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Protocollen: 

 

- Antipest leerlingenstatuut 

- Leerlingenstatuut 

-  Protocol Social media 

-  Meldcode huiselijk geweld 

- Protocol melding EHBO 

-  Procedure schorsing en verwijdering 

-  Protocol cameratoezicht 

-  Richtlijnen incidentenregistratie 

- Klachtenregeling 

- Protocol omgaan met seksuele intimidatie 

- Protocol informatieverstrekking gescheiden ouders 

- Protocol medisch handelen en medicijnverstrekking 

- Richtlijnen incidentenregistratie 
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Hoofdstuk 1 Algemene gegevens  

Naam  Sg Spieringshoek 

Brinnummer  00JR00  

Telefoonnummer  010 4706422  

E-mailadres  info@spieringshoek.nl  

Website  www.spieringshoek.nl  

Postadres  Van der Brugghenlaan 2- 6 

Rector / bestuurder M.M. ter Laak 

Conrector / veiligheidscoördinator  A.C.M. Woutersen, M. Karreman 

Preventiemedewerkers  D. Bartels 

Bevoegd gezag    Stichting voor katholiek onderwijs 

Liduina 

Telefoonnummer  010 4706422  
 

 

Hoofdstuk 2 Visie en borging 

Sg Spieringshoek is een katholieke school die duidelijk voor haar identiteit uitkomt. De 

school staat open voor leerlingen met een andere levensovertuiging zolang de 

identiteit van de school gerespecteerd wordt. De school geeft op een moderne en 

kwalitatief goede manier onderwijs op havo-, atheneum- en gymnasiumniveau. Ons 

motto luidt: ‘Spieringshoek, de school waar je gezien wordt!’ 

De school geeft onderwijs op havo-, atheneum- en gymnasiumniveau met extra 

impulsen in het onderwijsaanbod door de keuze te verruimen met de mogelijkheid 

van een extra vak in de onderbouw op het technasium, in de theaterklas, de 

sportklas of de internationale klas. In deze klassen worden vakken gegeven waarin 

later ook examen in gedaan kan worden. 

 

De school is gehuisvest in één modern gebouw.  De school telde op 1 oktober 2017 

1549 leerlingen. 

 

Spieringshoek herkent zich in het ruim tweeduizend jaar oude Bijbelse verhaal, 

waarin Jezus Christus de ontwikkelingsmogelijkheden van ieder mens vergelijkt met 

een hoeveelheid geld (talenten). Dat geld kun je veilig in de grond stoppen, maar je 

kunt het ook aanwenden om er heel veel goede dingen mee te doen. Onze 

leerlingen zijn jonge mensen die zich volop ontwikkelen. Wij willen hen helpen en 

stimuleren om al die waardevolle talenten die zij hebben te ontwikkelen, opdat zij 

plezierige, zelfstandige en evenwichtige mensen worden die ook waardevol voor 

anderen kunnen zijn. 

 

Waar andere scholen de laatste tien jaar fuseerden tot grote en brede 

scholengemeenschappen, bleef Spieringshoek zichzelf en herkenbaar op dezelfde 

plaats aan de Poldervaart. Wel maakt Spieringshoek deel uit van Semper Movens, 

een vereniging van scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Rotterdam en 

Haaglanden. Deze scholen ontwikkelen een gezamenlijk personeelsbeleid en 

ondersteunen elkaar bij het opzetten van een integraal kwaliteitszorgsysteem.  

Een veilige leer- en werkomgeving is een randvoorwaarde voor leerlingen en 

personeel om op onze school goed te kunnen functioneren. Uit de cijfers van de 

meest recente tevredenheidspeilingen blijkt dat zowel leerlingen (2017) als 

personeelsleden (2017) van Spieringshoek op het gebied van veiligheid hogere 

cijfers toekennen in vergelijking met de referentiegroep (vergelijkbare scholen). Van 
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de ouders vindt zelfs 95% dat hun kind zich veilig voelt op school. 

 

Veiligheid op school, dat doe je met elkaar! Dat is onze visie. Dat betekent met 

elkaar een omgeving creëren waarin iedereen er toe doet en gezien wordt, maar 

ook zijn verantwoordelijkheid neemt op dit gebied. Het bewaken van deze 

schoolcultuur is ook een gedeelde verantwoordelijkheid. Dat zit voor een deel ook in 

regels, protocollen en structuren. 

 

Met betrekking tot het welzijn en de veiligheid van leerlingen en personeel kent 

Spieringshoek verschillende gremia. Deze zijn: 

De directie bestaat uit vier personen, de rector-bestuurder, de conrector onderwijs 

en kwaliteitszorg, de conrector financiën en beheer en de conrector organisatie en 

begeleiding. De afdelingen worden aangestuurd door vijf afdelingsleiders. De 

directie en de afdelingsleiders vormen samen de schoolleiding (SL). 

