, droogbloemen, doeken, touwen, kunstplanten. 
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Alle volwassenen die tijdens de viering van de partij zijn, houden zich aan de volgende regels: 
- rookverbod; 
- zorgen dat vluchtwegen en nooduitgangen vrij zijn en niet versperd worden; 
- bij het verlaten van de ASVO/het lokaal ervoor zorgen dat de lichtjes gedoofd zijn; 
- geen met brandbaar gas gevulde ballonnen gebruiken; 
- geen flessengas gebruiken; 
- een telefoon voor onmiddellijk gebruik beschikbaar houden (telefoonnummer is werkend).  

 
Tussenschoolse opvang (TSO) 
De ASVO is samenwerking aangegaan met Woest-Zuid voor de tussenschoolse opvang. 
 
Met hen zijn vaste regels en protocollen afgesproken voor het veilig buiten spelen tussen de middag: 

 elke medewerker houdt toezicht bij een groep tijdens bij binnenpauze; 
 de leerlingen worden buiten opgevangen door de TSO medewerkers; 
 per afdeling/bouw zijn afspraken gemaakt over het naar binnen gaan (zelfstandig naar binnen laten 

gaan of ophalen vanaf het schoolplein); 
 tijdens het buitenspelen nemen de medewerkers vaste strategische punten in waarmee overzicht over 

het hele speelterrein gewaarborgd is of zij spelen mee met de activiteiten; 
 leerlingen worden aangesproken en gecorrigeerd op gevaarlijk of ongewenst gedrag; 
 er zijn afspraken over welke spelletjes wel of niet gedaan mogen worden; 
 er zijn afspraken over gebruik van spelmaterialen.  

 
De naschoolse opvang (NSO)  
Deze is uitbesteed aan een externe partijen en vindt buiten de ASVO plaats. 
 
Het schoolplein 
De ASVO heeft geen eigen schoolplein, maar de leerlingen spelen buiten op het openbare terrein grenzend aan 
ons gebouw dat onderhouden wordt door de gemeente. Bij constatering van onveilige situatie wordt contact 
opgenomen met de toezichthouder van het plein of rechtstreeks met de gemeente door de conciërges of 
directie met het verzoek de onveilige situatie zo spoedig mogelijk op te heffen. 
 
Preventieve maatregelen ten behoeve van een veilig buitenspelen 
De ASVO heeft pleinregels: 

 
 Tijdens het buitenspelen is er altijd toezicht, van leerkrachten (kleine pauze) of medewerkers van 

Woest Zuid (TSO). Toezichthouders nemen een positie in zodat zij goed zicht hebben over de 
speelplaats. 

 De groepsleerkracht of TSO medewerker brengt en haalt de leerlingen naar resp. van de speelplaats. 
 Er zijn afspraken gemaakt op welke plaatsen leerlingen van bepaalde bouwen wel of niet mogen 

spelen. 
 Leerlingen mogen niet vechten en geen wilde spelletjes doen. 
 Tijdens de speelpauze mogen leerlingen niet het schoolgebouw in, tenzij met toestemming van de 

leerkracht of TSO medewerker; 
 Op het schoolplein is fietsen, skateboarden en skelteren niet toegestaan, behalve als het 

kleutermateriaal betreft. 
 Direct voor de klaslokalen van de onderbouw wordt niet gespeeld vanwege overlast in het lokaal; 
 Met speeltoestellen wordt niet ruw omgegaan en zij worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor zij 

bestemd zijn 
 

Deze regels zijn besproken met het personeel en de leerlingen. Zij worden op gezette tijden, bijv. tijdens de 
lessen, opnieuw onder de aandacht van de leerlingen gebracht. De directeur/onderwijskundig leider bespreekt 
de gesignaleerde risico’s met de coördinator veiligheid van de Gemeente. Gezamenlijk bepalen zij in hoeverre 
actie nodig is en zo nodig, wat voor actie. De veiligheid van de speeltoestellen wordt bewaakt volgens de 
Europese normen voor speeltoestellen, door de Gemeente. 

 

https://www.woestzuid.nl/
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Aansprakelijkheid en verzekeringen 
De ASVO biedt in grote lijnen duidelijkheid over de aansprakelijkheid bij ongevallen: 

 
• De Gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van het schoolplein zodanig dat er bij gebruik 

geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid van aldaar aanwezige personen bestaat 
(risicoaansprakelijkheid) 

• De ASVO is verantwoordelijk voor voldoende toezicht als er gespeeld wordt op het schoolplein en voor 
het in acht nemen van de veiligheidseisen (conform ‘Besluit Veiligheid attractie- en speeltoestellen’). 

• De producent van speeltoestellen kan verantwoordelijk worden gehouden als deze, bij ontwerp, 
vervaardiging resp. instructies die aan de installateur worden meegegeven, onvoldoende rekening 
heeft gehouden met het gebruik van het toestel door leerlingen. 

• De verantwoordelijkheid van een ieder zal per situatie nader worden bekeken. 
 

Buitenschoolse activiteiten 
• Melden van activiteit: dit gebeurt door de leerkracht die als verantwoordelijke voor een bepaalde 

buitenschoolse activiteit is aangewezen (schoolreisje, sportdag, bezoek aan museum, Artis, enz.). Hij/ 
zij stelt directie/onderwijskundig leider op de hoogte. Bij twijfel of iets kan/mag wordt eerst overlegd 
(denk aan activiteit met een veiligheidskeurmerk).  

• De leerkracht noteert in de schoolagenda dat de groep afwezig is;  
• De leerkracht meldt tijdig (minimaal een week van tevoren) de geplande activiteit bij ouders via Parro; 

De ouder/verzorger moet, als deze vindt dat het kind niet mee kan op schoolreis, schriftelijk een reden 
doorgeven aan de leerkracht (die geeft dit door aan onderwijskundig leider). In dat geval zal de 
onderwijskundig leider zorgen voor opvang van de betreffende leerling; de leerling krijgt dan een vervangend 
programma op school. 
 
De leerkracht; 
• informeert de begeleiders (schriftelijk, via Parro of informatiebrief) die bij de activiteit betrokken zijn; 
• deelt zijn/haar eigen mobiele nummer voor deze activiteit voor noodgevallen en is bereikbaar; 
• biedt duidelijkheid over het (continu) toezicht dat de meegaande volwassenen moeten houden en over het 

aantal begeleiders per groep (is verschillend per activiteit; bijv. een dansvoorstelling voor de hele groep – 4 
ouders en 2 leerkrachten, bij het lopen naar activiteit 2 km verderop 1 leerkracht en 2 ouders).  

• verzorgt de nodige informatie aan de begeleiders (denk aan: voornamen leerlingen, eventuele 
allergieën/medicatiegebruik); 

• geeft aan dat alle leerlingen die deelnemen aan de activiteit een polsbandje moeten dragen waarop de 
naam en het adres van de ASVO staan (in verband met zo nodig terugbrengen van de leerling) en 
instrueert begeleiders aan alle leerlingen uit hun groep te vertellen wat ze moeten doen als ze de groep 
kwijtraken; 

• neemt de volgorde van het betreden en verlaten van een gebouw (theater, kinderboerderij, enz.) met de 
meegaande volwassenen door: een volwassene voorop en aan het eind van de rij. De eerste volwassene 
die naar buiten gaat, heeft tot taak het aantal leerlingen te tellen. 

• wijst een meegaande volwassene die niet met de verantwoordelijkheid voor de activiteit is belast, aan die 
zorg moet dragen voor het meenemen van een EHBO-trommel en een mobiele telefoon voor 
noodsituaties. 

 
Er wordt aan alle begeleiders die deelnemen aan een bepaalde activiteit meegedeeld dat zij zich gedurende de 
activiteit hebben te houden aan de volgende regels;  

 
- rookverbod 
- alcoholverbod 
- een telefoon voor onmiddellijk gebruik beschikbaar houden. 
- afspraken over de route van school naar plaats van bestemming 
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De dag waarop de activiteit plaatsvindt: 
 leerlingen verzamelen zich ’s ochtends in de klas. Aanwezigheid van alle leerlingen wordt zoals dagelijks 

gecontroleerd, eventuele absenten worden doorgegeven aan administratie; 
 

Bij het afleggen van het traject: 
 de begeleiders zorgen ervoor dat de leerlingen op de plaats van bestemming komen of bij het 

vervoersmiddel komen dat hun naar de plaats van bestemming brengt.  
 
 
De leerkracht heeft altijd de mogelijkheid om te checken op aanwezigheid en op gegevens van de leerlingen 
middels de ParnasSys-app (iedere leerkracht heeft deze op zijn/haar mobiele telefoon).  

 
In geval van het gebruik van een auto: 

 leerlingen stappen uit aan de kant van het trottoir; 
 we volgen de regels van ANWB betreft vervoer in de auto, zie hier; 
 aantallen leerlingen op de achterbank (= aantal gordels); 
 alleen volwassenen met een inzittendenverzekering mogen rijden. 

 
De tram/bus: 

 de leerlingen dragen vanaf de BB zelf de OV-kaart bij zich, bij OB/MB beheer leerkracht; 
 er gaat minimaal één extra begeleider mee; 
 de leerkracht geeft (vooraf) aan waar op elkaar gewacht mag worden; 
 de leerkracht geeft eventueel nadere instructies over de weg die wordt afgelegd naar de 

tramhalte; 
 iedereen in hetzelfde tramstel. Als dat niet kan, bepaalt de leerkracht hoe de groep wordt 

gesplitst en wie waar gaat zitten. Bij elke groep blijft een volwassene; 
 bij verlaten van tram toezien op uitstappen van alle leerlingen; 

 
Te voet: 

 minimaal een leerkracht per groep met ondersteuning van minimaal 1 extra ouder; 
 leerlingen lopen twee aan twee en blijven in de rij; 
 een volwassene vooraan en een volwassene achteraan; 
 de leerkracht regelt het oversteken. 

 
De fiets: 

 dit wordt alleen gedaan met leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8, bijvoorbeeld tijdens een 
schoolreisje; 

 de leerkracht fietst voorop en een ouder sluit de groep af. Bij het oversteken blokkeren 
de leerkracht en ouder de rijweg; 

 de leerkracht controleert regelmatig tussentijds en voor het vertrek alle leerlingen op 
aanwezigheid. 
 

