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I. INLEIDING 
 

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

 

Om bovenstaande doelstelling binnen onze school, met onze leerlingen, te behalen is een prettig 
schoolklimaat van groot belang. Sociale veiligheid en een goed welbevinden vormen tenslotte de 
basis om  tot leren en ontwikkelen te komen. Voor ons is dat de reden om onze kijk op sociale 
veiligheid en de 
beleidsmatige keuzes die we daarin hebben gemaakt vast te leggen in dit ‘Beleidsstuk Sociale 
Veiligheid Cuneraschool’. Zo is voor alle betrokkenen duidelijk en makkelijk terug te vinden wat er 
gedaan wordt in de school om met elkaar verantwoordelijk te zijn voor een positief sociaal klimaat. 

 
In dit beleidsstuk wordt het onderwerp sociale veiligheid breed benaderd. Het stuk start met een 
algemeen beeld. Hierin staat omschreven wat de visie van de Cuneraschool is op het vlak van sociale 
veiligheid. Hierin is ook aandacht voor de methodiek van De Vreedzame School (DVS) die wordt 
aangehouden en welke gedragscode hierbij hoort. Vervolgens wordt omschreven op welke manier 
onze school haar veiligheid meet en wat er met de uitkomsten van deze meting wordt gedaan. 
Soms komt het voor dat er zich, ondanks een goed uitgedachte aanpak binnen de school, toch 
ongewenst gedrag voordoet. Gedrag dat zorgt voor een inbreuk op de sociale veiligheid. Pestgedrag 
is hiervan een voorbeeld. Voor deze situatie is het antipestprotocol opgesteld. Hierin is te lezen 
welke stappen er doorlopen worden wanneer er pestgedrag gesignaleerd wordt. Ook staat hierin 
beschreven wat de rol is van de veiligheidscoördinator en vertrouwenspersoon. 
Het stuk sluit af met verwijzingen naar enkele beleidsstukken die een relatie hebben met sociale 
veiligheid. 
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II. UITGANGSPUNTEN SOCIALE VEILIGHEID CUNERASCHOOL 
 

A. De Vreedzame School 

1. Algemeen 
De Vreedzame School is een methode die in de klassen gebruikt wordt als een lesmethode op het 
gebied van de sociaal emotionele ontwikkeling. Hiermee wordt het klimaat in onze groepen op zo’n 
manier beïnvloed dat er een veilige omgeving ontstaat. Aan de hand van een reeks van 6 thema’s 
komen door een schooljaar heen alle belangrijke zaken aan bod. Deze thema’ zijn: groepsvorming, 
conflictoplossing, naar elkaar luisteren, voor elkaar zorgen, je bijdragen leveren en aandacht en 
respect voor verschillen. 
Naast dat het een methode voor in de groep is, is het ook een manier van kijken naar sociale 
veiligheid in de school. Doordat wij als school gezamenlijk aan bepaalde thema’s aandacht besteden, 
en de waarden die hieruit voortkomen ook uitdragen, geven we aan wat we belangrijk vinden in de 
omgang met elkaar. De methode is dus meer dan alleen een lesmethode voor in de groep. 

 
2. Gebruik van de Vreedzame School in de klas 

Bij het hanteren van de lessen van DVS in de klas is bewustwording van de leerkracht richting zijn 
groep heel belangrijk. Dit zou ook ‘wakkerheid’ genoemd kunnen worden. De leerkracht kent zijn 
groep, weet wat er speelt en neemt de tijd om goed te kijken naar wat er precies gebeurt op sociaal 
emotioneel vlak. Zowel met de groep als geheel als met individuen. We doen geregeld even een 
stapje terug als leerkracht om ook echt te kunnen zien wat er gebeurt. De Vreedzame School is een 
middel dat we vervolgens in kunnen zetten om dat gedrag, wat wij willen veranderen, te 
beïnvloeden. Bij iedere les wordt er door de leerkrachten gekeken in welke mate de inhoud van de 
les aansluit bij de situatie in de groep. We vragen ons hierbij altijd af wat de groep op sociaal 
emotioneel vlak nodig heeft. Wij stellen ons de vragen: “Past dit bij mijn groep?”. “Past dit bij mij als 
leerkracht?”. Zaken die minder relevant zijn behandelen we op een andere manier dan zaken die 
juist wel heel relevant zijn voor de groep. De leerkracht is hier de regisseur in. 

 

Met de school houden we hetzelfde werkritme van DVS aan. We volgen de volgorde van de lessen 
zoals die in de methode zijn aangegeven. Het streven is om hier niet meer dan één les verschil tussen 
de verschillende kleine bouwen in aan te houden. Wanneer met de gehele school gelijk wordt 
gewerkt zorgen we ervoor dat we tegelijkertijd aan dezelfde thema’s werken. Hierdoor spreken we 
‘dezelfde taal’ binnen de school. Ook brengen we op deze manier dezelfde onderwerpen extra onder 
de aandacht bij onze leerlingen en ouders. 
Bij de start van het schooljaar werken we met het gehele team in alle groepen intensief aan de lessen 
van DVS. Dit doen we met het oog op de groepsvorming. In ongeveer 3 weken werken we aan het 
eerste blok en bepalen met name de leerlingen zelf, onder begeleiding van de leerkrachten, de 
sociale norm. In iedere groep hangt een bord voor DVS. Hierop zijn in alle groepen de 
groepsafspraken en de kapstokregels terug te vinden. 

 
3. Mediatie 

Een centraal thema binnen De Vreedzame School is conflictoplossing. In een situatie waar mensen of 
kinderen bij elkaar zijn, zullen er altijd conflicten (belangentegenstellingen of meningsverschillen) 
zijn. Het is zinvol om te leren hoe je kunt voorkomen dat er conflicten ontstaan en dat conflicten 
ontaarden in ruzie. En hoe je, als een conflict toch in ruzie is ontaard, kan werken aan een 
constructieve oplossing. Zij leren, naast de vaardigheden om conflicten constructief op te lossen, ook 
de verantwoordelijkheid te dragen om dat zelfstandig, zonder hulp van volwassenen, te doen. Voor 
hun eigen conflicten, maar ook voor conflicten van anderen. Binnen de lessen van De Vreedzame 
School leren alle leerlingen over bemiddeling (mediëren) bij conflicten van klasgenoten. Daarnaast 



6  

leiden we als school ieder jaar rond de 10 leerlingen van groep 7 en 8 op als mediator. Deze 
leerlingen krijgen in vier dagdelen een training aangeboden door 2 leerkrachten. 
Als zij de training op een voldoende wijze afronden krijgen zij hier een diploma voor. Binnen de 
school wordt bekend gemaakt welke leerlingen opgeleid zijn als mediator en op welke manier zij hen 
in kunnen schakelen om hen te assisteren bij het oplossen van conflicten die zij hebben met 
medeleerlingen. Op deze manier helpen leerlingen elkaar en dragen zij met elkaar zorg voor het 
onderhouden van een positief schoolklimaat. Leerlingen dragen hier verantwoordelijkheid in. 