 

Borging 

Integrale veiligheid is een vast onderdeel van de agenda van de structurele formele 

overlegmomenten: 

 Directie     1x per week 

 Schoolleiding     1x per week 

 Schoolveiligheidsteam   3x per jaar 

 Intern Ondersteuningsteam (IOT)  1x per 2 weken 

Afhankelijk van de periode in het jaar en gebeurtenissen worden relevante 

gebeurtenissen in deze gremia besproken. Op de agenda van het 

schoolveiligheidsteam staan de terugkerende momenten van toetsing en evaluatie. 

Er wordt gewerkt met de PCDA-cyclus. 
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Hoofdstuk 3 Functionarissen 

De schoolleiding:  

 

Dhr. M.M. ter Laak (rector-bestuurder) 

 

 

 

 

 

 

Mw. A.M. van Grol (conrector onderwijs & kwaliteitszorg, 

plaatsvervangend rector) 

 

 

 

 

 

Dhr. M. Karreman (conrector financiën & beheer)   

 

 

 

 

 

 

Dhr. B. Woutersen (conrector organisatie & begeleiding) 

 

 

 

 

 

 

 

De afdelingsleiders: van links naar rechts:  Brugklas: Mevr. A.M. Meijer, 2/3 havo: dhr. 

F. Pesch, 2/3/4 vwo: mw. C.M.M. van den Bergh, 4/5 havo: dhr. B. Pelit, 5/6 vwo mevr. 

T.G.W.M. Kokx. 
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De leerlingcoördinatoren: van links naar rechts: Brugklas: mw. S.C. Fernández 

Quevedo, 2 en 3 havo/vwo: dhr. drs. J. Jamoena, 4/5/6 havo/vwo dhr. drs. M.C. 

Visscher. 

 

 

 
 

 

Het schoolveiligheidsteam: 

Dhr. B. Woutersen (veiligheidscoördinator)  

 

 

 

 

 

 

Dhr. M. Karreman (hoofd veiligheid) 

 

 

 

 

 

 

Dhr. T. van Hees (Hoofd BHV)  

 

 

 

 

 

 

Dhr. R. de Goede (ploegleider) 
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Het ondersteuningsteam  

 

Ondersteuningscoördinator 

Mevr. A. Hartemink  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Extern 

Onderwijs ondersteunend specialist (OOS)  

Mevr. B. Maas 

 

Gezin specialist (GS) 

Mevr. C. Rog en mevr. A. Kok  

 

Jeugdverpleegkundige (CJG) 

Mevr. I. Paulussen en mevr. B. Loekemeijer 

 

Leerplichtambtenaar 

Mevr. J. Janse 

 

Vertrouwenspersoon 

Mevr. J. van Leeuwen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extern vertrouwenspersoon: Mevr. W. Palm  

 

Antipestcoördinator 

Mevr. F. Yurdem 
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Op Spieringshoek is een actief team bedrijfshulpverleners (BHV’ers). Jaarlijks worden 

deze getraind en leggen zij examen af volgens de NHBIV-norm. Dit examen wordt 

erkend met de uitreiking van een certificaat en BHV-pas. Het BHV-team is zo 

samengesteld dat in het hele gebouw diverse geledingen zijn vertegenwoordigd en 

op alle momenten van de week voldoende bedrijfshulpverleners aanwezig zijn. De 

gymnastiekdocenten worden jaarlijks getraind voor EHBO. 

 

 

 

De bedrijfshulpverleners zijn (per 01-08-2016): 

Lijst BHV’ers 

medewerker functie telefoonnummer 

M. Karreman Conrector 06-44990807 

D. Bartels Hoofd facilitaire zaken 06-24666930 

T. van Hees Hoofd BHV, conciërge 739 

R. de Goede Ploegleider 748 

P. Meulenberg Conciërge 736 

P. Slof Conciërge 744 

E. Craane Hoofd ICT 760 

J. Kedar Systeembeheerder 735 

J. Zandbergen TOA 747 

T. Voskuilen TOA 743 

V. de Wit TOA 741 

Mw. P. Amir Rezvani TOA 749 

Mw. A. Prins Onderwijsassistent 765 

Mw. L. Vis Onderwijsassistent 765 

Mw. S. Visser Onderwijsassistent 765 
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Hoofdstuk 4 Schoolcultuur 

 ‘We hopen dat Spieringshoek tot in lengte van jaren de school zal blijven ‘waar je 

gezien wordt’ mailde een ouder van een examenkandidaat. Wij vinden het 

belangrijk dat leerlingen zich thuis voelen op onze school, omdat wij ervan overtuigd 

zijn dat er een verband is tussen dat thuisvoelen en de resultaten. Van oudsher is 

Spieringshoek een school waar leerlingen het maximale uit zichzelf kunnen halen. 

Leerlingen en docenten gaan op een prettige manier met elkaar om. Wij willen een 

school zijn waar iedereen zichzelf kan zijn, zich mag onderscheiden van anderen en 

waar iedereen zich veilig voelt. Wij zorgen ervoor dat onze leerlingen het gevoel 

hebben dat ze er mogen zijn.  