Als zich tijdens de buitenschoolse activiteit een incident heeft voorgedaan wordt dit met personeelsleden en de 
leerlingen uit de betreffende groep besproken. Zo nodig worden afspraken aangepast respectievelijk 
toegevoegd. 

 
 

Onderweg van school naar huis en vice versa 
 
Als school menen wij dat er op het gebied van de verkeersveiligheid een gezamenlijke verantwoordelijkheid ligt 
voor school en ouders.  
Voor de verkeersveiligheid is het bijvoorbeeld van belang dat leerlingen snel vertrouwd zijn met verkeersregels 
en dat ouders niet dubbel of op de stoep parkeren. 

https://www.anwb.nl/auto/themas/kinderen-in-de-auto/kinderzitje-de-regels
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Daarnaast nemen leerlingen van groep 7 van de ASVO deel aan het verkeersexamen: door 
verkeerstoezichthouders of 3VO-vrijwilligers wordt beoordeeld of leerlingen zich houden aan de 
verkeersaanwijzingen, aan de verkeersregels en aan de verkeersborden. Verder wordt aan leerlingen 
omgevingsgericht lesmateriaal aangeboden met als doel hun (theoretische) kennis over het veilig deelnemen 
aan het verkeer te verbeteren.  
 
  
Zwemmen  
Omdat zwemmen tijdens een schoolreisje een extra risicofactor vormt, volgen hiervoor wat aanvullende 
richtlijnen; 
 

 zwemmen is alleen toegestaan in zwemwater met (bevoegd) toezichthoudend personeel; 
 er wordt voortdurend toezicht gehouden als de leerlingen in het zwembad zijn; 
 er wordt vooraf nauwkeurig geïnventariseerd welke leerlingen wel en welke geen 

zwemdiploma hebben; 
 de leerlingen die geen zwemdiploma hebben, worden apart gehouden en krijgen 

opblaas/zwembandjes om. Zij mogen niet in de buurt komen van de diepe baden (water 
dieper dan 1.20 m.) en met het zwembad worden afspraken gemaakt over extra toezicht voor 
deze leerlingen; 

 bij een groot aantal niet zwemvaardige leerlingen zal het zwemmen niet als activiteit in het 
programma van het schoolreisje worden opgenomen; 

 de scheiding tussen diep en ondiep water wordt vooraf aan leerlingen duidelijk gemaakt. Als 
de leerkracht twijfels heeft over de veiligheid, verzamelt hij/zij de leerlingen en vertrekt uit het 
zwembad. 

 uitgegaan wordt van ten minste één begeleider op vijf leerlingen; 
 vóór en ná het zwemmen telt de begeleider het aantal leerlingen.  

 
Protocol ongevallen en handelwijze bij vermissing van een kind 
Bijgevoegd is een protocol ongevallen (zie bijlage 2).  
Tevens dient de verantwoordelijke leerkracht een ongevallenregistratie in te vullen in ParnasSys en dit te 
melden aan de directeur/onderwijskundig leider. 

 
Als een leerling vermist wordt interne zoekacties (kijken in de klassenmap, navragen bij klasgenoten, andere 
leerkrachten) geen resultaat oplevert, dan zal de strategie zijn: 

 een zoekactie starten in en om school (andere leerlingen mogen niet zelf buiten de ASVO of 
het plein gaan zoeken). Hierbij afspreken wie waar gaat zoeken. 

 de vermissing melden aan de directeur/onderwijskundig leider. 
 zo nodig: de ouders/verzorgers bellen, 112 bellen en, in overleg met de 

directeur/onderwijskundig leider, de politie inschakelen. 
 
Aansprakelijkheid en verzekeringen 
Voor aansprakelijkheid tijdens het schoolreisje geldt in het algemeen: 

 het bestuur is verantwoordelijk voor de leerlingen tijdens het schoolreisje, maar niet altijd 
aansprakelijk voor schade als gevolg van een ongeluk; 

 de ASVO is alleen aansprakelijk als een ongeval het gevolg is van onrechtmatig handelen of 
nalatigheid van de ASVO (bijv. onvoldoende toezicht) of van iemand die namens de ASVO 
optreedt; 

 ongevallen bij risicovolle activiteiten (zoals sport en spel) vallen zelden of nooit in de 
aansprakelijkheidssfeer;  

 in principe is iedereen aansprakelijk voor zijn/haar eigen schade. Bij leerlingen tot 14 jaar is 
echter de ouder of voogd aansprakelijk (nooit het kind zelf) en bij leerlingen van 14 en 15 jaar 
is naast de minderjarige ook de ouder of voogd aansprakelijk. 
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Hygiëne en besmettelijke ziekten 
Hygiëne op school wil zeggen dat zorg besteed wordt aan de gezondheid van leerlingen. Leerlingen komen in 
aanraking met allerlei ziekteverwekkers, zoals virussen, bacteriën, schimmels, bijv. door het gezamenlijk 
gebruik van toiletten. Een goede hygiëne kan helpen besmetting te voorkomen.  
 
Preventieve maatregelen zijn met name: 
  
A. Ten aanzien van het schoolgebouw en het schoolplein: 

• Voldoende ventilatie in de lokalen; 
• Schoonmaken, met name van de toiletten (minimaal één keer per dag worden de toiletten 

inclusief trekker, deurklink en lichtknopje, schoongemaakt). De toiletten zijn op kindhoogte; 
• Desinfecteren van materialen/meubilair dat bijv. verontreinigd is met bloed, om te voorkomen 

dat besmettelijke ziekten worden overgebracht. Bij elk contact met bloed worden 
wegwerphandschoenen gedragen; 

• Voorkoming van legionellabesmetting door bijv. douches door het regelen van de temperatuur 
(de bacterie vormt alleen een gevaar als deze de kans krijgt zich te vermenigvuldigen). Indien er  
van douches gebruikt wordt gemaakt na de gymles: voor en na de gymles heeft de vakleerkracht 
gymnastiek tot taak de douches door te spoelen. Bewaking vindt plaats via de RI&E en via het 
beheersplan.  

• Onderhoud zandtafel/zandbak. Belangrijkste maatregelen: (1) het zand wordt 1 à 4 keer per jaar 
vernieuwd; als er met water in de zandbak wordt gespeeld vaker; (2) de zandtafel wordt 
afgesloten als deze niet wordt gebruikt; (3) er wordt op toegezien dat leerlingen niet bij of in de 
zandbak eten en dat zij na afloop hun handen wassen. 

 
B. Ten aanzien van het gedrag van leerlingen, bijv. 

• Leerlingen wordt geleerd dat zij niet mogen hoesten of niezen in de richting van een ander, dat zij 
hoesten of niezen in de ellenboog en dat zij hun handen moeten wassen na gebruik van het toilet 
en spelen in de zandbak. 

• Aan leerlingen wordt verteld dat huisdieren (met uitzondering van vissen en wandelende takken) 
niet op school worden gehouden vanwege de ziekten die zij kunnen overbrengen en vanwege de 
allergische reacties die zij kunnen veroorzaken. 

 
C. Ten aanzien van personeel en ouders: 

• Het personeel wordt via de directeur-bestuurder van de preventieve en curatieve maatregelen 
met betrekking tot het bestrijden van besmettelijke ziekten op de hoogte gebracht. We volgen de 
richtlijnen van  

• Ouders worden van deze maatregelen op de hoogte gebracht (site, PARRO, schoolgids).  
 
  
Algemene handelwijze als er een besmettelijke ziekte van ernstige aard op school is 

• Een personeelslid van de ASVO waarschuwt onmiddellijk de directeur-bestuurder van de ASVO bij 
vermoeden van een besmettelijke ziekte van ernstige aard bij een personeelslid of een leerling.  

• Een ouder/verzorger waarschuwt onmiddellijk de leerkracht als zijn/haar kind lijdt aan een 
besmettelijke ziekte; 

• Zodra directeur-bestuurder verneemt dat een leerling of personeelslid aan een 
besmettelijke/infectie ziekte lijdt, neemt hij contact op met: 
 de schoolarts van de GGD, diens vervanger of de afdeling Volksgezondheid van de GGD. In 

overleg kunnen maatregelen worden vastgesteld;  
 de teamleden om hen te infomeren; 
 als het een leerling van de ASVO betreft: de ouders/verzorgers van de leerling. Als het kind 

echt ziek is, worden de ouders/verzorgers gewaarschuwd met het verzoek het kind op te 
halen. Het wordt aan de ouders/verzorgers overgelaten of de huisarts moet worden 
ingeschakeld. Alleen als de ASVO het idee heeft dat er acuut gevaar dreigt, schakelt de ASVO 
een arts in; 

 De onderwijskundig leider laat, als de aard van de ziekte is vastgesteld, nagaan of de andere 
leerlingen uit de groep waarin het kind zit, beschermd zijn tegen de ziekte; 

https://www.ggd.amsterdam.nl/infectieziekten/infectieziekten/info-kindercentra/
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 De directeur-bestuurder overlegt zo nodig met de GGD, afdeling infectieziektebestrijding, bijv. 
als ouders/verzorgers van andere leerlingen uit de groep moeten worden gewaarschuwd of als 
het zieke kind van school moet worden geweerd in verband met besmetting. 

 Een eventueel getroffen maatregel blijft van kracht totdat de arts van de GGD aan de directie 
van de ASVO heeft meegedeeld dat deze kan worden ingetrokken. 

 Als ouders/verzorgers niet bereid zijn tot medewerking, biedt de Wet infectieziekten 
mogelijkheden om wettelijke maatregelen te nemen, ter bescherming van andere 
schoolgaande leerlingen. 

 
Handelwijze bij de meest voorkomende infectieziekten bij leerlingen 
Zie hiervoor ook de actuele richtlijnen en het handboek van de GGD (bij IB kamer aanwezig). 
  

Ziekte Besmetting Infectiegevaar Handelwijze 
Bof Bof is geen gevaarlijke ziekte 

voor leerlingen. Zonder er 
zelf ziek van te worden, 
kunnen leerlingen andere 
mensen besmetten, bijv. 
door speeksel.  

6 dagen voor tot 9 
dagen na de ziekte 

Vaccinatie van volwassenen is 
belangrijk, omdat de ziekte dan met 
complicaties gepaard kan gaan. 
Naar leerlingen toe hoeven geen 
specifieke maatregelen te worden 
getroffen. 

