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1. Inleiding 
 

Op het terrein van veiligheid voor leerlingen, werknemers en ouders zijn er diverse maatregelen 

getroffen.  

 Voor alle schoolgebouwen zijn door de gemeente zogenaamde gebruikersvergunningen 

verleend. Het verlenen van een dergelijke vergunning garandeert een veilig gebouw. 

 Elke 4 jaar worden de arbeidsomstandigheden voor leerkrachten en leerlingen onder de 

loep genomen middels een uitvoerige risico-inventarisatie en evaluatie. Er wordt gekeken 

of de school voldoende veilig is en of er in geval van calamiteiten een actieplan aanwezig is 

om hiermee om te gaan. 

 Iedere school kent een bedrijfshulpverlenersorganisatie. Door middel van scholing worden 

de bedrijfshulpverleners jaarlijks bijgeschoold.  

 Iedere school kent actuele ontruimingsplannen. De ontruimingsplannen worden jaarlijks 

geoefend. 

 De gymtoestellen in speellokalen en gymlokalen als ook de speeltoestellen buiten worden 

gekeurd volgens een interne en externe procedure. 

 Op veel scholen functioneren verkeersouders als eerste aanspreekpunt op het gebied van 

verkeer en veiligheid. 

 De schoolgebouwen worden regelmatig extern gecontroleerd op hygiëne en veiligheid. 

 Pesten, bedreiging, geweld en discriminatie horen niet thuis in het onderwijs.  

Leerlingen, medewerkers en ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat: 

 anderen hen in hun waarde laten; 

 ieder zich aan de normale regels van omgang en fatsoen houdt; 

 ruzies niet met dreiging en geweld worden 'opgelost'; 

 er altijd iemand is die naar je vragen en klachten wil luisteren. 

 

2. Map veiligheid 
 

Een veilig schoolklimaat zou iets vanzelfsprekends moeten zijn. Maar helaas blijkt uit incidenten 

dat veiligheid op school blijvend aandacht behoeft. Ook een veilige thuissituatie is niet altijd 

vanzelfsprekend. Daarom hebben de schoolbesturen van het basisonderwijs, speciaal en 

voortgezet onderwijs in Deventer samen met de gemeente een Map Veiligheid opgesteld waarin 

afspraken en protocollen zijn vastgelegd.  

Daarin staan afspraken over hoe we willen dat leerlingen, leraren en ouders op school met elkaar 

omgaan, waar grenzen liggen en wat er gebeurt wanneer grenzen worden overschreden. Ook is 

beschreven hoe er omgegaan wordt met zaken als internet gebruik, medische zaken, veilige 

speelplaatsen en een veilige schoolomgeving.    

 

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld 

Per 1 januari 2012 is een meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld op elke school 

verplicht. De meldcode is een hulpmiddel om kindermishandeling, maar ook om huiselijk geweld 

tegen te gaan. Een meldcode betekent niet dat er meldplicht is. Bij meldplicht moet een 

professional zijn vermoeden van geweld melden bij een andere instantie.  



Die verplichting bestaat niet bij een meldcode. Samen met de gemeente Deventer hebben de 

schoolbesturen in Deventer op basis van landelijke richtlijnen een meldcode ontwikkeld. Hierin is 

een stappenplan opgenomen hoe te handelen bij vermoedens van huiselijk geweld en 

kindermishandeling. Ook op onze school gebruiken we deze meldcode. De meldcode maakt 

onderdeel uit van ons veiligheidsbeleid “Veilig op school”.  

 

3. Privacy 
 

De school gaat voorzichtig en terughoudend om met leerling-gegevens en gegevens die ouders 

aan school verstrekken. De school zorgt ervoor dat de gegevens goed beveiligd zijn. U kunt de 

gegevens die de school van u of uw kinderen bijhoudt inzien. In principe zal alleen vrij 

verkrijgbare informatie openbaar gemaakt worden (bijvoorbeeld verspreiding 

klassen/leerlingenlijsten). Als er bezwaren bestaan tegen het verspreiden van deze informatie 

verzoeken we u dat aan te geven bij de directie van de school.  

Met betrekking tot vermelding van leerling-gegevens op de homepage is er een privacyreglement 

opgesteld. Op onze homepage worden o.a. afbeeldingen van werkstukjes en foto's van kinderen 

geplaatst. Bij de foto’s worden echter geen namen vermeld. Ouders die tegen publicatie van 

werk gemaakt door kinderen en/of foto's van hun kinderen zijn worden gevraagd hiertegen 

bezwaar te maken. Bij bezwaren zal degene die de homepage onderhoudt deze informatie 

verwijderen. Strikt persoonlijke informatie wordt niet geplaatst op de homepage.  

 

4. Beeldcoaching 
 

Video Interactie Begeleiding is één van de begeleidingsmethodieken die de school kan 

inzetten om het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de leerlingen.  