 

Begeleiding 

De mentor is hierin de spil. Elke klas heeft een mentor die bijzondere aandacht heeft 

voor zijn leerlingen. De mentor probeert zo snel mogelijk een beeld te krijgen van zijn 

leerlingen, wat capaciteiten en motivatie betreft. Wij houden ouders zo goed 

mogelijk op de hoogte van het onderwijsproces van hun kind om de ouders in staat 

te stellen hun kind thuis optimaal te begeleiden. Dit gaat in eerste instantie om de 

resultaten maar ook om de sociaal-emotionele ontwikkeling. Bij persoonlijke 

problemen is de mentor de aangewezen persoon tot wie de leerling zich kan 

wenden. Bij ernstige (persoonlijke) problemen kan de mentor in overleg met ouders 

en leerling via de afdelingsleider contact opnemen met de benodigde deskundige 

of de leerling voordragen bij het IOT. 

 

Mw. Hartemink, de ondersteuningscoördinator, leidt de leerlingenzorg in goede 

banen. Zij heeft intensief contact met ouders en buitenschoolse instanties en belegt 

in overleg met de afdelingsleiders en/of de leerlingcoördinatoren zo nodig 

bijeenkomsten met deze partijen (OT).  

 

Het anti-pestbeleid wordt waar nodig uitgevoerd door mw. F. Yurdem. Het anti-

pestbeleid is beschreven in het Zorgplan in het leerlingenstatuut en is als apart item in 

het Schoolveiligheidsplan opgenomen. 

 

De gezinspecialist, onderwijs ondersteunende specialist, de functionarissen van het 

CJG en de leerplichtambtenaar zijn op bepaalde dagen in de school om ouders en 

leerlingen te ontvangen. 

 

Onderwijs 

We vinden het belangrijk dat ons onderwijs contextrijk is. Hierdoor zal de stof beter 

beklijven. Ook snappen leerlingen beter waarom zij bepaalde zaken leren. De 

wereld komt niet alleen de klas binnen, de klas gaat ook de wereld in. Dat doen wij 

onder andere door projecten en onderzoek buiten de school. Buiten de gewone 

schoolactiviteiten zijn er talloze activiteiten waardoor leerlingen leren. Of het nu gaat 

om introductiedagen, buitenlandse reizen of vieringen. Al deze activiteiten dragen 

bij aan het bereiken van de doelstellingen van de school.  

 

Ouders worden goed geïnformeerd over de activiteiten en zijn er soms actief bij 

betrokken, zoals oudernetwerken. 
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Spieringshoek heeft in het jaarprogramma een drietal momenten opgenomen 

waarin buitenlesactiviteiten zijn geconcentreerd. In deze weken heeft de school een 

ander rooster en worden er reizen, excursies en schoolprojecten georganiseerd. De 

projecten zijn vakgebonden of vakoverstijgend, afhankelijk van het leerjaar waarin 

het project plaatsvindt. Spieringshoek is namelijk van mening dat leren niet alleen 

moet plaatsvinden in lessen. Alle buitenlesactiviteiten worden in die weken gepland, 

zodat in de andere weken de continuïteit van het lesrooster is gegarandeerd. 

 

Uit het voorgaande blijkt dat leerlingen op Spieringshoek meer leren dan alleen de 

lesstof. Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen zich nieuwsgierig tonen, proactief 

zijn en vaardigheden ontwikkelen zodat zij goed kunnen samenwerken met andere 

leerlingen, maar ook kritisch zijn, zowel naar zichzelf als naar anderen. De goede 

sfeer en de ontwikkeling van de bovengenoemde vaardigheden spelen op een 

positieve manier mee in het gevoel van de (sociale) veiligheid van de leerlingen, 

maar ook van de medewerkers op school. Door middel van enquêtes wordt dit 

gemonitord en besproken in de klankbordgroepen.  

 

Niets gaat echter vanzelf. Dit proces moeten we met elkaar ook bewaken. Dat 

betekent dat wij ook regels, protocollen en gedragscodes hanteren, zowel voor 

medewerkers (bijvoorbeeld de richtlijnen sociale media en de gedragscode ICT-

gebruik, de klachtenregeling en de Meldcode Huiselijk Geweld en Kinder-

mishandeling) als voor de leerlingen (bijvoorbeeld, het anti-pestprotocol, het 

leerlingenstatuut tevens veiligheidsreglement, het protocol gebruik mobiele 

telefoons en andere elektronische communicatiemiddelen en schoolregels voor 

omgaan met elkaar, voorkomen van agressie en geweld en middelengebruik), 

waarmee de rechten en plichten van alle personen op Spieringshoek formeel 

geregeld zijn. 