Diarree Meestal een onschuldige 
aandoening; de kans op 
besmetting (bijv. dysenterie) 
is  
op zichzelf klein 

 School vraagt ouders/verzorgers het 
kind thuis te houden totdat de klacht 
over is. 
Het is mogelijk de afdeling 
Volksgezondheid te bellen voor 
onderzoek van de ontlasting. 

Difterie Besmetting kan plaatsvinden 
via druppeltjes uit de 
neuskeelholte 

Zonder therapie: 
2 – 4 weken na 
begin ziekte 

- Zieke weren tot de keelkweek 2 keer 
negatief is; 
- GGD gaat na in hoeverre degenen met 
wie de zieke contact heeft, zijn 
gevaccineerd. 

Dysenterie 
(bacillaire) 

Besmette handen en soms 
voedsel of water brengen de 
besmetting over 

Zolang bacteriën 
met ontlasting 
worden 
uitgescheiden  

- Jonge zieke leerlingen van school 
weren tot ontlasting 2 keer negatief is 
- Extra toilet- en handenhygiëne 

Geelzucht -
Hepatitis A 

De ziekte kan worden 
overgedragen op leerlingen 
en volwassenen, bijv. door 
besmette handen. 
Door goede hygiënische 
maatregelen kan besmetting 
wellicht worden voorkomen 

2 weken voor tot 1 
week na het begin 
van de ziekte 

-Zieke: thuisblijven tot klinische 
genezing; 
-Leerlingen uit de groep: extra in de 
gaten houden en extra toezien op 
toilethygiëne   

Hoofdluis Wisselend, maar vooral bij 
direct contact 

Wisselend -Behandelen van het haar met een 
luizenbestrijdingsmiddel. Haren 2 
weken lang dagelijks kammen met een 
luizen- of netenkam; 
-School of GGD attendeert 
ouders/verzorgers op mogelijke 
besmetting; 
-Als ouders medewerking weigeren en 
de besmetting niet verdwijnt, kunnen 
school en GGD in overleg bepalen dat 
het kind gedurende de besmetting van 
school moet worden geweerd.  

Kinkhoest De besmetting treedt vooral 
op in de eerste fase (koorts; 
hardnekkige verkoudheid; 

Zonder therapie: 1 
week voor tot 3 
weken na aanvang 

-Advies om kind thuis te houden tot 3 
weken na het begin van de 
hoestaanvallen; 
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droge hoest) en het begin 
van de tweede fase (als 
hoestbuien in hevigheid 
toenemen). De kans op 
complicaties is groot bij heel 
kleine leerlingen. 

typische 
hoestaanvallen 

-Bij leerlingen uit de groep die hard 
hoesten: een keeluitstrijkje laten maken 
en bloedonderzoek laten doen; 
-GGD gaat na in hoeverre andere 
leerlingen uit de groep zijn ingeënt en 
verricht zonodig contactonderzoek bij 
gezinsleden. 

Mazelen Sinds leerlingen op zeer 
jeugdige leeftijd tegen 
mazelen worden ingeënt, 
komt deze ziekte nauwelijks 
meer voor. Als een niet-
ingeënt kind toch mazelen 
krijgt, zijn de andere 
leerlingen vaak door 
vaccinatie beschermd. 

Enige dagen voor 
tot 4 dagen na 
uitbreken van de 
vlekjes 

-Naar de zieke en andere leerlingen uit 
de groep hoeven geen maatregelen te 
worden getroffen; 
-
GGD/schoolarts/schoolverpleegkundige 
gaat zonodig na in hoeverre andere 
leerlingen uit de groep voldoende zijn 
ingeënt. 

Meningitis 
(nekkramp) 

Besmetting vindt plaats via 
druppeltjes uit neus-, 
keelholte, speeksel 

Tot 24 uur na 
therapie 

-Zieke moet van school worden 
geweerd totdat deze klinisch genezen 
is; 
-Met betrekking tot leerlingen uit de 
groep hoeven geen specifieke 
maatregelen te worden getroffen; 
-Gezinsleden wordt geadviseerd 
antibiotica in te nemen.  

Roodvonk Roodvonk is uit de Wet 
infectieziekten geschrapt. Er 
kunnen nog wel kleine 
epidemieën ontstaan. De 
bacteriën kunnen 
verantwoordelijk zijn voor 
oorontsteking, 
keelontsteking en impetigo 
(krentenbaard). 

Zonder therapie: 
10 tot 21 dagen 

-Zieke wordt van school geweerd tot 24 
uur na het begin van de therapie 
(penicillinebehandeling). Huisarts en 
ouders bekijken daarna of het kind nog 
langer thuis moet blijven; 
-Als er leerlingen met oorontsteking en 
keelontsteking in de groep zitten, 
bepaalt de directeur van de ASVO of 
Jeugdgezondheidszorg moet worden 
ingeschakeld; 

Scabiës 
(schurft) 

Jeukende huidaandoening 
die wordt veroorzaakt door 
de schurftmijt. Besmetting 
kan plaatsvinden via direct 
contact. 

Wisselend -Zowel kind als huisgenoten behandelen 
(anders blijven de gezinsleden elkaar 
besmetten) 

Tyfus De ziekte wordt 
overgedragen via besmet 
voedsel, water en handen 

Zolang de 
bacteriën met 
ontlasting (soms 
ook urine) worden 
uitgescheiden 

- De zieke(n) moet(en) worden 
geweerd. De directie van de ASVO krijgt 
bericht wanneer het kind weer naar 
school mag (als de ontlastingkweek 3 
keer negatief is. 
Extra toilet- en handenhygiëne, 
conform instructie GGD. 

 
 
Wordt een personeelslid of leerling ziek, dan handelt de ASVO volgens de protocollen van de GGD Amsterdam.  
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4. Sociale veiligheid 
 
Sociale veiligheid heeft betrekking op de omgang van en met iedereen die bij de ASVO is betrokken: directie, 
leerlingen onderling, leerkrachten onderling, tussen leerling en leerkracht, niet-onderwijzend personeel en 
tussen leerkracht en ouder/verzorger. 
 
 
Preventieve maatregelen  
A. De ASVO heeft gedragsregels (een gedragscode): regels die betrekking hebben op het gewenste gedrag 

van leerlingen en personeel in de ASVO (dus positief geformuleerd!), de omgang met elkaar, elkaars 
eigendommen en de zorg voor de omgeving. 
Ook van ouders/verzogers die ondersteunende werkzaamheden verrichten in de ASVO, van vrijwilligers en 
bezoekers van de ASVO wordt verwacht dat zij zich aan de geldende gedragsregels houden. Voor hen geldt 
in het bijzonder dat zij zich onthouden van racistische, discriminerende taal resp. van grof taalgebruik 
binnen school of op het schoolplein naar leerkrachten, leerlingen en andere ouders. 

 
De belangrijkste gedragsregels op de ASVO zijn: 

 Wij gaan respectvol met elkaar om. 
 Wij praten ruzies uit. 
 Wij discrimineren en pesten niet. 
 Wij houden onze handen thuis. 
 Wij accepteren anderen zoals ze zijn. 
 Wij luisteren serieus naar wat een ander te vertellen heeft. 
 Wij gaan netjes met eigendommen van onszelf en anderen om. 

 
Wijze waarop de gedragsregels in de ASVO moeten gaan ‘leven’: 
 
• De regels zijn besproken met het personeel en de leerlingen. Zij worden op gezette tijden, bijv. tijdens de 

lessen, opnieuw onder de aandacht van de leerlingen gebracht. De regels worden met het team besproken 
tijdens de teamvergadering  

• Aan personeel en leerlingen wordt, uitgaande van de gedragsregels, voorlichting gegeven over de risico’s 
van ongewenst gedrag binnen de ASVO (het is bijv. verboden wapens mee naar school te nemen, er mag 
geen kleding worden gedragen die de functionele communicatie belemmert of discriminerend van aard is, 
er is een anti-pestbeleid);  

• Voor wat betreft het personeel laten wij ons leiden door een gedragscode. Zie bijlage 5. 
 

De ASVO streeft ernaar duidelijkheid te bieden over verantwoordelijkheden van en verwachtingen ten aanzien 
van bestuur, directie, leerkrachten, leerlingen en ouders/verzorgers in het kader van agressie en geweld. In 
specifieke situaties zal in onderling overleg tussen betrokkenen nader worden bekeken hoe met agressie en 
geweld moet worden omgegaan. 
 
B. De directie ziet erop toe dat er bij het openen van de school bij de hoofdingang een ambulant 

personeelslid aanwezig is.  
 

C. Bekendheid wordt gegeven aan een eerste aanspreekpunt bij klachten (de twee vertrouwenspersonen, 1 
per afdeling). Dit gebeurt via de schoolgids en de website, eveneens hoe deze personen te bereiken zijn. 

 
D. Met privacygegevens gaat de ASVO  terughoudend om. Dit is opgesteld in een apart AVG-beleidsplan. 

Veiligheid wil ook zeggen dat de privacy van allen die bij de ASVO zijn betrokken, wordt beschermd. 
Daartoe worden o.a. de volgende aspecten gerekend:  

 
• adressen en telefoonnummers van leerlingen, hun ouders en personeel worden niet verstrekt aan 

derden.  
• gegevens over de thuissituatie, medische informatie en informatie van hulpverlenende instanties 

verstrekt de ASVO niet aan derden, tenzij de ouder/verzorgende hiervoor toestemming geeft aan de 
IB-er. De privacy wordt gerespecteerd, wat wil zeggen dat de gegevens alleen gebruikt worden om 
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een leerling op een adequate en passende manier hulp te kunnen bieden. Deze gegevens worden 
opgeborgen in een afgesloten kast of digitaal die alleen toegankelijk is voor de IB-er en de 
directeur/onderwijskundig leider. Ouders/verzorgers hebben op aanvraag inzicht in wat er in het 
leerlingdossier/LVS van hun kind staat; 

• als personeelsleden gedurende begeleiding, ondersteuning of gesprekken notities voor eigen gebruik 
maken, worden deze notities weggegooid als deze in het dossier/LVS zijn verwerkt; 

• als de ouders van een kind zijn gescheiden, hebben beide ouders recht op informatie over bijv. 
schoolprestaties van hun kind, zelfs als er geen omgangsregeling is. De ouder die niet het wettelijk 
gezag over het kind heeft, zal de ASVO dan wel om die informatie moeten vragen. De ASVO mag de 
ouder die niet het wettelijk gezag over het kind heeft, deze informatie weigeren te geven als zij 
meent dat dit strijdig is met het belang van het kind of als de rechter in een specifiek geval bepaald 
heeft dat de ASVO van deze informatieplicht is ontheven; 

• foto’s van leerlingen worden alleen geplaatst in een veilige digitale omgeving die alleen toegankelijk 
is met een code, bekend bij degenen die hiervoor geautoriseerd zijn. 