 
4. Democratisch burgerschap 

De Vreedzame School wil kinderen opvoeden tot verantwoordelijke en actieve leden van de 
gemeenschap. Daartoe beschouwen we de klas en de school als oefenplaats. Kinderen leren dat zij 
deel uitmaken van de gemeenschap die de klas en school vormt en leren daar een bijdrage aan te 
leveren. Ze leren oog en oor te hebben voor anderen, zich verantwoordelijk te voelen voor het 
algemeen belang: initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken. Een van de uitgangspunten van De 
Vreedzame School is het bevorderen van sociale verbondenheid en gemeenschapszin. 
Uit onderzoek blijkt dat problemen bij jongeren veel minder voorkomen wanneer ze opgroeien in 
een omgeving met sociale verbondenheid: een omgeving waarin zij zich welkom, gerespecteerd en 
niet gediscrimineerd voelen, waarin ze merken dat er positieve verwachtingen over hen bestaan en 
waarin ze ondervinden dat ze ‘ertoe doen’. Kinderen hebben het nodig om nodig te zijn. 
Natuurlijk zijn er in een omgeving waar kinderen in verkeren regels nodig, maar de sleutel voor een 
positief klimaat ligt meer in het samen creëren van een cultuur, dan in het bedenken van allerlei 
regels en codes waar kinderen zich aan dienen te houden. Kinderen moeten het gevoel hebben 
verantwoordelijk te zijn voor die cultuur, moeten de boodschap krijgen dat ze erbij horen, en dat ze 
nodig zijn. Vanuit die optiek geven we onze leerlingen verantwoordelijkheid en vragen we hen op 
verschillende manieren te participeren in de manier waarop we binnen onze school de zaken 
regelen. Of dat nu gaat om algemene zaken, sociale aspecten of werk. 
Binnen onze school wordt er actief gewerkt aan houding, vaardigheden en kennis m.b.t. democratie, 
participatie en identiteit. Voorbeelden hiervan zijn: 

1. Aan de hand van de Vreedzame School methode wordt er systematisch en methodisch in alle 
groepen wekelijks gewerkt aan (democratisch) burgerschap. De school spreekt hierin 
dezelfde 'taal'. Een onderdeel hiervan is het opleidingstraject voor mediatoren waaraan 
leerlingen deel kunnen nemen. 

2. Aan de hand van de leerlingenraad kunnen onze leerlingen invloed uitoefenen op de 
dagelijkse gang van zaken binnen de school. Ieder jaar worden er vertegenwoordigers 
gekozen vanuit de groepen 6,7, & 8 van de school. Zij vergaderen 6 keer per jaar met de 
directeur. 

3. Er worden verkiezingen gehouden om de mediatoren te selecteren 
4. Iedere twee jaar wordt de tevredenheid onder onze leerlingen gemeten middels een 

enquête 
5. Leerlingen stellen zelf de belangrijkste groepsregels op die binnen hun eigen groep gelden 

 
5. Grondwetregels/gedragscode 

Vanuit deze methode hebben we grondwetregels opgesteld. Deze zijn in overleg met leerkrachten, 
ouders en leerlingen tot stand gekomen. Onze grondwet luidt: 

1. We hebben vertrouwen in elkaar; 
2. Wij zorgen ervoor dat iedereen zich veilig voelt; 
3. We houden rekening met elkaars verschillen; 
4. We gaan respectvol met elkaar om; 
5. We dragen allemaal ons steentje bij. 
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Zowel schoolregels als groepsregels zijn zichtbaar in de klas opgehangen. Elke klas heeft een plek in 
de klas waarop de grondwet en de eigen klassenregels te vinden zijn, ondertekend door alle 
leerlingen van de groep. 
We bieden aan het begin van het jaar alle regels tegelijk aan en iedere groep kiest een regel van de 
week waar extra aandacht aan geschonken wordt. De grondwet is ook terug te vinden in de 
Vlieger en andere openbare ruimtes. 

 

 

B. Monitoren van de sociale veiligheid 
 

1. Meetinstrumenten t.b.v. de sociale veiligheid 
Binnen de school maken we gebruik van de monitorinstrumenten ZIEN en WMK. Dit zijn 
instrumenten waarmee  we de sociaal emotionele ontwikkeling en veiligheidsbeleving van zowel 
individuele leerlingen als van groepen en de school kunnen monitoren. De vragenlijsten van ZIEN 
voor de groepen 2 t/m 4 wordt door de leerkracht ingevuld. De leerlingen van deze groepen hebben 
nog niet de leesvaardigheid om de vragen zelf in te vullen. De vragenlijsten van ZIEN voor de groepen 
5 t/m 8 worden door de leerlingen én de leerkracht ingevuld. De leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 
vullen daarnaast ook een sociogram en de veiligheidsmeter van WMK in. Voor de groepen 1 en 2 
vullen we naast Zien ook jaarlijks het sociaal emotioneel gedeelte in uit het kleutervolgsysteem 
Onderbouwd. De resultaten van bovenstaande instrumenten worden met de inspectie voor het 
onderwijs gedeeld.  

 
Naast deze vragenlijsten wordt er onder onze leerlingen, ouders en personeelsleden ook een 
tevredenheidsmeting gehouden middels een enquête. Dit onderzoek meet ook de veiligheid van de 
respondenten en wordt om het jaar afgenomen. De resultaten hiervan worden geanalyseerd en 
gedeeld met het team en de stakeholders van de school. Aandachtspunten hieruit worden verwerkt 
in de verbeterplannen van de school. 

 
2. Aan de slag met de resultaten 

Ieder jaar worden in oktober de vragenlijsten van ZIEN schoolbreed afgenomen. Deze worden hierna 
door de leerkrachten in samenwerking met de intern begeleider geanalyseerd. Er wordt gekeken 
naar zorgsignalen op groepsniveau en individueel niveau. 

 
Als uit deze analyse naar voren komt dat er op groepsniveau aspecten zijn m.b.t. de sociaal 
emotionele ontwikkeling die om ontwikkeling of verbetering vragen, dan wordt hier een groepsplan 
gedrag voor geschreven. Dit plan wordt in Parnassys gezet en na de looptijd geëvalueerd. Als de 
doelen van het plan onvoldoende behaald zijn, wordt er in overleg tussen de leerkracht en de IB 
gekeken of een nieuw plan een verstandig vervolg is, of dat er andere oplossingen nodig zijn. 