 

Alle relevante documenten zijn in de bijlagen terug te vinden, alsmede de 

beleidsstukken, zoals de schoolgids en het schoolplan. Het geheel staat ook op de 

website. De visie op schoolcultuur staat uitgebreid beschreven in het schoolplan 

2014 – 2018. 

 

Hoofdstuk 5 Incidentenregistratie  Stappenplan maken…van incident naar registratie, 

wie doet wat wanneer? 

In het door Spieringshoek gebruikte leerlingenvolgsysteem SOM is een omgeving 

beschikbaar waar incidentenregistratie plaatsvindt. In het wekelijks SL- overleg 

worden incidenten besproken die, indien relevant, worden opgenomen in de 

incidentenregistratie. 

 

In het document ‘richtlijnen incidentenregistratie’ staat vermeld wat wel en wat niet 

wordt geregistreerd, welke gegevens hierbij worden opgeslagen en wie toegang 

heeft tot deze gegevens. 

 

De incidentenregistratie wordt periodiek geëvalueerd. De preventiemedewerker en 

arbocoördinator hebben toegang tot de incidentenregistratie en maken twee keer 

per jaar een overzicht/uitdraai van de geregistreerde incidenten van de betreffende 

periode, evalueren deze gegevens en maken een verslag dat wordt besproken 

binnen het veiligheidsteam. Het veiligheidsteam maakt indien nodig beleid of past 

beleid aan naar aanleiding van de resultaten, dit ter beoordeling van het MT/de 
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schoolleiding en het personeel. 

 

Meldingen en registratie (arbeids)ongevallen  

Onze school is wettelijk verplicht bepaalde ongevallen te melden aan de 

Arbeidsinspectie. Iedereen op onze school heeft de verantwoordelijkheid om aan 

de arbocoördinator of het hoofd BHV door te geven wanneer een ongeval heeft 

plaatsgevonden. De school houdt een lijst bij van de gemelde (arbeids)ongevallen 

en van de (arbeids)ongevallen die hebben geleid tot een verzuim van meer dan 

drie werkdagen. Ook worden de aard en datum van het ongeval (artikel 9 lid 2 

Arbo-wet) genoteerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het ongevallenregister. Als 

een EHBO’er hulp heeft verleend aan een leerling of personeelslid, vult deze een 

beperkt registratieformulier in met de aard van het ongeval, de verleende hulp en 

de eventuele inschakeling van ziekenhuis of arts. Indien het (arbeids)ongeval heeft 

geleid tot een verzuim van meer dan drie werkdagen wordt een meldingsformulier 

ten behoeve van de Arbeidsinspectie ingevuld. 

 

Procedure 

Het ongeval wordt geregistreerd op de site van het ministerie van sociale zaken en 

werkgelegenheid via de url: 

http://www.inspectieszw.nl/contact/arbeidsongeval_melden/ 

Op deze site wordt het online-formulier ingevuld. 

 

 

Meldcode  

De school handelt volgens de Wet Verplichte Meldcode huiselijk geweld en 

kindermishandeling. De ondersteuningscoördinator heeft een belangrijke rol bij de 

implementatie van de meldcode in de school. Zij bewaakt de interne procedure 

m.b.t. huiselijk geweld en kindermishandeling en zorgt voor een kwalitatief goed 

verlopende procedure bij een vermoeden van kindermishandeling. In het 

Ondersteuningsplan wordt nader ingegaan op de route bij signalering/vermoeden 

van huiselijk geweld en kindermishandeling.  

 

Meer informatie over de Wet Verplichte Meldcode is te vinden op:  

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/hulp-bieden/meldcode 

 

 

Meldingsplicht  

Ieder personeelslid is verplicht geconstateerde overtredingen van de vastgestelde 

gedragsregels ten aanzien van seksuele intimidatie/seksueel geweld van leerlingen 

of personeel onderling dan wel leerling → docent of docent → leerling aan een van 

de vertrouwenscontactpersonen of de rector te melden. Privacy/strikte 

vertrouwelijkheid is in alle gevallen gewaarborgd.  

 

Registratie ernstige incidenten in geval van agressie, geweld en diefstal  

Incidenten door agressie en/of geweld (fysiek, mentaal, seksueel) en/of diefstal 

worden geregistreerd in SOM. Of een incident van dien aard is dat het ook 

geregistreerd moet worden, wordt besproken binnen de SL. Hierdoor borgen we wat 

er wel en niet geregistreerd gaat worden. De afdelingsleider van de betrokken 

afdeling waar het incident heeft plaatsgevonden, is verantwoordelijk voor de 

registratie. Bij een incident waarbij meerdere afdelingen betrokken zijn, wordt 

http://www.inspectieszw.nl/contact/arbeidsongeval_melden/
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/hulp-bieden/meldcode
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onderling afgesproken wie verantwoordelijk is voor de registratie. Aan het einde van 

ieder schooljaar worden de incidenten bekeken, wordt de aanpak geëvalueerd en 

wordt er bekeken of er beleid ontwikkeld of aangepast moet worden ter voorkoming 

van bepaalde incidenten. Zo nodig wordt er aangifte gedaan bij de politie en is er 

regelmatig contact met de wijkagent. 