• het wordt aan ouder/verzorger overgelaten privacygevoelige informatie aan de ASVO voor voortgezet 
onderwijs te verstrekken ofwel er wordt de ouder/verzorger toestemming voor het doorsturen van 
dergelijke informatie door middel van het plaatsen van een handtekening; 

• een personeelslid, ouders/verzorger of een leerling is niet verplicht de ASVO in te lichten over 
zijn/haar ziekte. De ASVO respecteert de wens om een ziekte niet bekend te maken. Indien hierover 
vragen van andere betrokkenen komen bij de ASVO (zoals ouders), dan worden deze doorverwezen 
naar de verantwoordelijke directeur/onderwijskundig leider. 

• bij zedenmisdrijven geldt informatieplicht. De ASVO stimuleert het doen van aangifte. 
  

 
Verdere activiteiten om sociale onveiligheid tegen te gaan: 

 
Naar leerlingen toe: 

• Om schoolverzuim tegen te gaan, worden aan leerlingen (en ouders) twee huisregels onder de 
aandacht gebracht:  
 

‘Blijf niet weg uit de les zonder toestemming van de ASVO’ 
en 

‘Laat het de ASVO weten als uw kind ziek of verhinderd is’ 
 

• Om zicht te houden op absentie van leerlingen maakt de ASVO gebruik van een 
absentieregistratiesysteem en meldt richtlijnen voor de aanpak van verzuim in de schoolgids en op de 
website. 

• Door leerlingen meer bij het schoolgebeuren te betrekken, zullen zij naar de mening van de ASVO 
minder snel vervallen in daden van agressie en/of geweld. De ASVO denkt dan aan het betrekken van 
leerlingen bij het opstellen van gedragsregels, het organiseren van schoolactiviteiten, enz. Wij zullen 
de sociale binding bevorderen door tijdens klassengesprekken de verschillen en overeenkomsten 
tussen leerlingen aan de orde te stellen. Wij streven ook na de sociaal-emotionele vaardigheden van 
leerlingen te vergroten en een sfeer te creëren waarin iedereen die bij de ASVO is betrokken de 
ruimte heeft een ander aan te spreken op agressief en gewelddadig gedrag. In dit opzicht streven wij 
een open schoolcultuur na. Uiteraard ligt hier een bijzondere verantwoordelijkheid voor de directie 
die toezicht zal houden op naleven van de gedragsregels en de mogelijkheid heeft sancties te treffen 
als het gedrag van een persoon die bij de ASVO is betrokken indruist tegen de gedragsregels. 

• De ASVO streeft ernaar leerlingen met gedragsproblemen zo mogelijk persoonlijke en passende  
begeleiding te geven (zie SOP, klik hier).  

• Om onveiligheid op internet en digitaal pesten (wat zich o.a. uit in dreigen, versturen van anonieme e-
mailtjes e.d., iemands foto ongewenst op internet zetten) tegen te gaan worden leerlingen erop 
gewezen geen achternaam, adres, telefoonnummer, leeftijd, emailadres, naam van de ASVO via 
internet bekend te maken. Ook wordt leerlingen het bezoeken van chatsites onder schooltijd 
verboden, evenals het gebruik van mobiele telefoons onder schooltijd (m.u.v. gebruik indien nodig 
vanwege lesactiviteit).  

https://asvoschool.sharepoint.com/:b:/s/ib37/EbZ-A0SrnK5ApMNxpAO2QbsBIpp8MVFDJPZY_Ps97NiIDg?e=E24YC2
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• Aan leerlingen wordt duidelijk gemaakt tot wie zij zich in het bijzonder kunnen wenden als zij met een 
onveilige situatie geconfronteerd worden. Zij kunnen zelf een andere persoon kiezen in wie zij 
vertrouwen hebben. 

• Leerlingen wordt duidelijk gemaakt dat zij nooit zonder toezicht de ASVO of het schoolplein mogen 
verlaten en met een vreemde mogen meegaan. 

• Jongens en meisjes douchen vanaf de bovenbouw gescheiden. De toiletten zijn vanaf de middenbouw 
gescheiden en de kleedruimtes bij lichamelijke opvoeding zijn dit ook.  

 
 

Naar leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel toe: 
Alle personeelsleden van de ASVO krijgen regelmatig informatie respectievelijk tips om te kunnen gaan met 
agressie en geweld op school.  
In hoofdlijnen komen de instructies op het volgende neer: 
 

• de situatie kalm benaderen en open staan voor de gevoelens van leerlingen en wat zij vertellen; 
• het probleem proberen te omschrijven op basis van wat de leerlingen zeggen. Vragen aan de 

leerlingen of dit klopt en of ze zelf een oplossing voor dit probleem weten; 
• duidelijk te zijn over de grenzen van onacceptabel gedrag; 
• de leerlingen vragen welke oplossing de voorkeur heeft en ze stimuleren zich aan de voorgestelde 

oplossing te houden. 
• nog even beschikbaar blijven om zonodig steun te bieden. 

De bedoeling is dat hierdoor de weerbaarheid van onderwijzend en ondersteunend personeel in 
conflictueuze situaties wordt vergroot.  
 

De twee vertrouwenspersonen nemen hierbij een speciale positie in. 
 

• De directie zorgt ervoor dat deze personen in de gelegenheid worden gesteld om de betreffende 
scholing te volgen.  

• De directie stelt faciliteiten (financieel) beschikbaar zodat de vertrouwenspersonen scholing kunnen 
volgen om de taak op het gebied van de bewaking van de ASVO veiligheid waar te maken  

• De weerbaarheid wordt verder vergroot door met personeelsleden incidenten die zich hebben 
voorgedaan te bespreken. Dit zal van tijd tot tijd in een teamvergadering gebeuren, op initiatief van de 
directie als een bepaalde situatie daartoe aanleiding geeft. 

• Op gezette tijden – zulks ter beoordeling van de directie, in samenspraak met de IB-er / 
aandachtsfunctionaris krijgen leerkrachten instructies over signalen die leerlingen af kunnen geven als 
er sprake is van huiselijk geweld, mishandeling, verwaarlozing of loverboys. Behalve lichamelijke 
signalen (zoals blauwe plekken, brandwonden, botbreuken, problemen bij het plassen, jeuk of infectie 
bij vagina/anus), zijn  er ook mogelijke signalen in het gedrag van een leerling (zoals in zichzelf 
gekeerd, passief, apathisch, gespannen, slaapstoornissen, schuld- en schaamtegevoel, bevriezen bij 
lichamelijk contact met andere volwassenen, geheugen- en/of concentratieproblemen, zich niet willen 
uitkleden voor de gymles).  

• Duidelijkheid bieden over de functie van het AMK (Advies & Meldpunt Kindermishandeling) bij 
vermoedens van kindermishandeling. Als gedragslijn wordt gevolgd dat zorgen over een kind eerst 
schoolintern met de aandachtsfunctionaris wordt besproken, daarbij wordt het schoolspecifieke 
schoolplan voor KM gevolgd.  

• Een persoon kan pas daadwerkelijk een aanstelling aan de ASVO krijgen, als er in het verleden niets is 
voorgevallen wat schadelijk is voor het uitoefenen van een functie op school. Daartoe wordt deze 
persoon bij aanstelling verzocht een bewijs van goed gedrag te overleggen.  

 
Naar ouders/verzorgers toe: 

• Ernaar streven om ouders/verzorgers aan de ASVO te binden door ze te betrekken bij 
schoolactiviteiten, en eventueel te vragen zitting te nemen in het ouderpanel de 
Medezeggenschapsraad (OMR) of de Raad van toezicht (RVT).  

• Ouders/verzorgers goede voorlichting geven over de gang van zaken op school, over voor de ASVO 
geldende gedragsregels, de te hanteren protocollen, en over regels die gelden tijdens activiteiten van 
de ASVO. Dit zal gebeuren via ouderavonden respectievelijk de schoolgids en de website.  
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• Een brug proberen te slaan tussen verwachtingen van leerkrachten en ouders/verzorgers ten aanzien 
van de aanpak van leerlingen. 

• Op ouders/verzorgers wordt een beroep gedaan om mee te denken over veiligheid in en om school en 
om, als zij onveilige situaties signaleren, de directie hierover te benaderen. 

 
 
Het indienen van een klacht 
De ASVO zal er alles aan doen om problemen van leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel, leerlingen 
en ouders/verzorgers zoveel mogelijk in onderling overleg op te lossen.  
De directie zal, in overleg met de IB-er/aandachtsfunctionaris  aangeven wie waarop aanspreekbaar is. In het 
algemeen wordt de volgende onderverdeling aangehouden: 
 

• groepsleerkracht: vooral bij onheuse bejegening (bijv. toetsing, beoordeling, bestraffing), persoonlijke 
problemen of problemen in de thuissituatie (misbruik, mishandeling, verwaarlozing, incest, enz.). 

• directie: vooral als het gaat om organisatorische maatregelen/nalatigheid (vakantiedagen,  
onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden, enz.), onheuse bejegening als de groepsleerkracht 
geen oplossing heeft kunnen vinden voor de klacht. 

• Vertrouwenspersoon: vooral als het gaat om ongewenst gedrag op school (bijv. pesten, agressie, 
geweld, discriminatie, racisme, seksuele intimidatie, homoseksuele intimidatie).  

 
Als een ouder/verzorger of personeelslid niet tevreden is over de wijze waarop met zijn/haar probleem wordt 
omgegaan, heeft hij / zij verschillende mogelijkheden: 
 

• De klager verzoekt de vertrouwenspersonen van de ASVO (het eerste aanspreekpunt voor klachten op 
school; om de externe vertrouwenspersoon in te schakelen. Die kan bijvoorbeeld proberen te 
bemiddelen tussen degenen die een conflict hebben of adviseren een klacht in te dienen. 
Doorverwijzing naar de externe vertrouwenspersoon vindt altijd direct plaats als het om ernstiger 
incidenten gaat, zoals seksuele intimidatie en discriminatie.  