 
Als uit de analyse naar voren komt dat er zorgsignalen zijn op individueel niveau zal er een 
kindgesprek worden gevoerd met de betreffende leerling. We vinden het belangrijk om na te gaan of 
de zorgsignalen ook kloppen. Soms heeft een leerling de vragenlijsten onjuist ingevuld, of bepaalde 
vragen niet goed begrepen. Deze stap nemen we om te voorkomen dat we handelen op onjuiste 
informatie. Als uit het kindgesprek blijkt dat de zorgsignalen correct zijn, zal de leerkracht in 
samenspraak met ouders bekijken wat er gedaan kan worden om het welbevinden van de leerling te 
verbeteren. Soms kan dat al met een kleine interventie gedaan worden. In die gevallen zal hier geen 
plan voor worden geschreven. Als de zorgen vragen om een uitgebreidere aanpak zal de leerkracht 
een plan opstellen dat wordt vastgelegd in Parnassys. Na de looptijd wordt dit plan geëvalueerd. Ook 
hierbij worden de ouders betrokken. Als de doelen van het plan onvoldoende behaald zijn wordt er 
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in overleg tussen de leerkracht en de IB gekeken of een nieuw plan een verstandig vervolg is, of dat 
er andere oplossingen nodig zijn. 
Tijdens de kennismakingsgesprekken, die plaatsvinden aan het begin van het schooljaar, staat de 
sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen centraal. 
Wanneer er zorgen zijn omtrent de ontwikkeling van leerlingen zullen deze met de ouders worden 
besproken. Zorgsignalen vanuit ZIEN worden in dit gesprek meegenomen.
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III. GEDRAGSPROTOCOL/ANTIPESTPROTOCOL 

 
A. Inleiding 
Met pesten wordt het gedrag bedoeld waarbij één persoon herhaald en gedurende langere tijd door 

één of meerdere anderen bejegend wordt op een manier die kan leiden tot fysieke verwonding en/of 

psychisch lijden 
 

Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen, als er zich 
ongewenste situaties voordoen, elkaar aanspreken op deze regels en afspraken. Door elkaar te 
steunen en wederzijds respect te tonen stellen we alle kinderen in de gelegenheid om met veel 
plezier naar school te gaan! 
Leerkrachten, ouders uit de ouderraad en de medezeggenschapsraad delen en stemmen 
gezamenlijk in  met dit antipestprotocol. 
Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien 
en op onze school serieus aanpakken. 

 

B. Uitgangspunten van school t.a.v. pestgedrag 
• Pesten moet als probleem worden gezien door alle direct betrokken partijen: leerlingen 

(gepeste kinderen, pesters en de zwijgende groep), leerkrachten en de ouders/verzorgers 
(hierna genoemd: ouders). 

• De school moet proberen pestproblemen te voorkomen. Los van het feit of pesten wel of 
niet aan de orde is, moet het onderwerp pesten met de kinderen bespreekbaar worden 
gemaakt, waarna met hen regels worden vastgesteld. De Vreedzame Schoolmethode is 
hierin de rode draad. 

• Als pesten optreedt, moeten leerkrachten (in samenwerking met de ouders) dat kunnen 
signaleren en daarin een duidelijke stelling innemen dat we dit gedrag niet accepteren. 

• Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch weer de kop opsteekt, moet de school 
beschikken over een directe aanpak. 

• Wanneer het probleem niet op de juiste wijze wordt aangepakt of de aanpak niet het 
gewenste resultaat oplevert dan is de inschakeling van een vertrouwenspersoon en 
indien aanwezig de gedragspecialist nodig. 

•  De vertrouwenspersoon kan het probleem onderzoeken, deskundigen raadplegen en het 
bevoegd gezag adviseren. 

• Op onze school zijn twee contactvertrouwenspersonen aangesteld. 

 
 

Bij pesten is van gelijkwaardigheid echter geen sprake. Het heeft een bedreigend en soms 
systematisch karakter. Wanneer het pesten regelmatig gebeurt, wordt de veiligheid van de omgeving 
van een kind aangetast. De inzet van het pestgedrag is altijd macht door intimidatie. 
Er zijn vele vormen van pestgedrag, we noemen er hier een aantal. 
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Verbaal: 
o Schelden; 

o Dreigen; 

o Bijnamen. 
 

Fysiek: 
o Trekken, duwen of spugen; 

o Schoppen en laten struikelen; 

o Krabben, bijten en haren trekken. 
 

Intimideren: 
o Achterna blijven lopen of ergens opwachten; 

o In de val laten lopen, de doorgang versperren; 

o Dwingen handelingen te verrichten, bijv. geld of snoep meenemen. 
 

Isoleren: 
o Uitsluiten bij spelletjes, meelopen naar huis, feestjes; 

o Steun zoeken bij andere kinderen om uitsluiting breder te maken. 
 

Stelen of vernielen: 
o Afpakken van schoolspullen, kleding of speelgoed; 

o Boeken bekladden, schoppen tegen en gooien met een schooltas, fietsbanden lek steken. 

 
1. Aanpak bij plagen 

We zijn attent op plaagsituaties in en rond de school. Plagen speelt zich soms af op de grens van het 
aanvaardbare en kan makkelijk overgaan in ruzie of zelfs pesten. We besteden er in de lessen van 
blok 1 van De Vreedzame School aandacht aan, maar ook gaandeweg het jaar wordt dit in andere 
blokken herhaald. Als plagen serieus wordt en in pesten dreigt over te gaan, ondersteunen we de 
geplaagde leerling om het plagen te  laten stoppen en spreken de plager aan op zijn of haar gedrag. 
Soms schakelen we een buddy in, een medeleerling, die de geplaagde leerling helpt het plagen te 
stoppen. Ook kunnen we de mediatoren vragen te helpen. 

 

C. Procedure pesten 
1. Signaleren en voorkomen 

 

• Door de methode “De Vreedzame school” worden onderwerpen als: veiligheid, omgaan met 
elkaar, rollen in een groep, aanpak van ruzies etc. regelmatig met de kinderen besproken. 

• Ook werkvormen zoals: spreekbeurten, rollenspelen, samenwerkingsopdrachten, regels met 
elkaar afspreken en vastleggen over omgaan met elkaar en groepsopdrachten, komen aan de 
orde. 

• Het voorbeeld van de leerkrachten (en de ouders) is van groot belang. Er zal minder gepest 
worden in een klimaat waar duidelijkheid heerst over de omgang met elkaar, waar 
verschillen worden aanvaard en waar ruzies niet met geweld worden opgelost maar 
uitgesproken (agressief gedrag van leerkrachten, ouders en de leerlingen wordt niet 
geaccepteerd. Leerkrachten horen duidelijk stelling te nemen tegen dergelijke gedragingen). 
Ouders worden betrokken bij de manier van werken op school. Bij de start van elk blok 
ontvangen de ouders een nieuwsbrief, waarin staat wat er behandeld wordt. Ook worden er 
met regelmaat voorbeeldlessen gegeven tijdens de kijkmomenten voor ouders. 

• Een effectieve methode om pesten te stoppen of binnen de perken te houden, is het 
afspreken van regels voor de leerlingen met de daarbij horende grenzen en consequenties. 
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• Als er zich pestincidenten voordoen, gaan we altijd eerst na of het programma van De 
Vreedzame School (nog) goed wordt uitgevoerd in de betreffende groep. Als dit niet het 
geval is, wordt hier eerst aandacht aan besteed. Vervolgens is er soms meer nodig. We 
hanteren daarbij een glijdende schaal: van vroegtijdig ingrijpen bij plagen tot uiteindelijk (als 
alle andere middelen zijn uitgeput) schorsen of verwijderen van leerlingen. 