 

Hoofdstuk 6 Protocollen 

Voor onderstaande protocollen zijn er documenten als bijlage bij het 

Schoolveiligheidsplan. Sommige onderwerpen zijn opgenomen in een ander 

protocol of bijvoorbeeld het leerlingenstatuut. Dit staat dan vermeld met een 

verwijzing binnen het document.  

De volgende bijlagen behoren bij het Schoolveiligheidsplan:  

 

1. Schoolplan 2014-2018  

2. Schoolgids 2017-2018 

3. Schoolondersteuningsprofiel  

4. Informatiegids personeel 

5. Leerlingenstatuut  

6. Anti - pestprotocol  

7. Het kwaliteitbeleidsplan  

8. BHV-plan/ bedrijfsnoodplan 

9. Verzuimprotocol  

10. BHV-plan 

11. Risico-inventarisatie en evaluatie http://www.arbocatalogus-vo.nl/ 

12. Omgaan met agressie en geweld (schoolgids) 

13. Informatieplicht bij gescheiden ouders  

14. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Aanpassen 

15. Schorsing / verwijdering personeel  

16. Omgaan met sociale media en gedragscode ICT  

17. Draaiboek incidenten, ziekte en overlijden Aanvullen 

18. Ongewenst bezoek  

19. Klachtenregeling 

20. Protocol medisch handelen en medicijnverstrekking Aanpassen 

21. PVE brandmeld- en ontruimingalarmsinstallatie 

22. Gebruiksmelding veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond 

23. Protocol camera-toezicht 

24. Klokkenluidersregeling 

25. Convenant veilige school samenwerkingsverband nieuwe waterweg noord 

 

Klachtencommissie? 

 

 

Overzicht specifieke onderwerpen: Welk onderwerp valt onder welk hoofdstuk. Zie 

blz. 2 

• Omgaan met seksuele intimidatie: Bijlage 2   

• Discriminatie: Bijlage 2   

• Wet op bescherming persoonsgegevens: Bijlage 2   

• Extern vertrouwenspersoon – Bijlage 2 

• Schorsing / verwijdering leerlingen: Bijlage 5 en Bijlage 2   

http://www.arbocatalogus-vo.nl/
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• Beleid over gebruik van verboden middelen, alcohol en roes/genotsmiddelen, 

waarin opgenomen is dat alcohol en drugs in (en rond de school) verboden zijn: 

Bijlage 2  

• Beleid op wapenbezit (evt. opgenomen in aangiftebeleid): Bijlage 2 en 5  

• Kledingvoorschriften (personeelsgids en leerlingen): Bijlage 2, 4 en 5  
 

 

Hoofdstuk 7  Onderwijskundige invulling 

Op Sg Spieringshoek wordt op vele manieren aandacht besteed aan de (sociale) 

veiligheid van leerlingen en medewerkers. Dit gebeurt zowel binnen als buiten de 

reguliere lessen. De school stuurt op de kwaliteit van lesgeven in een veilige 

pedagogische omgeving. 

Aansturing van dit proces vindt regelmatig  plaats vanuit de schoolleiding en de 

afdelingsleiders overleggen dit met de mentoren. De mentor is daarna een 

belangrijke schakel in het contact met de leerlingen. Daarnaast is ook de 

Ouderraad actief op dit gebied, bijvoorbeeld met het jaarlijks houden van thema-

avonden en klankbordavonden.  

 

Het mentoraat is er, vooral in de onderbouw, op gericht om kinderen te “leren leren” 

en ontwikkelen en verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leerproces. Maar ook 

kennis bijbrengen op het gebied van burgerschap en sociale integratie. Het 

mentoraatsprogramma is ontwikkelingsgericht.  

 

Binnen het vak ‘Leefvaardig’ in de tweede klassen wordt gewerkt aan 

burgerschapsvorming. Het project ‘Normen en waarden’ is hier een onderdeel van. 

In de lessen komen diverse onderwerpen aan bod zoals gezondheid, 

genotmiddelen en omgaan met elkaar.  
 

Het is belangrijk dat nieuw personeel snel thuis is in de schoolcultuur van 

Spieringshoek op het gebied van (sociale) veiligheid. Alle medewerkers krijgen bij 

aanvang van het nieuwe schooljaar de voor dat jaar aangepaste ‘Informatiegids 

personeel’ waarin alle benodigde informatie terug te vinden is. Het nieuwe 

personeel wordt begeleid door de begeleiders van de nieuwe docenten. Zij zorgen 

ervoor dat nieuwe collega’s  zich in alle opzichten snel thuis voelen op school en zich 

de pedagogische aanpak die wij voorstaan snel eigen kunnen  maken. Naast de 

onafhankelijke, individuele begeleiding/coaching worden ook verschillende 

bijeenkomsten georganiseerd rondom thema’s.  