• De klager kan een klacht indienen bij de Landelijke Klachtencommissie. Meestal gebeurt dit pas nadat 
gesprekken op school én met het bestuur niet tot een bevredigende oplossing voor de klager hebben 
geleid.  

 
   
Nazorg en rehabilitatie 
Het nazorgbeleid van de ASVO strekt zich zowel uit tot het slachtoffer als de dader. 

 
Wat betreft het slachtoffer: 

• De directie en de vertrouwenspersonen overleggen wie het slachtoffer vraagt of deze behoefte heeft 
aan nazorg. 

• Indien dat zo is, wordt per geval bekeken wie deze zorg het beste kan bieden. Hiervoor kan een 
externe instantie worden ingeschakeld. Zoveel mogelijk zullen dezelfde personen worden 
ingeschakeld die tijdens de behandeling van deze zaak zorg hebben verleend. De directie van de 
ASVO wordt geïnformeerd en heeft over de inschakeling van hulp een beslissende stem. 

• Indien dat niet zo is, wordt het slachtoffer nog geruime tijd in de gaten gehouden, vooral vanwege de 
psychische/traumatische gevolgen die het incident kan hebben voor het slachtoffer hetgeen grote 
invloed kan hebben op zijn / haar verdere leven (bijv. faalangst, depressies, wantrouwen naar andere 
mensen enz.) 

• Ook de familie van het slachtoffer krijgt desgewenst nazorg. 
 

Wat betreft de dader: 
• De directie beoordeelt in overleg met de betrokkenen of de dader nazorg nodig heeft.   
• Blijkt degene die als dader was aangewezen ten onrechte beschuldigd te zijn, dan biedt de directeur 

van de ASVO de valselijk beschuldigde hulp aan en zorgt voor rehabilitatie en voor bekendmaking 
hiervan, bijv. via een brief/mail aan de ouders / verzorgers, een gesprek met het personeel en/of met 
de leerlingen.  
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• De directie neemt, als er sprake is van valse beschuldiging, contact op met het bestuur dat een 
maatregel kan treffen tegen de leerling/leerkracht die de valse beschuldiging heeft geuit (bijv. in het 
openbaar aanbieden van excuses, schorsing, verwijdering). 
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5. Hoe om te gaan met... 
 
Brand en ontruiming 
 
Preventieve maatregelen: 

• In de ParnasSys app zijn alle telefoonnummers van ouders/verzorgers te vinden; 
• 112 wordt gebeld in geval van brand; 
• duidelijk is wie aanspreekbaar is bij het uitbreken van brand. Conciërge of directie.   
• Ouders/verzorgers zijn op de hoogte gesteld van de procedure die gevolgd wordt als er brand 

uitbreekt; 
• de directie zorgt, samen met de BHV-ers en conciërges voor regelmatige controle/risico-

inventarisatie, minstens twee maal van tevoren, in het jaarplan opgenomen data, op onderstaande 
punten: 

 
Uitgangen en vluchtwegen   
 Risico Maatregel / opmerking 
Mogelijkheid om het 
schoolgebouw snel en veilig te 
verlaten: 
- vluchtroutes: duidelijk 
gemarkeerd en berekend op het 
aantal mogelijk aanwezige 
personen in de ASVO 
- aanwezigheid tweede uitgang: 
voor ruimtes op etages of in 
kelders, of als er geen buitendeur 
aanwezig is 
- deuren van nooduitgangen: snel 
en naar buiten toe te openen, niet 
geblokkeerd door obstakels (noch 
aan de binnenkant noch aan de 
buitenkant) 

 Jaarlijks 
ontruimingsplan/plattegronden 
herzien indien nodig.  

   
Brandblusmiddelen   
Toereikende middelen om een 
beginnende brand te bestrijden, 
jaarlijkse controle van de 
brandblusmiddelen en aantal en 
bereikbaarheid van (draagbare) 
brandblusmiddelen 

 De brandblusmiddelen worden 
jaarlijks volgens een 
onderhoudscontract 
gecontroleerd en gekeurd door 
Ansul.  

   
Noodverlichting en 
vluchtwegbewijzering 

  

Aanwezigheid voldoende, 
goedgekeurde en jaarlijks 
gecontroleerde noodverlichting en 
een duidelijk aangegeven 
vluchtwegbewijzering 

  

   
Brandbeveiligingsinstructies   
- Aanwezigheid ontruimingsplan, 
getest in de praktijk: 2 x per jaar 
oefenen door personeel en 
leerlingen (eenmaal aangekondigd 
start schooljaar, eenmaal in de 
loop van het schooljaar) 
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- Jaarlijkse instructie personeel 
(bijv. liften mogen tijdens brand 
niet worden gebruikt) 
- Aanwezigheid iedere dag 
minimaal 2 BHV’ers  
- leerkrachten besteden minimaal 
1 x per jaar tijdens lessen 
aandacht aan brandveiligheid 
   
Gebruiksvergunning   
In bezit van gebruiksvergunning 
c.q. noodzaak van herziening 
gebruiksvergunning  

  

   
Brandverzekering   
Voldoende dekking bij schade 
door brand en andere 
calamiteiten 

  

 
Procedures brand en ontruimingsplan: preventief 

 
In het ontruimingsplan geeft de ASVO aan  

• wie welke actie moet ondernemen in geval van een calamiteit 
• wie tot ontruiming kan besluiten 
• welke bijzondere risico’s er zijn 
• Bij het ontruimingsplan zijn plattegronden gevoegd van elke verdieping van de ASVO, waarop met 

pictogrammen staat aangegeven: 
• de vluchtroute vanuit elke ruimte 
• de plaats van de nooduitgangen 
• de plaats van de blusmiddelen 
• de EHBO-middelen 
• de verzamelplaatsen 

 
De aanduidingen zijn duidelijk zichtbaar opgehangen in elke ruimte. 
Bij de conciërge ligt het complete ontruimingsplan ter inzage. 
 
Procedure: 

• Het ontruimingsplan en de plattegronden heeft de ASVO eerder voorgelegd aan de lokale brandweer 
en worden jaarlijks indien nodig herzien.  

• In elke ruimte hangt een verkorte ontruimingsprocedure en een kopie van de plattegrond van het de 
ruimte. 

• Met de leerlingen worden de vluchtroute en de ontruimingsprocedure aan het begin van het 
schooljaar besproken. 

• De ontruiming wordt 2x per jaar met leerkrachten en leerlingen geoefend. Aan het begin van het 
schooljaar wordt via een oefening op papier nagegaan of de taakverdeling helder is en of duidelijk is 
wat van iedereen wordt verwacht. Onderscheid kan worden gemaakt tussen aangekondigde 
oefeningen, deels aangekondigde oefeningen (wel de dag, maar niet het tijdstip) en niet 
aangekondigde oefeningen. 

• De BHV-ers nemen in deze procedure een speciale plaats in en oefenen direct hun eigen handelen en 
aanverwante procedures. 
 

Ongevallen 
 
Algemene richtlijnen als er een ongeval gebeurt: 
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• De BHV’er wordt zo snel mogelijk ingeschakeld. Deze bepaalt de ernst van de verwonding. Als er 
geen BHV’er aanwezig is, wordt het alarmnummer 112 gebeld. 

• Als een kind ernstig gewond is, moeten de ouders/verzorgers direct worden ingelicht. Als het om 
een leerkracht gaat, wordt er contact opgenomen met een verwant. In elk geval wordt dan het 
alarmnummer 112 gebeld. 

• Als een kind licht gewond is (bijv. een snee of een schram) kan volstaan worden met het 
informeren van ouders over de toedracht als het kind wordt opgehaald. 

• Als er sprake is van ernstig lichamelijk of geestelijk letsel of overlijden wordt de arbeidsinspectie 
ingeschakeld door de directeur-bestuurder.  

• Andere personeelsleden worden na schooltijd geïnformeerd door de directeur of onderwijskundig 
leider over het ongeval en het gevaar als gevolg waarvan het ongeval plaatsvond. 

• De directie/onderwijskundig leider gaat samen met de BHV na of externe hulp moet worden 
ingeschakeld, zoals politie of slachtofferhulp. 

• Voor het overige wordt gehandeld conform het protocol ongevallen. 
 
 

Overlijden 
 

Algemene richtlijnen bij een overlijden: 
 

• De directeur en/of onderwijskundig leider beoordeelt of er een crisisteam moet worden samengesteld 
waarin in elk geval de directeur-bestuurder, onderwijskundig leider, de IB-er, de leerkracht van de 
betrokken groep en indien nodig enige externe deskundigen zitting nemen. 

• Betrokkenen binnen de ASVO worden in beginsel kort geïnformeerd. 
• De getroffen groep wordt daarna apart genomen en bij elkaar gehouden, zoveel mogelijk onder de 

hoede van de groepsleerkracht en indien nodig een externe deskundige. Vriendjes/vriendinnetjes uit 
andere klassen worden hierbij betrokken. Als er vragen zijn, zal hierop zo eerlijk mogelijk moeten 
worden geantwoord. 

• Leerlingen moeten ruimte krijgen om te rouwen. Eventueel kunnen ze dit doen door iets voor het 
overleden klasgenootje of de overleden leerkracht te maken (een briefje, een tekening). Er kan ook 
een afscheidsbijeenkomst op school worden georganiseerd waaraan leerlingen een bijdrage kunnen 
leveren. 

• Er is aandacht voor de leerkrachten en ruimte om te rouwen.  
• Ouders/verzorgers moeten direct worden geïnformeerd, o.a. om te voorkomen dat het bericht hun 

bereikt via de pers.  
• Als het om een overleden leerling gaat, zal de ASVO de wens van de ouders respecteren bijv. bij het 

aanwezig zijn tijdens de afscheidsdienst. Dit geldt ook voor contact met de ouders na de uitvaart. Na 
de uitvaart zullen signalen van leerlingen en leerkrachten in de gaten gehouden worden en zal 
bekeken worden in hoeverre leerlingen en leerkrachten tijd nodig hebben om te rouwen. Hulp van 
buitenaf kan worden gezocht vanuit IB (bijv. slachtofferhulp, een trauma-adviseur). 

• De directeur zorgt ervoor dat over het overlijden in teamverband en met leerlingen kan worden 
gesproken, als daaraan behoefte is. Specifiek: 
 

• Wat was er aan de hand? 
• Wat heeft het met jezelf, de klas, de ASVO gedaan? 
• Wat voelde je op het moment dat het gebeurde en wat voel je nu? 
• Hoe gaan we verder? 