• Tot slot maken we ook gebruik van ons sociaal-emotioneel volgprogramma Zien waarin de 
sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen in kaart worden gebracht. Hierin wordt 
gekeken hoe het met leerlingen en de groepen gaat en indien nodig extra (individuele) 
aandacht besteed op het gebied van de sociale vaardigheden van leerlingen. 

 
2. Gevoelens rondom pesten 

Het heeft absoluut zin om daadwerkelijk op te staan tegen pesten. 
Zodra andere kinderen het gepeste kind te hulp komen of tegen de pestende kinderen zeggen dat ze 
moeten ophouden kan de situatie aanzienlijk veranderen. Het pesten wordt dan al direct minder 
vanzelfsprekend en draagt bovendien grotere risico’s met zich mee. 
De situatie voor vooral meelopers verandert doordat er stelling genomen wordt tegen het 
pestgedrag. Het wordt duidelijk dat het geen groepsnorm is om mee te gaan in dit gedrag. Omdat 
meelopers graag bij de norm en de grote groep horen, zijn zij niet bereid (en in staat) risico te lopen 
waarvan zij de gevolgen niet kunnen overzien. 
Ook kinderen en ouders die pestgedrag signaleren en er melding van maken bij de leerkracht 
vervullen een belangrijke rol. Ouders van kinderen die gepest worden zijn hier altijd emotioneel bij 
betrokken, zij willen maar één ding, dat het pesten onmiddellijk stopt. 
Gevoelens van onmacht kunnen een rationeel handelen in de weg staan. Samenwerking met de 
leerkracht is hierin belangrijk. Ook de ouders van kinderen die niet direct met het pestgedrag te 
maken hebben kunnen een belangrijke rol spelen door met hun kinderen over het ongewenste 
gedrag te praten. Het is in het belang van alle kinderen dat dit gebeurt. Als er in de omgeving van een 
kind gepest wordt heeft het zelf ook meestal last van een onprettige of onveilige sfeer in de groep. 

 

Mogelijk te verwachten problemen: 
Een kind dat gepest wordt schaamt zich vaak voor zijn gedrag, het voldoet niet aan verwachtingen 
van eigenschappen die ouders graag in hun kind zien, een vrolijk en vooral onbezorgd kind dat in 
staat is om voor zichzelf op te komen. Pesten is een groot probleem voor kinderen en zorgt ook voor 
een evenredig groot probleem bij de erkenning en de aanpak er van. Veel gepeste kinderen praten er 
niet over en vereenzamen. Het bespreekbaar maken van het pesten zorgt in eerste instantie vaak 
voor meer angst: zal het pesten niet erger worden als represaille? 

 

Het pestende kind ziet zich in zijn machtsspel bedreigd. Soms blijkt het pestende kind echter 
opgelucht dat de cirkel doorbroken wordt. Er wordt aandacht besteed aan zijn onmacht om op een 
positieve wijze een relatie op te bouwen. Het aanleren van de vaardigheden hiervoor zal zijn 
onmachtgevoelens verminderen. 

 

De middengroep voelt zich soms schuldig dat zij niet voor het gepeste kind opkomen door actief te 
helpen of de leerkracht of ouder te waarschuwen. Voor hen kan het bespreekbaar maken een 
opluchting zijn. 

 
De ouders van kinderen die pesten of meeloper zijn hebben vaak moeite hun kind in die rol te zien. 
Sommige ouders zien de ernst van de situatie onvoldoende in. Zij vertalen het pestgedrag van hun 
kind in weerbaar gedrag of zien er niet meer in dan onschuldige kwajongensstreken. Ouders 
beschikken echter niet altijd over de juiste informatie. Daarom is het belangrijk dat de leerkracht hen 
op de hoogte houdt van het gedrag van hun kind op school. Een pestend kind op school hoeft zich in 
de thuissituatie niet als zodanig te manifesteren. Het is echter belangrijk dat ouders het gedrag als 
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ongewenst gaan zien omdat kinderen die pesten een negatieve ontwikkeling doormaken die risico’s 
voor later met zich meebrengt. 

 
3. Digitaal pesten 

Door de digitale mogelijkheden zijn de communicatiemiddelen middels sociale-media uitgebreid. 
Helaas worden deze middelen niet door iedereen op de goede wijze gebruikt. Kinderen die anderen 
via de sociale media vervelend benaderen, doen dit meestal vanuit hun eigen huis. De ontvanger 
ontvangt dit bericht ook thuis. Echter school is een samenkomst van kinderen en op deze wijze raakt 
de school soms toch betrokken bij deze situaties. Dit zorgt voor veel onrust in de groep en heeft geen 
gunstig effect op het klimaat in de groep. 
Wanneer digitaal pesten vanuit thuis plaatsvindt, beschouwen wij de ouders van beide leerlingen als 
eerste verantwoordelijken in het oplossen van de situatie. De school zal beide ouders stimuleren om 
in gezamenlijkheid de situatie tot een goede oplossing te brengen. De ouders hebben in eerste 
instantie de regie. Wij zien het als onze taak als school om, wanneer de schoolsituatie door het 
digitale pesten wordt beïnvloed, een ondersteunende rol te vervullen. Daarmee wordt bedoeld dat 
wij ons zullen inspannen om te ondersteunen in het uitzoeken en oplossen van de situatie. Echter, 
omdat het digitale pesten thuis plaatsvindt, ligt ook een groot deel van de oplossing bij de ouders 
thuis. 

 
In het geval van digitaal pesten volgen we de volgende stappen: 
1. Digitaal pesten dient altijd op school gemeld te worden. Als het mogelijk is, zien we graag een 
voorbeeld van het digitale pesten. 

2. Er wordt ingeschat of er inderdaad sprake is van een pestsituatie/ongewenst gedrag. 

3. Wij nemen contact op met de ouders van het gepeste kind en ondersteunen de ouders in het 
‘ontrafelen’ van de situatie. Wat is er precies gaande? 

4. School zal de ouders van zowel het gepeste kind als het pestende kind stimuleren om contact met 
elkaar op te nemen over de situatie die gaande is. Mocht het niet productief zijn dat de ouders direct 
met elkaar in contact treden om de situatie op te lossen, dan zullen de ouders van het gepeste kind 
als ook de ouders van de pester door school op de hoogte worden gebracht van het digitaal pesten. 

5. Met de ouders van de pester worden afspraken gemaakt met als doel het digitale pesten te laten 
stoppen. In dit gesprek wordt ook de eventueel te hanteren sanctie besproken. 

6. In de groep wordt aandacht besteed aan digitaal pesten. 

7. De leerkracht houdt contact met de ouders. 
 

4. Vijfsporen aanpak 
Wij hanteren op school deze aanpak omdat hierbij de totale omgeving van het kind wordt 
meegenomen. De aanpak is gericht op de verschillende partijen die betrokken zijn bij pesten: het 
gepeste kind, het pestende kind, de ouders, de groepsgenoten en de school. 

