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Protocol ‘Agressie en geweld’
(fysiek, verbaal en psychisch)
Uitgangspunt is dat agressie, fysiek-, verbaal- en psychisch geweld niet geaccepteerd wordt. Als dit
voorkomt wordt meteen ingegrepen. Dit geldt voor leerkrachten, leerlingen en ouders. Onder fysiek
geweld verstaan we onder andere schoppen, bijten, krabben. Met verbaal geweld bedoelen we onder
andere schelden, roddelen. Onder psychisch geweld verstaan we buitensluiten, pesten, kleineren.
Preventief
 Zorgen voor een veilig pedagogisch school- en groepsklimaat;
 Leerkracht als rolmodel;
 Uitdragen van de pedagogische visie van de school naar ouders toe;
 Zorgdragen voor een open communicatie naar ouders toe.
Curatief
 Voor kinderen die daarvoor in aanmerking komen wordt een sociale vaardigheidstraining
geadviseerd;
 Als kinderen elkaar pijn doen, wordt er direct ingegrepen door de leerkracht. De kinderen worden
uit elkaar gehaald en op hun gedrag aangesproken. In een gesprek met de leerkracht en de
kinderen wordt de situatie geanalyseerd en geven de kinderen aan hoe het een volgende keer
anders kan. Bij herhaling volgen er sancties. Hiervoor hebben wij de brievenprocedure;
 Bij herhaling van ernstig ongewenst gedrag waarbij psychisch of lichamelijk geweld wordt
toegebracht aan derden, treedt het protocol schorsing en verwijdering van leerlingen in werking.
Escalatie
Bij het escaleren van geweld(leerlingen) handelen we als volgt:
 Inschakelen van een collega;
 Het kind of de leerkracht uit de bedreigende situatie halen;
 Indien nodig het kind in bedwang houden;
 Zelf rustig blijven;
 Een collega houdt toezicht op de klas;
 Het kind in een rustige ruimte af laten koelen;
 De ouder(s)/verzorger(s) wordt/worden van de situatie op de hoogte gebracht.
Bij het escaleren van geweld(ouders/verzorgers) handelen we als volgt:
 Inschakelen van een collega en/of directie;
 De leerkracht uit de bedreigende situatie halen;
 De ouder/verzorger kalmeren;
 De directie gaat een gesprek aan met de ouder/verzorger en hoort ook de leerkracht. Indien nodig
wordt een vervolgafspraak gemaakt;
 Zowel de ouder/verzorger als de leerkracht kan de vertrouwenspersoon inschakelen.
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Protocol ‘Racisme en intimidatie’
Racisme en discriminatie kan op verschillende zaken betrekking hebben. Te denken valt aan
huidskleur, levensovertuiging, seksuele voorkeur, volksgewoonten zoals kleding en voedsel
enzovoort. Verder valt nog te noemen discriminatie op grond van ziekten.
We leven in een multiculturele samenleving. Dit houdt in dat verschillende groepen uit onze
samenleving hun eigen cultuur hebben.
Preventief
 De leerlingen en hun ouders/verzorgers worden gelijkwaardig behandeld;
 Er wordt geen discriminerende taal gebruikt;
 Er wordt zorg gedragen dat er in school geen discriminerende teksten en/of afbeeldingen
voorkomen op posters, in de nieuwsbrief, in boeken en dergelijke;
 Er wordt op toegezien dat leerlingen en ouders/verzorgers ten opzichte van medeleerlingen en
hun ouders/verzorgers geen discriminerende houding aannemen in taal en gedrag.
Curatief
 De leerkracht neemt duidelijk afstand van discriminerend gedrag en maakt dit ook kenbaar;
 Bij discriminatie door personeel wordt het personeelslid door de directie uitgenodigd voor een
gesprek.
 Bij discriminatie door vrijwilligers, stagiaires, ouders/verzorgers en/of leerlingen worden deze door
de directie uitgenodigd voor een gesprek.