 
Dit wordt zo vaak herhaald als nodig is. In de gaten wordt gehouden of leerkrachten resp. leerlingen (meer) 
behoefte hebben aan individuele hulp. 
 

• Voor het overlijden van een gezinslid of van een medewerker van de ASVO wordt een soortgelijk 
protocol gevolgd in overleg met directie en familieleden. 
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Media 
De ASVO heeft enkele richtlijnen voor het omgaan met de media nadat er een calamiteit (brand, een 
overlijden) heeft plaatsgevonden: 
 

• Zoveel mogelijk treedt een door de directie/bestuur aangewezen medewerker als woordvoerder voor 
de pers op. Deze persoon draagt zorg voor alle contacten met de media en voor neutrale 
informatieverstrekking. Deze persoon overlegt ook met de directeur van de ASVO of het uitgeven van 
een persbericht wellicht wenselijk is. 

• Als de ASVO toch verzoeken om informatie over de calamiteit bereiken, dan worden deze 
doorverwezen naar de aangewezen woordvoerder.  

• Voordat de pers te woord wordt gestaan, zullen de woordvoerder en de directie bespreken welke 
informatie wordt doorgegeven (kort, de waarheid, geen namen) .  

• Met leerlingen wordt besproken hoe zij het beste kunnen handelen als zij door de media worden 
benaderd. Zij worden gewezen op de effecten als zij journalisten te woord staan,  

• Foto’s / filmen in de ASVO of op het schoolplein zal zoveel mogelijk worden vermeden.  
• Om te voorkomen dat er onjuiste informatie over de ASVO of de calamiteit wordt verspreid, zal de 

woordvoerder zoveel mogelijk afspraken maken met de media om het artikel voor publicatie te 
kunnen inzien. 
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6. Incidentenregistratie 
 

Doel 
Veiligheid op school verbeteren, in het kort gezegd: een beeld krijgen van het soort incidenten dat vaak op 
onze school voorkomt en tevens een beeld te krijgen of bepaalde leerlingen regelmatig bij een bepaald soort 
incidenten betrokken is (dit alles uiteraard onder het waarborgen van de privacy van alle betrokkenen). 

 
Melden 
Het systeem van incidentenregistratie werkt pas goed als allen die bij de ASVO betrokken zijn – leerkrachten, 
leerlingen en ouders/verzorgers – alle risicovolle situaties en ongelukken melden. De onderwijskundig leider zal 
dit regelmatig stimuleren. 

 
Duidelijkheid over incident dat moet worden gemeld en hoe dat moet worden gemeld 
Er zijn vele soorten incidenten. In beginsel gaat de ASVO uit van de registratie van incidenten (zie standaard 
inhoud notitie in ParnasSys - incidentenregistratie (IR)). De melding kan daar plaatsvinden (degene aanwezig bij 
incident vult in).  
 
Een algemene evaluatie van de incidentenregistratie vindt eens per jaar plaats binnen het MT.  
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7. Evaluatie 
 
Bij de jaarlijkse evaluatie, wordt gekeken naar wat er van de beoogde doelen rond het veiligheidsbeleid is 
terechtgekomen, welke factoren het beleid – positief dan wel negatief – hebben beïnvloed. De 
directie/onderwijskundig leider neemt hiertoe het initiatief i.s.m. de IB-er en het BHV-team. 
Hierbij wordt betrokken of de omstandigheden zijn veranderd en of de regels nog uitvoerbaar zijn. Als dat zo is, 
of als er negatieve punten uit de evaluatie naar voren komen, zal in onderling overleg met de betrokkenen 
bijstelling van het veiligheidsbeleid plaatsvinden. Als daartoe aanleiding bestaat, vindt tussentijds bijstelling van 
het veiligheidsbeleid plaats. 
 
Basis voor evaluatie van het veiligheidsbeleid is onder andere door de toetsingsinstrumenten en vragenlijsten 
te gebruiken: 
 

• Risico-inventarisatie en –evaluatie (waaruit onder meer blijkt welke risicovolle situaties het eerst 
moeten worden aangepakt en of er sprake is van afdoende informatievoorziening. 

• Arbo-dienst 
• Controle door de arbeidsinspectie 
• Controle door de onderwijsinspectie (in elk geval bij een ernstig ongeval als ziekenhuisopname 

noodzakelijk is) 
• Jaarlijkse keuring gas-/speeltoestellen 
• Inspraak van de medezeggenschapsraad 
• Bewaking en coördinatie van het veiligheidsbeleid door de directie 
• Incidentenregistratie  

. 
Herziening veiligheidsbeleid 
De evaluatie kan leiden tot een herziening – eventueel tussentijds – van het veiligheidsbeleid.  
Het kan blijken dat herziening van het beleid op verschillende punten noodzakelijk is. 
De directie zal dit kortsluiten met alle direct betrokkenen op schoolniveau, zoals de IB-er, de 
vertrouwenspersonen, conciërges en het BHV-team.  
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8. Bijlagen  
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bijlage 1: Convenant ‘Veiligheid in en om School’ 
 

De ASVO hecht veel waarde aan een veilige school en een veilige schoolomgeving voor uw kind, onze 
medewerkers en omwonenden.  

 
Dit betekent dat: 

• de ASVO twee vertrouwenspersonen heeft aangesteld; 
• er een verbod is op het plegen van vandalisme, (seksuele) intimidatie, discriminatie, bedreiging, 

verbale agressie en ander crimineel gedrag; 
• schelden niet is toegestaan; 
• er een algeheel verbod is op het in bezit hebben van wapens, dan wel voorwerpen met de intentie 

deze als wapen te gebruiken 
• bij het plegen van een strafbaar feit altijd contact met de politie wordt opgenomen en aangifte wordt 

gedaan; 
• in geval van (het vermoeden van) crimineel gedrag contact met de politie zal worden opgenomen. Dit 

kan gevolgd worden door verdere acties zoals aangifte en/of met uw toestemming verwijzing naar het 
Jeugdzorgadviesteam of bureau Jeugdzorg. 
 

Deze afspraken gelden voor iedereen die zich in en rond de ASVO bevindt. 
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bijlage 2: Protocol ongevallen 
 
Ten aanzien van eerstehulpverlening bij schoolongevallen geldt de volgende regeling: 
 
1. De eerst gearriveerde op de plaats van het ongeval maakt een inschatting van de situatie. De 
leerkracht is verplicht, wanneer het ongeval een onder zijn/haar toezicht gestelde leerling betreft, hiervan 
onmiddellijk de directeur/onderwijskundig leider op de hoogte te brengen. 
Als iemand ernstig gewond is, wordt zo snel mogelijk een BHV’er, een EHBO’er, ambulancepersoneel 
ingeschakeld of wordt het alarmnummer 112 gebeld.  
 
2.   Degene bij wie de melding van het ongeval binnenkomt, schakelt de BHV in. Daarna neemt de BHV de 
hulpverlening over (toestand slachtoffer inschatten, EHBO toepassen).  
 
3. Voor kleine verwondingen, in gevallen waarin de ASVO zelf hulp kan bieden, is bij de conciërge, het  
gymnastieklokaal, de speelzaal, de IB-kamer en studielokaal EHBO-materiaal aanwezig.  
Voor kleine verwondingen, waarvoor een school niet zelf eerste hulp kan verlenen, dient men zich te 
wenden tot de huisarts resp. een beschikbare arts. 
Tijdens schooltijden zijn personeelsleden aanwezig met voldoende kennis van EHBO, om zo nodig in 
afwachting van hulpdiensten, maatregelen te treffen om lichamelijke schade zoveel mogelijk te beperken. 
 
4.  Een van de medewerkers of een van de ouders/verzorgers begeleidt de patiënt vervolgens naar het 
lokaal en zo nodig na behandeling naar school of huis. 
 
5.  De BHV’er verzamelt informatie van de melder over de toedracht van het ongeval en stelt de 
directeur/onderwijskundig leider en de overige BHV’ers op de hoogte van het ongeval.  
 
6.  De directeur/onderwijskundig leider en/of de IB-er kan, als naar zijn/haar mening medische hulp 
gewenst is, na telefonisch contact opnemen met het Meldingsbureau van de GGD dat ofwel adviseert naar 
welk lokaal men zich met de patiënt moet begeven ofwel meedeelt dat er een ambulance zal worden 
gezonden.  
Indien de directeur/onderwijskundig leider of de IB-er niet direct te bereiken, is de eigen leerkracht 
gerechtigd zich rechtstreeks met bedoeld Meldingsbureau in verbinding te stellen.  
 
7.  Is er sprake van een dodelijk ongeval of van een ongeval met ernstig letsel (schade aan de gezondheid 
waardoor binnen 24 uur na het ongeval tot opname in het ziekenhuis wordt overgegaan ofwel letsel dat 
naar redelijk oordeel blijvend is) wordt direct schriftelijk mededeling gedaan aan de Arbeidsinspectie. 
Alleen als er sprake is van blijvend letsel of ziekenhuisopname moet aangifte worden gedaan. 
 
8.  Door de ASVO (BHV, IB-er of directie) worden zo snel mogelijk de ouders/verzorgers op de hoogte 
gebracht van het gebeurde. Ook personeel en leerlingen uit de groep van de leerling worden hierover 
geïnformeerd. Als het om een ernstig ongeval gaat, worden meer personen die bij de ASVO betrokken zijn 
(leerkrachten, leerlingen, ouders) van het ongeval op de hoogte gebracht. De BHV’er  en de directie 
vangen de meest betrokken en overstuur geraakte personen op. 
De directeur/onderwijskundig leider treft verder dadelijk de nodige maatregelen om te voorkomen dat een 
groep zonder toezicht achterblijft.  
 
9.  Indien de kosten van de ambulancewagen of het vervoer niet voor rekening van een ziekenfonds 
kunnen worden gebracht, kunnen zij op de betrokken ouders/verzorgers worden verhaald. 
 
10.  De ASVO en haar medewerkers worden afgeschermd van de media. 
 
11.  De ASVO onderhoudt d.m.v. een intern aangewezen persoon contact met het slachtoffer en diens 
familie. 
 
12.  In de loop van de eerste week na het ongeval brengt een vertegenwoordiger van de ASVO een bezoek 
aan het slachtoffer en zijn / haar familie. 
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13.  Gedurende de eerste maand zorgt de BHV’er, de leerkracht, de IB-er en/of de directie van de ASVO 
(dit wordt onderling intern afgesproken wie dit op zich neemt) voor het verlenen van nazorg aan het 
slachtoffer en zijn/haar familie. Zo nodig wordt verdere hulpverlening aangeboden. 
 