 

Spoor 1 :Steun bieden aan het kind dat gepest wordt: 

• Naar het kind luisteren en zijn probleem serieus nemen; 

• Zorgen dat het kind zich veilig voelt; uitleggen wat jij als leerkracht gaat doen om het pesten te 
stoppen; 

• Met het kind overleggen over mogelijke oplossingen; Samen met het kind werken aan 
oplossingen; 

• Zo nodig zorgen dat het kind deskundige hulp krijgt, bijvoorbeeld een sociale 
vaardigheidstraining om weerbaar te worden; 

• Ook kan er gekozen worden voor de Oplossingsgerichte Pest Aanpak (OPA). Voor meer 
informatie hierover zie bijlage 1; 

• Zorgen voor follow-up gesprekken. 



13  

Spoor 2: Steun bieden aan het kind dat zelf pest: 

• Met het kind bespreken wat pesten voor een ander betekent; 

• Het kind helpen om op een positieve manier relaties te onderhouden met andere kinderen;  

• Het kind helpen om zich aan regels en afspraken te houden; 

• Zorgen dat het kind zich veilig voelt; uitleggen wat jij als leerkracht gaat doen om het pesten te 
stoppen; 

• Zo nodig zorgen dat het kind deskundige hulp krijgt; 

•  Zorgen voor follow-up gesprekken. 
 

Spoor 3: De ouders van het gepeste en van het pestende kind steunen: 

• Ouders die zich zorgen maken over pesten serieus 
nemen;  

• Ouders op de hoogte brengen cq houden van 
pestsituaties; 

• Informatie en advies geven over pesten en de manieren 
waarop pesten kan worden aangepakt; 

• In samenwerking tussen school en ouders het 
pestprobleem aanpakken, zowel op school als thuis;  

• Zo nodig ouders doorverwijzen naar deskundige 
ondersteuning. 

 
Spoor 4: De middengroep (de rest van de groep) betrekken bij de oplossingen van het pestprobleem  

• Met de kinderen praten over pesten en over hun eigen rol daarbij; 

• Met de kinderen overleggen over mogelijke oplossingen en over wat ze zelf kunnen 
bijdragen aan die  oplossingen; 

• Samen met de kinderen werken aan oplossingen, waarbij ze zelf een actieve rol spelen. 
 

Spoor 5: De algemene verantwoordelijkheid van de school 

• De school zorgt dat de directeur, de bouwcoördinatoren en de leerkracht voldoende 
informatie hebben over pesten in het algemeen en het aanpakken van pesten in de 
eigen groep en de eigen school; 

• De school neemt stelling tegen pesten; 

• De school heeft een goed beleid rond pesten en veiligheid van leerlingen waar iedereen 
bij betrokken is. Het beleid wordt jaarlijks geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. 

 
D. Maatregelen 

 
1. Preventieve maatregelen 

In hoofdstuk 2 leest u hoe wij preventief lessen geven uit het programma De Vreedzame School en 
hoe we dit monitoren. 

 

2. Curatieve maatregelen 
Wanneer een pestsituatie gemeld is worden de volgende stappen genomen: 
1. De leerkracht of contactvertrouwenspersoon gaat het gesprek aan met het gepeste kind. 

2. De leerkracht brengt in een pestsituatie altijd de contactvertrouwenspersoon op de hoogte. 
Wanneer zich in de school een pestsituatie voordoet, maakt de contactvertrouwenspersoon hier een 
aantekening van.  

Let op: de contactvertrouwenspersoon maakt geen verslaglegging. Dat doet de leerkracht in 
ParnasSys. 
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3. De leerkracht praat met het pestende kind. Zij laat het kind zijn verhaal vertellen en geeft aan dat 
pestgedrag niet mag op school. Er wordt van dit gesprek een notitie gemaakt in het dossier van het 
kind; 

4. De ouders van de het gepeste kind en van het pestende kind worden geïnformeerd. We 
vertellen wat er gaande is en welke stappen ondernomen zijn om het ongewenste gedrag te 
stoppen. We vragen de ouders de situatie thuis met hun kind te bespreken; 

5. De directeur en het team worden geïnformeerd; 

6. Er wordt een gesprek in de groep gehouden om de verantwoordelijkheden van iedereen te 
bespreken en de middengroep te mobiliseren. 

 
3. Repressieve maatregelen 

Wanneer een pestsituatie zich herhaalt worden de volgende stappen ondernomen: 
1. De leerkracht meldt het bij de directeur; 

2. De directeur bespreekt de situatie, aan de hand van de gemaakte aantekeningen, met de 
leerkracht en de contactvertrouwenspersoon; 

3. De directeur nodigt de ouders en het pestende kind uit voor een gesprek, de leerkracht is hierbij 
aanwezig. In dit gesprek worden duidelijke afspraken gemaakt t.a.v. het gewenste gedrag, deze 
afspraken worden vastgelegd en door alle betrokken ondertekend. Zo nodig wordt gesproken over 
hulp buiten school. Er wordt een datum voor een vervolgafspraak afgesproken. Indien de ouders van 
het gepeste kind het wenselijk vinden om naast het gesprek met de leerkracht met de directeur te 
praten dan kunnen zij natuurlijk ook een gesprek aanvragen bij de directeur; 

4. Als het ongewenste gedrag niet aanzienlijk minder wordt en/of als de ouders van het kind 
onvoldoende meewerken om het probleem aan te pakken kan de directeur besluiten tot bijzondere 
maatregelen. Voorbeelden hiervan kunnen zijn het tijdelijk in een andere groep plaatsen van het 
pestende kind of een tijdelijke uitsluiting van het bezoeken van de school (schorsing) met een 
maximum van drie dagen. De directeur meldt dit, volgens de regels, bij de leerplichtambtenaar en bij 
het stafbureau van de SKOVV. 

5. Wanneer na deze maatregelen het ongewenste gedrag niet afneemt kan de directeur, in overleg 
met het bestuur, overgaan tot algehele verwijdering van het kind van school. 
Zie bijlage 2: Protocol schorsen en verwijderen. 

 
 

E. Hulp aan betrokkenen 
Als school hebben we de verantwoordelijkheid en de verplichting om iedereen adequate hulp te 
geven of deze te organiseren. Van elk gesprek of andere actie wordt een notitie gemaakt in het 
digitale leerlingvolgsysteem. 