 

De opvang en nazorg van eruit gestuurde leerlingen is beschreven in de schoolgids 

en het leerlingenstatuut. Op Spieringshoek proberen de docenten het in eerste 

instantie zelf op te lossen met de leerling door met de leerling het pedagogische 

gesprek aan te gaan. De docent beslist daarna in overleg met de 

leerlingcoördinator over een eventuele sanctie.  

 

De registratie en aanpak van schoolverzuim is geheel in overeenstemming met de 

richtlijnen van Leerplicht  geregeld. Ziekmelden of melden artsbezoek gebeurt 

schriftelijk bij de verzuimcoördinatoren, het aanvragen van (extra) verlof bij de 

leerlingcoördinatoren. De school hanteert een verzuimprotocol (zie bijlage). In het 

protocol staan de regels rond aanvraag en toekenning van extra verlof uitgebreid 
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beschreven, bij twijfel wordt de leerplichtambtenaar in geschakeld, zij is om de week 

op dinsdagmiddag beschikbaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 8  Fysieke omgeving  

 

Bijlages: 

Bijlage 10 BHV plan 

Bijlage 11 Risico-evaluatie en inventarisatie 

Beschrijving gebouw(en) en BHV. Ontruimingsoefening. 
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  INSTRUCTIEKAART LEERLINGEN   

          

  SITUATIE   : BRANDMELDING (ONTRUIMINGSSIGNAAL)   

          

  STAP 1    Volg aanwijzingen op van je docent.   

      Neem GEEN tassen, jassen e.d. mee.   

         

  STAP 2   Ga via veilige vluchtroute naar verzamelplaats.   

      Let op: Ga NIET naar huis!   

     

  STAP 3   Blijf op verzamelplaats als klas bij elkaar.   

      Wacht op nadere instructies van docent.   

     

  LET OP:   Heb je geen les:   

      Verlaat via veilige vluchtroute de school en    

      ga naar je verzamelplaats.   

         

  VERZAMELPLAATSEN:   

   1= Brugklassen + 4V : grasveld Laan van Spieringshoek   

   2= 2+3H, 2+3V,         : grasveld naast Spieringshoekflat   

  
 3= 4+5H, 5+6V          : parkeerterrein Poldervaartpad   

      

 

 

 

overzicht verzamelplaatsen 
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BHV 

 

Het bedrijfshulpverleningsplan en de gecertificeerde medewerkers staan 

beschreven in bijlage 10. 

 

Brandweer 

 

Toezicht in of om het gebouw is er in de pauzes in de directe omgeving van het 

schoolplein door de conciërges. Buiten de pauzes is er videosurveillance. De 

conciërges hebben de taak de gebouwen en de ruimte in en om de school 

netjes te houden. Binnen de school staan drukbezochte ruimtes onder 

videosurveillance, indien nodig kunnen de opnames worden teruggekeken.  
 

Voor het buitenterrein van het gebouw is er buiten de pauzes toezicht door middel 

van camera’s. Met verschillende bewoners om de school is de afspraak dat zij 

onregelmatigheden melden. Incidenteel wordt na klachten van buurtbewoners een 

lokale actie opgezet om overlast te voorkomen.  

Voor toezicht bij (de altijd alcoholvrije)schoolfeesten wordt door de directie een 

rooster gemaakt met een verdeling van personeel over de feesten en het tijdstip 

waarop het personeel wordt geacht aanwezig te zijn. Dit werkt goed, er zijn altijd 

voldoende collega’s aanwezig. 

 

Voor werkweken zijn altijd voldoende collega’s aanwezig voor begeleiding. Dit 

wordt door de conrector ‘Begeleiding en Organisatie’ geregeld. 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 9  Samenwerking met ouders en externe partijen 

Ouderraad: 

De ouderraad wordt actief door de school betrokken bij allerlei zaken die leerlingen 

en ook ouders aangaan. De mening over veranderingen en vernieuwingen wordt 

geregeld gevraagd. Ook praat zij mee over gewone schoolzaken (bijvoorbeeld 

veiligheid). De ouderraad fungeert in dit opzicht als klankbordgroep. In het overleg 

met de schoolleiding wordt elke keer een thema besproken dat ouders en de school 

bezighoudt.  

Daarnaast tracht de ouderraad op meer zichtbare wijze ons steentje bij te dragen. 

Zo is de ouderraad betrokken bij: 

 De ouderavonden van de eerste en de tweede klassen; 

 De algemene ouderavond; 

 Het sinterklaasfeest; 

 De diverse vieringen binnen school; 

 Buitenlesactiviteiten; 

 De diploma-uitreiking en daarop aansluitende receptie; 

 Aandacht voor zieke leerlingen en personeelsleden. 