14. De directeur/onderwijskundig leider van de ASVO brengt het gebeurde in kaart.  
 
Hieruit moet blijken dat:  
• op welke wijze het ongeval werd veroorzaakt; 
• of het ongeval is toe te schrijven aan een gebrek aan toezicht van de kant van het onderwijzend 

personeel; 
• of het ongeval is toe te schrijven aan schuld van een van de medeleerlingen; 
• of het ongeval is toe te schrijven aan een zodanig gebrek of tekort aan inrichting van het 

schoolgebouw of de speelplaats dat het plaatsvinden van het ongeval redelijkerwijs was te voorzien; 
• of het slachtoffer via de ASVO verzekerd is tegen ongevallen; 
• of het ongeval bij de verzekeringsmaatschappij is gemeld; 
• welke maatregelen zijn genomen om de gevolgen van het ongeval te beperken. 

 
13. De directeur/onderwijskundig leider zorgt voor registratie in het incidentenregistratiesysteem via de IB-er. 
Tevens heeft deze de verantwoordelijkheid voor dat na korte tijd de evaluatie plaatsvindt, waarbij aan de orde 
komen:  

•  de handelingen van de ASVO in het algemeen, 
•  het functioneren van de BHV, 
•  het functioneren van de directie van de ASVO  
•  het functioneren van het onderhavige protocol. Bezien wordt dan ook of herziening of aanvulling van 

dit protocol nodig is. 
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bijlage 3: Protocol ‘Acties tijdens ziekteverzuim personeel’ 
 
Dag 1: 
Medewerker meldt zich voor 8:00 uur in de ochtend aanvang van de werktijd ziek bij de onderwijskundig leider. 
Bij geen gehoor, melden bij andere onderwijskundig leider/directeur. Afspraken worden gemaakt voor latere 
contactmomenten.  

 
Week 2: 
Arbeidsdeskundige neemt, na overleg met de directeur/onderwijskundig leider, contact met personeelslid op 
of roept personeelslid op voor het spreekuur. Personeelslid koppelt dit terug met de directeur/onderwijskundig 
leider, het besprokene tussen het personeelslid en de arbeidsdeskundige is geheim, tenzij er iets anders wordt 
afgesproken met instemming van het personeelslid.  

 
Week 2 – week 5: 
Afhankelijk van overleg tussen personeelslid en arbeidsdeskundige, wordt personeelslid opgeroepen door 
bedrijfsarts. 

 
Week 6 – week 8: 
In deze weken wordt door de Arbo-dienst een ‘probleemanalyse’ opgesteld. Aan de hand hiervan wordt in 
overleg tussen personeelslid, de directeur/onderwijskundig leider en ARBO-deskundige een plan van aanpak 
/tijdspad opgesteld. 

 
Week 8 en volgende: 
Gewerkt wordt aan het uitvoeren van het plan van aanpak resp. werkhervatting. Personeelslid houdt contact 
met de ASVO en minstens 1 keer per 6 weken met de ARBO-deskundige. 
(Zowel het bevoegd gezag als het personeelslid hebben de plicht al het mogelijke in het werk te stellen om het 
personeelslid ofwel te laten terugkeren naar het eigen werk ofwel te werk te stellen in een aangepaste functie, 
al dan niet bij een andere werkgever.) 

 
Week 34 – week 39: 
Het personeelslid stelt samen met de arbeidsdeskundige en de directeur/onderwijskundig leider een 
reïntegratieverslag samen. Dit verslag bevat de probleemanalyse, het plan van aanpak en verslagen van de 
gesprekken die met het personeelslid zijn gevoerd tijdens het verzuim. Het personeelslid ontvangt het 
medische deel van de arbeidsdeskundige en vult het evaluatieformulier in. Hiermee vraagt het personeelslid de 
WAO aan. 

 
Week 89 – week 91: 
De arbeidsdeskundige stelt samen met het personeelslid en de directeur/onderwijskundig leider een 
reïntegratieverslag samen. Dit verslag bevat de probleemanalyse, het plan van aanpak en verslagen van 
gesprekken die met het personeelslid zijn gevoerd tijdens het verzuim. Het personeelslid ontvangt het 
medische deel van de arbeidsdeskundige en vult het evaluatieformulier in. Hiermee vraagt het personeelslid de 
WAO aan. 

 
Na 12 maanden: 
Het personeelslid krijgt een salariskorting van 30%. 
 
Vanaf maand 18: 
Vanaf deze periode wordt door de werkgever bij het UWV USZO (uitkeringsinstantie) een advies functie 
ongeschiktheid aangevraagd. Er wordt dan gekeken of het personeelslid nog in staat is binnen maand 24 en 30 
zijn/haar functie uit te oefenen. Is dit niet het geval, dan kan de werkgever het personeelslid na 24 maanden 
ziekte ontslaan. De werknemer kan vervolgens tegen de ontslagbeslissing bezwaar maken en daarna eventueel 
in beroep gaan. 

 
Vanaf 24 maanden: 
Als er een positief advies wordt afgegeven van ‘ongeschiktheid ‘ voor de functie wordt afgegeven, kan het 
personeelslid ontslagen worden. Is dit het geval, dan ontvangt het personeelslid eventueel een WAO-uitkering 
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en/of WW-uitkering. Het personeelslid dient zich dan te melden bij het UWV om deze uitkering aan te vragen 
en zich verder te laten begeleiden naar passend werk. 

 
Protocol ‘Acties tijdens ziekteverzuim leerling' 
De ouders stellen de ASVO telefonisch of via Parro op de hoogte van ziekte van hun kind, inclusief de aard van 
de ziekte. Bij (te verwachten) langdurige ziekte (meer dan twee weken) treedt de leerkracht i.s.m. de IB-er 
overleg met de ouders over verder te maken afspraken m.b.t. contact, lesmateriaal e.d. Leerkrachten zijn 
verantwoordelijk voor het registeren van de absentie in ParnasSys.  
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bijlage 4: Gedragscode voor personeel op de ASVO 
 
Een leerkracht: 
• streeft ernaar zijn beroep zo goed mogelijk uit te oefenen en neemt daarbij de opvattingen en 

standpunten van de beroepsgroep zoals vastgelegd in beroepsprofielen als referentiekader; 
• neemt binnen de grenzen van het onderwijsconcept van zijn school, het geldende ASVO-werkplan 

en andere geldende regelingen binnen de ASVO, zijn eigen verantwoordelijkheid voor zijn 
beroepsuitoefening; 

• neemt de grenzen van zijn professionele deskundigheid in acht; in geval aard en omvang van 
problemen zijn  deskundigheid overstijgen, is hij gehouden andere deskundigen in te schakelen, 
tenzij geheimhoudingsplicht dit verhindert; 

• is verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van zijn professionaliteit; 
• onderhoudt professionele contacten met alle collega’s binnen de ASVO; 
• geeft zijn vak in een collegiale verantwoordelijkheid; 
• respecteert de leerling en diens persoonlijke levenssfeer en houdt rekening met diens 

levensbeschouwelijke en culturele identiteit; 
• maakt ten opzichte van leerlingen geen misbruik van het overwicht dat voortvloeit uit zijn beroep;  
• onthoudt zich van elke vorm van seksueel machtsmisbruik, seksuele intimidatie of seksueel 

getinte verbale uitingen tegenover de leerling; seksuele handelingen of seksuele relaties zijn 
onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik; 

• ziet erop toe dat noodzakelijk lichamelijk contact functioneel is en niet misverstaan kan worden. 
Als de situatie daartoe noopt, zijn meelevende, bemoedigende of troostende aanrakingen als 
uitingen van emoties zeker geoorloofd. Zorgvuldigheid is hierbij geboden;  

• zal vooraf, tijdens en na de lessen, tijdens schoolevenementen, tijdens werkweken, tijdens 
toernooien, tijdens reizen e.d. gereserveerd en met respect omgaan met de leerling en de 
ruimten waarin de leerling zich bevindt; 

• verstrekt eerlijke en ter zake doende informatie over leerprestaties en (bewegings)gedragingen 
aan leerlingen, ouders/verzorgers, directie en collega’s; 

• behandelt vertrouwelijke informatie over leerlingen als zodanig; in probleemsituaties handelt hij 
volgens de op school geldende procedures (zie AVG); 

• bestrijdt, ook in bewegingssituaties, discriminatie en racisme; hij besteedt in dit verband tevens 
aandacht aan bestaande vooroordelen ten aanzien van verschillen tussen jongens en meisjes in 
bewegingsbegaafdheid, bewegingsbelangstelling en leerprestaties;  

• neemt de nodige maatregelen ter voorkoming van ongevallen tijdens zijn lessen; mocht er zich 
desondanks een ongeval voordoen, dan neemt hij de noodzakelijke stappen volgens de op school 
geldende procedures;  

• zorgt voor sociale veiligheid binnen zijn lessen, met name voor de minder (bewegings-)begaafde 
leerlingen; hij vermijdt in dit verband overbodige vergelijkingssituaties en situaties die de 
lichamelijke verschijningswijze accentueren;  
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bijlage 5: Het absentieregistratiesysteem 
 

• De groepsleerkracht meldt elke afwezigheid (ziekte, te laat komen, doktersbezoek, e.d.) van een 
leerling in het LVS; 

 
• De groepsleerkracht vult bij afwezigheid van leerlingen tijdens de les het LVS. De groepsleerkracht is 

verantwoordelijk voor het correct invullen van dit absentieregistratiesysteem. 
 

• Als  een leerling veelvuldig afwezig is, gaat de betreffende groepsleerkracht(en) een gesprek aan met 
de ouders/verzorgers van die leerlingen. Zij doen dit aan de hand van een overzicht van het 
absentieregistratiesysteem. 

 
• Problematisch verzuim wordt doorgegeven aan de IB-er. Deze treft maatregelen en/of heeft over het 

verzuimcontact met de leerplichtambtenaar van de Gemeente Amsterdam, afhankelijk van de aard 
van de problematiek en hoeveelheid. Zie hiervoor ook het verzuimprotocol, klik hier.  

https://asvoschool.sharepoint.com/:w:/s/ib37/EQu-PoNU5A9Pp6ZZHfgH8pQBIgXmgDEQryxX7FwXqcLCgQ?e=ohcJBe
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bijlage 6: Ontruimingsplan.  
 