 
1. Hulp aan het gepeste kind: 

Naast het voorkómen van nieuwe ongewenste ervaringen staat de verwerking van hetgeen gebeurd 
is voorop. Dit gebeurt bijvoorbeeld door: 
1. Gesprekken met de leerkracht, als meest vertrouwde persoon. Indien nodig kan een gesprek 
plaatsvinden met de contactvertrouwenspersoon. Naast incidentele momenten worden ook vaste 
gespreksmomenten ingepland waarin het kind gevraagd wordt naar hoe het gaat, gaat het beter, is 
het pesten gestopt? Het doel van deze gesprekken is tweeledig: het verwerken van de negatieve 
ervaringen en het signaleren van eventuele nieuwe prikkels; 

2. We bieden het kind de mogelijkheid van een “verwerkingsschrift”. Het kind kan hierin dingen 
opschrijven. Het gaat om een vertrouwelijk instrument van kind en leerkracht. Het kind kan hierin de 
nare ervaringen van zich af schrijven of tekenen en er later eventueel met de leerkracht over praten; 
3. Samen met de ouders bespreken we of er een andere vorm van hulp, soms buiten school, voor het 
kind nodig is. 
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2. Hulp aan het pestende kind: 
Vanuit onze pedagogische waarden hebben pestende kinderen eveneens recht op hulp. Zij zijn 
immers niet in staat om op een positieve wijze met anderen om te gaan en hebben hierin 
ondersteuning nodig. Deze hulp kan bestaan uit: 

 
 

1. Een gesprek met ouders en kind waarin wordt aangegeven dat pestged niet geaccepteerd 
wordt en samen gezocht wordt naar mogelijkheden om het ongewenste gedrag om te zetten in 
gewenst gedrag; 

2. In dit gesprek wordt het pestende kind geconfronteerd met eventuele gevolgen van zijn gedrag 
voor het gepeste kind, maar ook voor zichzelf; 

3. Het pestgedrag wordt in het team gemeld. Het team kan hierdoor alert reageren, waardoor 
nieuwe incidenten voorkomen kunnen worden; 

4. Zo nodig wordt, in samenspraak met de ouders hulp van buiten school ingeroepen. 

 
3. Hulp aan de middengroep en de meelopers: 

De zwijgende middengroep en de meelopers zijn al eerder beschreven als belangrijk in het stoppen 
van het negatieve proces. Als deze groep eenmaal in beweging is gebracht hebben pestende 
kinderen veel minder invloed. 

 
4. Hulp aan de ouders: 

Voor de ouders van gepeste kinderen is het van belang dat de school de aanpak van het pesten 
serieus neemt. Zij worden door de leerkracht geïnformeerd over de gesprekken die hebben 
plaatsgevonden en de stappen die genomen worden in de voortgang van het proces. 
Met de ouders van het pestende kind is overleg over de aanpak en de begeleiding van hun kind. De 
school gaat met de ouders van het pestende kind in gesprek over het, in sociaal opzicht, 
zorgwekkende gedrag van hun kind en de mogelijke oplossing hiervan. 
De ouders van de zwijgende middengroep en de meelopers moeten bij de leerkracht kunnen 
aankloppen als zij van hun kind vernemen dat er een kind gepest wordt. Wij vinden het belangrijk dat 
ouders deze meldingen bij ons doen. 
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IV. ROL VAN DE CONTACTVERTROUWENSPERSOON EN 

VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR 

 
A. Rol van de contactvertrouwenspersoon 

Op school is de leerkracht het eerste aanspreekpunt voor ouders en leerlingen om zorgen, 
problemen of klachten te bespreken. In bepaalde situaties is het, vanwege uiteenlopende redenen, 
onwenselijk voor ouders of leerlingen om een klacht of zorg met de leerkracht te bespreken. In die 
gevallen kan er contact gezocht worden met de directeur. Toch kan het voorkomen dat ook die route 
niet wenselijk is. In die gevallen, als een probleem zich niet laat oplossen, kunnen beide partijen erbij 
gebaat zijn een derde in te schakelen. 
Voor die gevallen heeft de Cuneraschool twee contactvertrouwenspersonen. Bij hen kunnen ouders 
en kinderen terecht. Maar ook teamleden kunnen een beroep doen op de vertrouwelijke rol van de 
contactvertrouwenspersoon. De contactvertrouwenspersonen zijn voor deze taak geschoold. Zij 
kunnen de klager verwijzen naar bijvoorbeeld de directeur, het bestuur of een externe 
vertrouwenspersoon. Soms kan het voor leerlingen moeilijk zijn om direct contact te leggen met de 
contactvertrouwenspersoon. Voor die gevallen is op school een brievenbus op een vaste plaats 
beschikbaar waar leerlingen een briefje in kunnen stoppen waarmee met de 
contactvertrouwenspersoon contact kan worden gelegd. 
Ieder jaar gaan de contactvertrouwenspersonen langs bij alle groepen van de Cuneraschool. Zij geven 
uitleg over hun rol. Hierbij is zowel aandacht voor de rol van anti-pestcoördinator als die van 
vertrouwenspersoon. Zij geven tijdens dit moment duidelijk aan wat hun rol is en wanneer zij 
ingeschakeld kunnen worden. 
De Cuneraschool streeft ernaar om de contactvertrouwenspersonen binnen de school ieder jaar bij 
te scholen. Het is belangrijk dat hun kennis up-to-date is. 

 
 

B. Rol van veiligheidscoördinator 
De rol van de veiligheidscoördinator is meer gericht op het coördineren van ons gehele 
veiligheidsbeleid. Hij/zij neemt deel aan overleggen met de contactvertrouwenspersonen, BHV-ers 
en directie en controleert mede met de directeur de veiligheid van het schoolgebouw. Mogelijke 
acties die daaruit voortvloeien zal de veiligheidscoördinator coördineren en in het veiligheidsplan 
bijstellen. 

 

 
C. Contactpersonen en adressen 

• Contactvertrouwenspersonen Cuneraschool: 
o Joke Strijbosch: j.strijbosch@skovv.nl of tel: 0317-614119 
o Karlijn Soeterik: k.soeterik@skovv.nl of tel: 0317-614119 

• Veiligheidscoördinator Cuneraschool: 
o Linda Achterberg: l.achterberg@skovv.nl of tel: 0317-614119 

• Extern vertrouwenspersoon SKOVV: 
o Sonja Tettero: sonja@vertrouwenszaken.nl of tel: 06-24676470 

• Inspectie van het onderwijs: www.onderwijsinspectie.nl tel. nr. 0800- 8051 
• Vertrouwensinspecteur van het onderwijs: 

https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/vertrouwensinspecteurs 
tel 0900 - 111 3 11

mailto:j.strijbosch@skovv.nl
mailto:k.soeterik@skovv.nl
mailto:l.achterberg@skovv.nl
mailto:sonja@vertrouwenszaken.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/vertrouwensinspecteurs


17  

 

V. OVERIG BELEID OP DE CUNERASCHOOL M.B.T. VEILIGHEID 
 

De Cuneraschool heeft naast het bovenstaande beleid ook de volgende beleidsstukken opgesteld: 

• Beleidsafspraken rondom oudercommunicatie Social Schools 

• Mediaprotocol SKOVV 

• Privacyreglement SKOVV 

• Calamiteitenplan SKOVV 

• Protocol medicijngebruik SKOVV 

• Risico & inventarisatieplan Cuneraschool 

• Protocol ontoelaatbaar gedrag 

Deze beleidsstukken zijn op te vragen bij de directeur van de school. 
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Bijlage 1: Aanpak van conflicten en pestgedrag: Oplossingsgerichte Pest Aanpak 
(OPA) 

A. Stap 1: Wanneer leerlingen een conflict met elkaar hebben en/of elkaar 
pesten 

A. Er eerst zelf (en samen) uit zien te komen. 
B. Praat het uit: 

1. STOP! Eerst afkoelen. Tel tot tien. 
2. Zet je gele pet op. Zeg wat jij wilt. Luister naar wat de ander wil. 
3. Probeer een win-win oplossing te vinden. 
4. Geef elkaar een hand en voer de oplossing uit. 
5.  