 Klankbordvergaderingen 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjsx5aT8sXPAhWDOhoKHXVEAREQjRwIBw&url=http://huisaanhuiselburg.nl/agenda/de-brandweer-verteld-1.6094880&psig=AFQjCNFUzwtu5l29yh_ogWGtT5wIG0QIJg&ust=1475833437056522
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Samenwerking en communicatie met externen Jeugdzorg weg gehaald 

Externe partij Communicatie via Frequentie 

Leerplichtambtenaar  Intern Ondersteunings 

Team (IOT) 

1 x per 2 weken + 

spreekuur 

Gezins Ondersteunend 

Specialist (GS)* 

Intern Ondersteunings 

Team (IOT) 

1x  per 2 weken + 

wekelijks naar behoefte 

Onderwijs Ondersteunend 

Specialist (OOS)** 

Intern Ondersteunings 

Team (IOT) 

1x per 2 weken + 

wekelijks naar behoefte 

Schoolverpleegkundige 

CJG *** 

Intern Ondersteunings 

Team (IOT) 

1x per 2 weken + 

wekelijks naar behoefte 

Steunpunt onderwijs 

Nieuw Waterweg Noord 

Ondersteuningscoördinator 1x per 6 weken 

Bouman GGZ: o.a. Youz Intern Ondersteunings 

Team (IOT) 

Indien nodig 

Wijkagent Conrector begeleiding en 

organisatie 

Indien nodig 

Ouderraad Conrector onderwijs en 

kwaliteitszorg 

4x per jaar 

Opleidingsinstituut BHV Conrector gebouwzaken 

en financien 

Jaarlijks 

Samenwerkingsverband 

‘Semper Movens’ 

Schoolleiding 1x per 2 maanden 

Brandweer Conrector gebouwzaken 

en financien 

1 

Verzekering Conrector gebouwzaken 

en financien 

1 

*: In ieder geval op elke maandag, dinsdag en woensdag aanwezig 

** Op diverse momenten aanwezig 

*** Op maandag en dinsdag aanwezig 

 

Hoofdstuk 10  Scholing en training 

De school organiseert planmatig scholing en training ter bevordering van integrale 

(sociale)veiligheid voor leerlingen en personeel, zowel preventief als curatief. Voor 

leerlingen gebeurt dat binnen de (mentorlessen) en voor een deel en daarbuiten in 

het vak Leefvaardig in de tweede klas en de projecten in de activiteitenweken. 

Alle leerlingen maken jaarlijks de ontruimingsoefening mee. 

 

Voor het personeel worden trainingen georganiseerd door het Steunpunt Onderwijs, 

zoals in het kader van de wet Passend Onderwijs en radicalisering. Jaarlijks volgen de 

BHV-ers een herhalingstraining op school en hebben de LO-docenten de 

herhalingscursus EHBO. 

 

De ouderraad organiseert jaarlijks thema-avonden. Dit jaar waren dit 

‘communiceren met je puber’ en de klankbordbijeenkomst over 

‘Toekomstbestendig onderwijs’ naar aanleiding van Ons onderwijs 2032. 
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Hoofdstuk 12  Communicatieplan. 

Het communicatieplan heeft ten doel het schoolveiligheidsplan tot een ‘levend 

document’ te maken, waardoor alle aspecten van dit veiligheidsplan continue 

onder de aandacht blijven van alle geledingen binnen de school. Daarnaast wordt 

in dit communicatieplan ook de cyclus omschreven waarin onderzoeken / enquêtes 

gehouden worden om te meten hoe het met de veiligheid op school gesteld is. 

 

Tijdpad: 

Tijdpad Actie Door wie 

April 2016 Schrijven 

schoolveiligheidsplan 

Conrector organisatie en 

begeleiding 

Eind april Concept SVP1 naar SL  Conrector organisatie en 

begeleiding 

Mei 2016 Aanpassen, aanvullen 

SVP1, completeren 

protocollen 

SL 

Juli 2016 Aanstellen anti-

pestcoördinator voor 

schooljaar 2106-2017 

SL 

November 2016 SVP 2 naar 

achtereenvolgens MT en 

MR 

Conrector organisatie en 

begeleiding 

December 2016 Vorming 

schoolveiligheidsteam 

SL 

Januari 2017 Integrale veiligheid in 

formele documenten 

Conrector organisatie en 

begeleiding 

Maart 2017 Vaststellen SVP 3  SL 

Eind juli 2017 Instemmen definitieve 

versie SVP 

MR 

Oktober 2017 Eerste evaluatie SVP 3 schoolveiligheidsteam 

Eind 2017 Tweede evaluatie en 

bijstelling SVP 

schoolveiligheidsteam 

Juni 2018 Derde evaluatie en 

bijstelling SVP 

schoolveiligheidsteam 

Jaarlijks? 