Is hier te vinden.  
 

 
 

 
  

https://asvoschool.sharepoint.com/:f:/s/iedereen/Ejwl0qvOU8RGtKqJR_7CWjoBka23Tc-DvIfQQRn5OQ7BEQ?e=jyFBlF
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bijlage 7: Protocol overlijden gezinslid van leerling of medewerker van de 
ASVO 
 
 
De directie/OL’er, IB-er en groepsleerkracht voeren in onderling overleg het volgende protocol uit: 
 

• De medewerkers van de ASVO worden na schooltijd op de hoogte gebracht. 
• De meest betrokken groepen worden geïnformeerd. Hierbij worden de groepsleerkrachten betrokken. 
• Er wordt een mededeling neergelegd in de lerarenkamer. 
• De meest betrokken groep krijgt de gelegenheid brieven te schrijven of tekeningen te maken. De 

groepsleerkracht stuurt deze naar de betreffende leerling of medewerker. 
• De directeur/onderwijskundig leider stuurt een condoleancebrief naar de familie of andere nabije 

dierbaren. 
• De groepsleerkracht stuurt een aparte brief gericht aan de leerling, als het een gezinslid van een 

leerling betreft. 
• De directeur/onderwijskundig leider stuurt een aparte brief aan de medewerker als het een gezinslid 

van een medewerker betreft. 
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bijlage 8: Stappenplan schade 
 

De directie van de ASVO is verantwoordelijk voor een juiste uitvoering van de procedure. Dit houdt in: 
 
• Inwinnen van informatie over de omstandigheden/toedracht bij gedupeerde, getuigen, eventuele 

andere betrokkenen en de (eventuele) veroorzaker van de schade. Hierbij is niet aan de orde: het 
bekennen van schuld of het doen van toezeggingen over afhandeling van de schade. 

• De directie of een door de directie aan te wijzen persoon vult het ‘Invulformulier schade’ (zie 
hieronder) in. Als: 

o de schade mogelijk het gevolg is van onrechtmatig handelen, dan wordt nagegaan in hoeverre 
de wettelijke aansprakelijkheid (WA) van toepassing kan zijn; 

o de ASVO mogelijk aansprakelijk wordt gesteld voor schade, zal de ASVO overleggen met de 
WA-verzekeraar over de afhandeling van de zaak; 

o de schade mogelijk het gevolg is van een strafbaar feit, zal de ASVO het ‘stappenplan strafbare 
feiten’ volgen; 

o de ASVO mogelijk aansprakelijk wordt gesteld voor schade, zal de ASVO de belangen van de 
gedupeerde behartigen. 

• Het voorval wordt geregistreerd en geëvalueerd. 
 
 
Invulformulier schade 
 
Naam benadeelde: 
 
Ouders / verzorger(s) van benadeelde: 
 
Verzekering benadeelde in verband met de geleden schade: 
 
Naam veroorzaker schade: 
 
Ouders / verzorger(s) van veroorzaker schade: 
 
WA-verzekering veroorzaker schade: 
 
Omschrijving schade: 
 
Omschrijving oorzaak schade: 
 
Datum ontstaan schade: 
 
Plaats ontstaan schade: 
 
Melder van de schade: 
 
De schademelding is behandeld door: 
 
Datum: 
 
Handtekening: 
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bijlage 9: Pestprotocol 
 
Wat is pesten? 
Voordat we in dit protocol nader ingaan op de problematiek rondom het pesten, geven we eerst een 
korte omschrijving van pesten maken we een vergelijking met plagen. Het woordenboek geeft onder 
meer de volgende beschrijving achter het begrip pesten: “treiteren” en “het leven zuur maken”. Zo op 
het eerste gezicht dus niet echt een positieve betekenis. Om het begrip pesten verder te concretiseren, maken 
we een vergelijking met het begrip plagen (zie onderstaand overzicht). 
 

Plagen  
• Is onschuldig en gebeurt onbezonnen en 

spontaan. 
• Gaat soms gepaard met humor. 
• Is van korte duur of gebeurt slechts tijdelijk. 

 

Pesten 
• Gebeurt berekenend (leerlingen weten 

vooraf goed, wie, hoe en wanneer ze gaan 
pesten).  

• Ze willen bewust iemand kwetsen of 
kleineren. 

• Is duurzaam: het gebeurt herhaaldelijk, 
            systematisch en langdurig (stopt niet 
            vanzelf en na korte tijd).        

 
Op welke wijze gaan wij als school met pestgedrag om? 
Wanneer wij over school spreken bedoelen we daarmee alle betrokkenen: leerlingen, leerkrachten en 
ouder/verzorgers. 
Wanneer bepaalde signalen op pestgedrag duiden, is het zaak zo vroegtijdig mogelijk te handelen. 
Voor het adequaat aanpakken van een pestprobleem kan het onderstaande stappenplan als hulpmiddel 
dienen. De stappen kunnen - afhankelijk van de ernst van het pestgedrag en het effect van de 
genomenmaatregelen – zo nodig worden herhaald. 
 
1. Leerlingen lossen het onderling op. 
De leerkracht spreekt de betrokken leerlingen aan (in ieder geval de pester en de gepeste) om de 
pestsituatie onderling te bepreken en een oplossing te vinden. De leerlingen leggen hun oplossing vooraan de 
leerkracht en voeren deze ook daadwerkelijk uit. De leerkracht “bewaakt” de situatie op 
afstand. 
 
2. De leerkracht komt tussen beiden en bespreekt de situatie ook plenair/klassikaal. 
Wanneer blijkt dat de gekozen oplossing niet het verwachte effect heeft, legt de gepeste de situatie aan de 
leerkracht voor. Deze organiseert een gesprek tussen de pester en de gepeste waarin beiden hun verhaal 
kunnen doen. Op basis daarvan stimuleert de leerkracht dat de leerlingen constructieve afspraken met elkaar 
maken en deze ook nakomen. In deze fase worden ook de meelopers op hun gedrag aangesproken met de 
vraag waarom zij niets aan de situatie hebben gedaan. Een ander middel dat de leerkracht in dit stadium 
toepast is het plenair bespreken van de pestsituatie inde klas. Door middel van stevige interactie – waarbij de 
leerkracht zelf ook stelling inneemt – wordt de situatie met alle leerlingen doorgenomen. 
 
3. Inzetten van bestraffende maatregelen. 
Wanneer na verloop van tijd blijkt dat de onderlinge afspraken niet worden nagekomen, kan de 
leerkracht een of meer van de volgende middelen inzetten.  
 
De pester: 

• straffen door hem een of meerdere pauzes binnen te laten blijven 
• laten nablijven 
• een schriftelijke opdracht geven waarbij hij bijvoorbeeld de pestsituatie moet beschrijven met zijn 
• rol daarbinnen 
• een boek over pesten laten lezen en hem daarvan tevens een samenvatting laten schrijven 
• in een gesprek bewust laten worden van de gevolgen van zijn gedrag voor de gepeste 
• in een gesprek gedragsveranderingen afspreken. Na verloop van een van te voren bepaalde 
• periode (bijvoorbeeld een of twee schoolweken) gaat de leerkracht na of er verbetering in het 
• gedrag van de pester zit. 
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4. Betrekken van de ouders bij het probleem. 
Afhankelijk van de situatie en de ernst van het pestgedrag kan de leerkracht - na overleg met de 
directie - besluiten de ouders van de pester en de gepeste uit te nodigen voor een gesprek. De ouders 
van de gepeste worden in dat gesprek op hun verantwoording gewezen voor het gedrag van hun kind. Tevens 
worden zij met klem verzocht mee te werken aan het oplossen van het pestprobleem. Alle betrokken ouders 
ontvangen achtergrondinformatie over pesten (waaronder dit pestprotocol). 
 
5. Inschakelen professionele hulp van derden. 
Blijkt dat het pestgedrag ondanks de genomen maatregelen blijft voortduren, dan kan met 
toestemming van de ouders deskundige hulp worden ingeschakeld. Te denken valt aan de 
schoolbegeleidingsdienst, de ASVOarts van de GGD of schoolmaatschappelijk werk. 
 
6. Time-out. 
In extreme gevallen kan er voor gekozen worden de pester voor maximaal drie dagen een time-out te 
geven. 
 
8. Schorsen of verwijderen van de pester 
In het uiterste geval kan de pester worden geschorst dan wel van school worden verwijderd. Deze 
maatregel moet zelfs bij de inspectie worden aangevraagd. Het spreekt voor zich dat schorsing of 
verwijdering alleen in het uiterste geval zal worden toegepast. Onze school is er op gericht alles in het 
werk te stellen de pester te begeleiden en de sturen opdat hij pas na het afronden van groep 8 de ASVO 
verlaat. 
 
Wat doen wij op school om pesten te voorkomen? 
 

• De leerlingen wordt vanaf de kleuterbouw geleerd, dat iedereen verschillend is. In gesprekken 
benadrukken we ieders kwaliteiten. Tijdens het zelfstandig werken leren de leerlingen dat niet 
iedereen hetzelfde werk doet. We benadrukken dat de één goed is hierin en de ander daarin. 

• We besteden tijdens de groepsgesprekken veel aandacht aan de omgang met elkaar en ook aan het 
verschil tussen plagen en pesten. 

• Bij onenigheden tussen leerlingen gaan we altijd in gesprek met beide partijen. Leerlingen leren op die 
manier hun gevoelens en gedachten onder woorden te brengen en respect te krijgen voor andermans 
mening. 

• Aan het begin van elk schooljaar besteden we tijd aan de ASVO- en groepsregels. We stellen met 
elkaar groepsregels vast en hangen die in het lokaal op. Belangrijk is het dat de groepsregels samen 
met de leerlingen opgesteld worden, zodat de regels leven bij de leerlingen. Ze kunnen elkaar hierop 
aanspreken. 

• Leerkrachten zijn een luisterend oor voor ouders en leerlingen die geconfronteerd worden met 
pesterijen. 

• Tijdens schooltijd mogen leerlingen niet op internet of chatten. In de klas en de computerles wordt 
aandacht besteed aan het fenomeen”cyberpesten”.  
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