B. Stap 2: Probleem voorleggen 
Op het moment dat een van de leerlingen er niet uitkomt (in feite het onderspit delft en verliezer 
of zondebok wordt) heeft deze het recht en de plicht het probleem aan de mediator of leerkracht 
voor te leggen. 
  

C. Stap 3: Verhelderingsgesprek 
De mediator of leerkracht brengt de partijen bij elkaar voor een verhelderingsgesprek en probeert 
samen met hen het conflict of pesterijen op te lossen en (nieuwe) afspraken te maken. 

 

D. Stap 4: Als het pesten niet stopt 
Gesprek met het gepeste kind. De leerkracht, andere leerkracht of ambassadeur van de sociale 

veiligheid praat met het gepeste kind over de situatie, vraagt of hij of zij hulp wil en stelt met hem of 

haar de 

steungroep samen. Dit is een gemengde groep van zo’n 5 tot 8 medeleerlingen, waaronder 

leerlingen die de gepeste noemt als mogelijke helpers, maar ook de pester en meelopers of 

buitenstaanders; liefst ook een verdeling van jongens en meisjes. 

We vragen in dit gesprek aan de leerling of hij of zij wil dat de ouders op de hoogte worden gesteld 

van de gesprekken. Als een externe of een andere volwassene (niet de eigen groepsleerkracht) 

binnen de school deze gesprekken gaat voeren, lichten we de ouders altijd in. 

 

B. Stap 5: Gesprek met de steungroep. 
Hierbij is het gepeste kind niet aanwezig. In dit gesprek wordt de steungroep uitgenodigd om de 
gepeste medeleerling te gaan helpen. Ze wordt uitgenodigd om met ideeën en voorstellen te komen. 
Dit alles met als doel dat het pesten moet stoppen. 
 

C. Stap 6: Tweede gesprek met de gepeste. 
Na ongeveer een week bespreekt de leerkracht hoe het nu gaat met de gepeste. 

 

D. Stap 7: Tweede gesprek met de steungroep. 
Na ongeveer een week is er ook een gesprek met de steungroep, waarin ieder lid de gelegenheid 
krijgt om te praten over wat hij of zij heeft gedaan. 

 
N.B. Soms moet deze cyclus nog een of meerdere keren herhaald worden, om ervoor te zorgen dat 
het interactiepatroon blijvend verandert. 
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E. Stap 8: Herstelgesprekken, met als doel: schade herstellen 
De hiervoor beschreven Oplossingsgerichte Pest Aanpak (OPA) is niet altijd mogelijk of geeft soms 

geen resultaat: de pester stelt zijn of haar gedrag niet bij. Soms zijn de pestsituaties zo ernstig dat er 

iets anders moet gebeuren. Soms wil de gepeste leerling niet meewerken. Soms valt de pester in 

herhaling en komt de grens van het toelaatbare in de school in het vizier. 

Ter bescherming van de gepeste leerling zullen we – als alle pogingen (inclusief externe 

hulpverlening en een laatste waarschuwing) geen resultaat hebben gehad - moeten overgaan tot 

schorsing of verwijdering. Een dergelijke noodoplossing is natuurlijk geen oplossing van het 

probleem. Vaak blijven de leerlingen elkaar ontmoeten in de buurt. Het onopgeloste probleem krijgt 

dan mogelijk een vervelend vervolg buiten school. Om die reden geven we, voordat de fase van 

schorsing en/of verwijdering ingaat, aan de betrokkenen een laatste kans om de situatie te 

herstellen. 

Naast de pester en het gepeste kind worden bij voorkeur ook anderen (familieleden, vrienden, 
andere betrokken) bij het gesprek betrokken. Een voorwaarde voor een dergelijk herstelgesprek is 
uiteraard dat de pester (en diens ouders) verantwoordelijkheid willen nemen voor het aangedane 
leed, het aanhoren van het verhaal van het gepeste kind (en diens ouders) over de zware gevolgen 
van het pesten en dat zij bereid zijn excuses te maken. 
De basisvragen die centraal staan bij herstelbijeenkomsten zijn: 

• Wat is er gebeurd? 

• Wat dacht je op dat moment en hoe denk je er nu over? 

• Wie is er door het gebeurde beschadigd, benadeeld, en hoe? 

• Hoe zorgen we ervoor dat iedere betrokkene zijn kant van het verhaal kan laten horen? 
• Wat is nodig om te herstellen wat er is gebeurd? 

• Wat leren we hiervan voor de toekomst? 
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Bijlage 2: Schorsing en verwijdering 
Als de veiligheid van leerlingen, leerkrachten, ander personeel of ouders in het geding is, is optreden 
geboden. Daarbij hoeft het niet alleen om de fysieke veiligheid te gaan; het kan ook de sociale en 
emotionele veiligheid betreffen. Als er een noodzaak is om stevig op te treden, dan hanteren we het 
protocol “Schorsen en verwijderen” dat voor alle betrokkenen helder aangeeft welke stappen 
worden gezet als er sprake is van een extreme situatie. 
 

Algemene toepassing binnen SKOVV. 

• De beslissing over toelating en verwijdering van leerlingen berust bij het bestuur en wordt 
uitgevoerd door de directie 

• Bij weigering dan wel verwijdering of schorsing van een leerling wordt het besluit daartoe 
schriftelijk, met redenen omkleed, bekend gemaakt aan de ouders. De mogelijkheid als onder d. 
vermeld wordt daarbij aangegeven 

• Voordat tot verwijdering van een leerling wordt besloten, worden de ouders alsmede 
betreffende groepsleerkracht/directie van de leerling gehoord. Alvorens echter hiertoe 
overgegaan kan worden dient eerst het door de school vastgestelde 'zorgtraject' gevolgd te zijn. 
Schorsing kan bij ernstig wangedrag voorafgaan aan deze procedure, omdat onmiddellijk moet 
worden opgetreden en er tijd nodig is voor het zoeken naar een oplossing 

• Binnen 6 weken na bekendmaking, bedoeld onder b., kunnen de ouders bij het bestuur 
schriftelijk bezwaar maken tegen de beslissing 

• Het bestuur beslist binnen 4 weken na ontvangst van het bezwaarschrift 

• Alvorens te beslissen hoort het bestuur de ouders en de directie van de school 
• Indien ouders niet akkoord gaan met de genomen beslissing kunnen zij een klacht indienen 

volgens de door het bestuur vastgestelde klachtenregeling. 

(In het uiterste geval kunnen ouders een beroep doen op de burgerlijke rechter in het kader van een 
civiele procedure gebaseerd op een onrechtmatige daad.) 

 
B. Schorsing. 

 

Schorsing is aan de orde wanneer de directie bij ernstig wangedrag, waarbij de veiligheid niet langer 

gewaarborgd kan worden, onmiddellijk moet optreden en er tijd nodig is voor het zoeken naar een 

oplossing. Ook kan het zijn dat er al langere tijd sprake is van ontoelaatbaar gedrag bij een leerling. 