Documentatie: 

In de conciërgeruimte en bij de veiligheidscoördinator komt een map ‘Veiligheid’ te 

liggen. In deze map bevinden zich onder andere de volgende documenten: 

 Schoolveiligheidsplan 

 Ontruimingsplan 

 Verschillende protocollen 

 Lijst met externe partners (met emailadressen en telefoonnummers) 

  

Externe communicatie: 

 Met de gemeente Schiedam is afgesproken dat zij periodiek een bijeenkomst 

zal beleggen met de schoolveiligheidscoördinatoren van de Schiedamse 

scholen en diverse instanties.  

 In het PCL wordt de toepassing van de wet ‘Passend Onderwijs’ in de regio 

besproken 
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Onderzoeken / enquêtes 

 In een cyclus van twee jaar wordt een tevredenheidsonderzoek onder 

leerlingen, ouders en personeel gehouden. De resultaten hiervan worden 

gepubliceerd op de Scholenopdekaart.nl, op de website van de school en in 

documenten als de schoolgids, het schoolplan en het jaarverslag. 

 Vroegtijdig signaleren van ontwikkelings  stoornissen,psychosociale 

problematiek, gezondheidsbedreigende factoren en opvoedproblemen en 

zo nodig doorverwijzen naar  passende zorg en of hulpverlening d.m.v. een 

vragenlijst en persoonlijk gesprek [inclusief Wegen/meten] met de leerling in 

de brugklas. 

In klas 3 d.m.v. de digitale vragenlijst “jij en je gezondheid”. Naar aanleiding 

van de uitslag/score volgt een eventueel gesprek met de leerling uit klas 3. 

Op Spieringshoek is dit nu 50-60 %. 

Alle leerlingen en ouders ontvangen vooraf een brief thuis, zodat zij kunnen 

reageren en ev. bezwaar kunnen maken. 
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Richtlijnen incidentenregistratie 

De volgende stappen moeten ondernomen worden als er een incident plaatsvindt. 

Registratie in som Zie opmerking bij hoofdstuk 5 

- Ga naar het portaal van desbetreffende leerling 

- Kies in het tabblad begeleiding voor de keuze zorgvierkant 

- Onderaan de pagina kiezen voor toevoegen: incidenten 

Vul de volgende bladzijde in.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De volgende zaken worden geregistreerd: 

 Tijdstip incident 

 Datum incident 

 Dagdeel 

 Waar ( keuze locatie) 

 Waarmee 

 Ingevoerd door 

 Categorie ( direct tegen personen, indirect tegen personen, goederen, 

gezondheid, ongeval enz. 

 Koppel eventueel een bestand of foto 

Hierna het bericht opslaan en koppelen aan relaties (vertrouwelijk). 

De preventiemedewerker en Arbo-coördinator worden gekoppeld aan het incident. 

Tevens wordt de rector op de hoogte gebracht van het incident. 

Eens per half jaar wordt een uitdraai van de incidenten besproken in de 

schoolleiding en het veiligheidsteam. 



22 

 

  



23 

 

Protocol meldplicht bij zedendelict op school 

1. Als een medewerker seksueel misbruik of seksuele intimidatie vermoedt, moet 

hij dit onmiddellijk bekend maken bij het schoolbestuur, de rector. Het is niet 

voldoende om een tussenpersoon te informeren, zoals een lid van de 

schoolleiding. Zwijgt een medewerker hierover tegen het bestuur? Dan kan 

het schoolbestuur strenge maatregelen nemen tegen deze medewerker. Het 

slachtoffer en de ouders kunnen ook een schadeclaim indienen tegen de 

medewerker. 

2. De meldplicht geldt voor alle medewerkers op school. Ook voor interne 

vertrouwenspersonen die binnen hun functie informatie krijgen over mogelijk 

seksueel misbruik of seksuele intimidatie. Geen enkele medewerker kan in dit 

soort gevallen zich beroepen op de geheimhoudingsplicht 

3. De rector dient direct te overleggen met de vertrouwensinspecteur van de 

Inspectie van het Onderwijs. De vertrouwensinspecteur stelt vast of er sprake is 

van een redelijk vermoeden van een strafbaar feit. 

4. Blijkt na het overleg met de vertrouwensinspecteur dat er een zedendelict 

vermoed wordt? Dan is het schoolbestuur, rector altijd verplicht aangifte van 

misbruik te doen bij de politie. Ook als de betrokkenen hierover hun 

bedenkingen hebben. 

5. Het schoolbestuur, rector informeert ook de betrokkenen over de aangifte. 

 

De vertrouwensinspecteurs zijn niet verplicht om aangifte te doen van 

seksueel misbruik of seksuele intimidatie. Zij zijn wettelijk verplicht geheim te 

houden wat leerlingen, ouders of personeelsleden van een school hun 

toevertrouwen. De aangifte wordt door het schoolbestuur, rector gedaan. 

 

 

http://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/vertrouwensinspecteurs
http://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/vertrouwensinspecteurs
https://www.politie.nl/themas/thema/zedenmisdrijven.html
https://www.politie.nl/themas/thema/zedenmisdrijven.html