Bij herhaaldelijk overtreden van de gedragsregels wordt melding gemaakt bij het bestuur, dat
vervolgens bepaalt of, en zo ja welke, disciplinaire maatregelen worden genomen. In het uiterste geval
kan hierbij worden gedacht aan schorsing of verwijdering van betrokkene tot de school en het
schoolterrein.
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Protocol ‘Seksuele intimidatie’
Seksuele intimidatie is ongewenste seksueel getinte aandacht die tot uiting komt in verbaal, fysiek of
non-verbaal gedrag. Dit gedrag wordt door degene die het ondergaat ervaren als ongewenst en
onplezierig. Seksueel intimiderend gedrag kan zowel opzettelijk als onopzettelijk zijn. Bij seksueel
misbruik kan ook sprake zijn van ontucht, aanranding of verkrachting; delicten die onder het wetboek
van Strafrecht vallen.
Preventief
 Het personeel onthoudt zich van seksistisch taalgebruik, seksueel getinte grappen, toespelingen
en van een manier van aanspreken die door leerlingen en/of andere bij de school betrokkenen als
seksistisch worden ervaren;
 Het personeel ziet er op toe dat bovenstaande niet gebezigd wordt tussen leerlingen onderling;
 Het personeel onthoudt zich van seksistisch getinte gedragingen of gedragingen die door de
leerlingen en/of andere bij de school betrokkenen als zodanig kunnen worden ervaren en ziet er
tevens op toe dat dergelijke gedragingen niet voorkomen tussen leerlingen onderling;
 Het personeel draagt er zorg voor dat binnen de school geen seksueel getinte affiches,
tekeningen, artikelen, in bladen en dergelijke worden gebruikt of opgehangen die kwetsend
kunnen zijn voor een bepaalde sekse;
 Al het personeel heeft een meldingsplicht; de plicht om een vermoeden van seksueel misbruik te
melden bij het bevoegd gezag;
 Jongens en meisjes worden vanaf groep 5 gescheiden bij het aan-, uit- en omkleden. De
leerkracht betreedt vanaf groep 6 de kleedruimte uitsluitend na een duidelijk vooraf gegeven
teken. Dit is uiteraard van toepassing als de situatie het vereist dat mannelijke begeleiding de
ruimtes van de meisjes binnengaat en als vrouwelijke begeleiding de ruimtes van de jongens
binnengaat. Op deze manier wordt rekening gehouden met het zich ontwikkelend schaamtegevoel
bij jongens en meisjes;
 Wanneer eerste hulp wordt geboden waarbij een kind zich moet ontkleden, moet er naast de
hulpgevende een derde aanwezig zijn. Indien er hulp geboden moet worden bij ongevallen, ziek
worden/zijn of anderszins, waarbij het schaamtegevoel van de kinderen een rol kan spelen, wordt
de uitdrukkelijke wens van het kind gerespecteerd.
Curatief
 Bij (verbale) seksuele intimidatie van leerlingen onderling wordt de betreffende leerling daarop
aangesproken en wordt duidelijk gemaakt dat het gedrag niet getolereerd wordt. Bij herhaling
worden de ouders/verzorgers op de hoogte gebracht;
 Bij ernstige (fysieke) seksuele intimidatie worden de ouders/verzorgers uitgenodigd voor een
gesprek met de directie. Indien dit noodzakelijk is, treedt het protocol ‘Schorsing en verwijdering
van leerlingen’ (zie schoolgids) in werking. Er wordt aangifte gedaan bij de politie en er worden
hulpverleners ingeschakeld voor slachtoffer en dader;
 Bij vermoeden van seksuele intimidatie, machtsmisbruik, mishandeling of misbruik door een
personeelslid wordt altijd de klachtenprocedure (zie schoolgids) gevolgd die op bestuursniveau is
vastgesteld. Daarnaast is het bestuur verplicht dit voorval te melden bij de vertrouwensinspecteur
van de Onderwijsinspectie. Na overleg tussen het bevoegd gezag en de vertrouwensinspecteur
worden de ouders/verzorgers op de hoogte gesteld. Het bestuur is verplicht om aangifte te doen.
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