Dan kan er een procedure aan het schorsen vooraf gaan. Deze procedure staat omschreven in het 

‘Protocol ontoelaatbaar gedrag’ (zie bijlage 5). In beide gevallen stelt de school een 

ondersteuningstraject op, dit wordt met de betrokkenen vastgesteld en gevolgd. Indien tot schorsing 

wordt overgegaan, zal zo spoedig contact opgenomen worden met de ouders, het bevoegd gezag, de 

leerplichtambtenaar en de inspectie. 

Scholen of het bevoegd gezag dienen de schorsing te melden via een formulier dat in het 

internet schooldossier (ISD) is opgenomen. 

Schorsing gebeurt voor een beperkte periode en niet voor onbepaalde 

tijd. Voor ondersteuning kan de directeur terecht bij de 

vertrouwensinspectie. 

 

Procedure: 
• Schorsing van een leerling vindt in principe pas plaats na overleg met de leerling, de ouders en 

de groepsleerkracht 

• Het bestuur/de directie deelt het besluit tot schorsing schriftelijk aan de ouders mee. In dit 
besluit worden vermeld: de redenen voor de schorsing, de aanvang en de tijdsduur en eventuele 
andere genomen maatregelen 
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Het bestuur/de directie stelt de inspectie en de leerplichtambtenaar van de gemeente in kennis 

• van de schorsing en de redenen daarvoor 

• De directie informeert de betrokkenen over de situatie, hierbij wordt rekening gehouden met de 
privacy van de betrokkenen 

• De school stelt de leerling in staat, bijvoorbeeld door het opgeven van huiswerk, te voorkomen 
dat deze een achterstand oploopt 

 

C. Verwijdering. 
 

Verwijdering is een maatregel bij zodanig ernstig wangedrag dat het bestuur/de directie concludeert 

dat de relatie tussen school en leerling of ouders onherstelbaar verstoord is. 

Hetgeen betekent dat het kind definitief van school verwijderd wordt, met als reden het duidelijk 

constateren dat door het kind of door de ouders aan de voorwaarden en regels zoals gesteld bij 

toelating niet (meer) wordt voldaan. 

 

Onderstaande mogelijke factoren worden door de onderwijsinspectie aangegeven: 
• De school kan een leerling niet de nodige speciale zorg bieden 

• De leerling zich voortdurend agressief gedraagt 

• Er zijn ernstige conflicten (ook als de ouders daar betrokken bij zijn) 
 

Voorafgaand aan verwijdering: 
Voordat het besluit tot verwijdering wordt genomen door het bevoegd gezag van de school, heeft de 
school de verplichting om: 

• Overleg te houden met de inspecteur van de onderwijsinspectie. 

• De ouders in de gelegenheid te stellen om te worden gehoord over het voornemen tot 
verwijdering en de redenen daarvoor. 

• De betrokken groepsleraar te horen (artikel 40 lid 11 WPO) 
 

Besluit tot verwijdering 
Het besluit tot verwijdering wordt genomen door het bevoegd gezag van de school. Definitieve 
verwijdering van een leerling vindt niet eerder plaats dan dat het bevoegd gezag zorg heeft gedragen 
dat een andere school bereid is de leerling toe te laten. Onder een andere school kan ook worden 
verstaan een school voor speciaal (basis) onderwijs of een instelling voor speciaal onderwijs (artikel 40 
lid 11 WPO). Het besluit tot verwijdering moet schriftelijk en gemotiveerd van het daartoe bevoegde 
orgaan van de school aan de ouders worden medegedeeld. In het besluit is aangegeven dat, en op 
welke wijze bezwaar aangetekend kan worden. De inspecteur en de leerplichtambtenaar worden 
schriftelijk op de hoogte gebracht van het definitieve besluit tot verwijdering. Het 
samenwerkingsverband kan de school/het schoolbestuur ondersteunen. Het is derhalve noodzaak dat 
bij een voorgenomen verwijdering de Steunpunt Coördinator van de regio betrokken is. Het is 
wenselijk dat reeds in een eerder stadium de Steunpunt Coördinator betrokken is, zodat een 
eventuele verwijdering voorkomen kan worden, dan wel dat het zoeken naar een andere school 
ondersteund wordt. 
 

Bezwaar maken 
Regels indienen bezwaar 

Ouders van een leerling die verwijderd wordt, hebben het recht een bezwaar in te dienen. Hiertoe 

gelden onderstaande regels: 

• Ouders moeten bezwaar maken binnen zes weken nadat het besluit schriftelijk bekend is 
gemaakt 

• Het bezwaar moet schriftelijk ingediend worden bij het bevoegd gezag van de school 
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Voor meer informatie over zorgplicht zie het stroomschema: 

 

• Het bevoegd gezag geeft ouders de kans om uw bezwaar mondeling toe te lichten 

• Ouders hebben recht op inzage van het dossier van het kind 

• Tijdens de bezwaarprocedure kan de school het kind weigeren. Als ouders erop staan dat de 
school het kind wel toelaat: 

• Kunnen ouders om een ‘voorlopige voorziening’ vragen bij de bestuursrechter 

• Kunnen ouders een kort geding aanspannen bij de civiele rechter (school voor bijzonder 
onderwijs). Dan moeten ouders zich wel laten vertegenwoordigen door een advocaat. 

• Als de school vasthoudt aan de verwijdering van het kind, kunnen ouders de zaak voorleggen 
aan de rechter: 

• Als het een school voor bijzonder onderwijs is: civiele rechter. 

 
Verantwoordelijkheid bevoegd gezag van de school bij ingediend bezwaar 

Indien bezwaar is gemaakt tegen het besluit, dan dient het bevoegd gezag binnen 4 weken (gerekend 

vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken) te 

beslissen (artikel 40 lid 12 SPO). In het kader van de heroverweging op bezwaar dienen de ouders te 

worden gehoord; in deze fase kan de leerling de toegang tot de school ontzegd worden. 

Bezwaar indienen bij de tijdelijke geschillencommissie toelating en verwijdering 

Ouders kunnen sinds 1 augustus 2014 een geschil over de verwijdering van hun kind aanhangig 

maken bij de “geschillencommissie toelating en verwijdering”. De inspectie stelt zich in deze gevallen 

terughoudend 

op. Indien een geschil aanhangig is gemaakt bij de commissie en de ouders bezwaar hebben gemaakt 

tegen de beslissing over de verwijdering, neemt het bevoegd gezag de beslissing op bezwaar niet dan 

nadat de commissie heeft geoordeeld. De termijn voor het nemen van de beslissing op bezwaar 

wordt opgeschort met ingang van de dag waarop het geschil aanhangig is gemaakt bij de commissie 

tot de dag waarop de commissie het oordeel heeft uitgebracht (artikel 43 lid 4 WPO). De commissie 

brengt op verzoek van de ouders binnen 10 weken een oordeel uit aan het bevoegd gezag, rekening 

houdend met het schoolondersteuningsprofiel en het ondersteuningsplan (artikel 43 lid 3 WPO) 