Op onze school wordt het middel voornamelijk ingezet om de leerkrachten en 

stagiaires te ondersteunen bij hun onderwijstaak. De methodiek wordt zowel ingezet 

bij vragen rondom leerlingenzorg, als bij vragen rondom onderwijsvernieuwing of vragen rondom 

de professionele ontwikkeling van een leerkracht. 

  

Er worden korte video opnames in de groep gemaakt. Belangrijke uitgangspunten zijn: de sfeer in 

de klas, hulp aan individuele leerlingen, de manier waarop de groep werkt, de wijze waarop de 

leerkracht lesgeeft. 

De video-opnames worden met de leerkracht besproken en samen met de begeleider gaan ze na 

hoe een en ander in de klas verloopt. Soms zullen er dingen worden veranderd. Het spreekt voor 

zich dat de beelden alleen voor intern gebruik zijn.  

Als uw zoon of dochter binnenkort thuis mocht komen met het verhaal dat er video-opnames zijn 

gemaakt in de les, dan weet u het.... die leerkracht was aan het leren! 

 

  

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.newchurch.org/societies/toronto/school/Video/video camera &imgrefurl=http://www.newchurch.org/societies/toronto/school/Video&usg=__3cP0auQz0OGnRQQS79-XMCKlA70=&h=825&w=675&sz=95&hl=nl&start=18&sig2=H-VH5v3AKUptE-DDX1yoJA&zoom=1&itbs=1&tbnid=BrvmuJmjN8BPYM:&tbnh=144&tbnw=118&prev=/images?q=video&hl=nl&gbv=2&tbs=isch:1&ei=g6h7TJPQGZCNONGH-N8F


5. Verkeersouders 
 

Op onze school hebben we een zeer actieve groep verkeersouders. 

Deze groep zet zich, in samenwerking met de gemeente Deventer, de politie en Veilig Verkeer 

Nederland (VVN) in om de veiligheid in het verkeer voor onze schoolgaande kinderen te 

vergroten. 

Onze kinderen nemen dagelijks deel aan het verkeer om naar school te gaan. Zij moeten leren 

zich  

veilig te gedragen en zij moeten zich veilig voelen in het verkeer. 

Verkeersveiligheid van kinderen is een zaak van de school, de ouders, de gemeente, de politie en 

VVN. In overleg met de betrokken organisaties en verkeersouders van andere scholen wordt er 

onder andere gewerkt aan veilige oversteekplaatsen op de schoolroute en spannen zij zich in om 

andere ouders ervan te overtuigen dat hun medewerking vereist is om een veilige in- en 

uitstapplaats voor de school te creëren.  

 

6. Verkeersexamen 
 

Elk jaar doen de kinderen van groep 7 mee aan het landelijk verkeersexamen, georganiseerd 

door de vereniging VVN. Het examen bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. 

De kinderen worden in de klas goed voorbereid op dit examen en leggen meestal in april het 

theoretisch examen af. In mei volgt dan het praktisch examen. Dit examen is niet gericht op 

kennis van alle borden en regels, maar op veilig verkeersgedrag. 

 

7. Fietsen 
 

Indien het niet echt noodzakelijk is, brengt u de kinderen dan liever niet met de auto naar school. 

Als de afstand goed lopend te doen is raden wij aan de fiets ook thuis te laten. Lopen is meestal 

veiliger en de stallingruimte bij school is beperkt. Als het nodig is om voor een 

schoolactiviteit de fiets mee te nemen, dan wordt dit tijdig aan de leerlingen 

meegedeeld. We verzoeken de kinderen de fietsen zo veel mogelijk in de stalling 

te plaatsen. Achteraan in de stalling beginnen en de fietsen zoveel mogelijk in de 

rekken plaatsen. 

In verband met ieders veiligheid: niet fietsen op het plein en het trottoir!  

 

8. Parkeren bij school 
 

Als brengen met de auto toch nodig is, wilt u dan zo veel mogelijk parkeren en in- en uitstappen 

in de parkeerhavens aan de Schoolstraat of in de parkeervakken op het marktplein. Dit in 

verband met de verkeersdrukte in en om de school en in het belang van de veiligheid  van alle 

leerlingen  

 

  

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.schoolmetdebijbel.com/Reglement/fietser.jpg&imgrefurl=http://www.schoolmetdebijbel.com/Reglement/Hoofdstuk 9.htm&usg=__S9QIKFKeIovKm619AzqVfBQ5vn8=&h=351&w=436&sz=37&hl=nl&start=6&sig2=6lYV--IAzr5Q3oKA6Q32ag&zoom=1&itbs=1&tbnid=jQXGFs09mSgeBM:&tbnh=101&tbnw=126&prev=/images?q=fietsende+kinderen&hl=nl&sa=N&gbv=2&ndsp=20&tbs=isch:1&ei=Lql7TIyvAY2XOOOOyO8F
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://auto-en-vervoer.infonu.nl/artikel-foto-upload/auto/25532-tarieven-voor-het-parkeren.jpg&imgrefurl=http://auto-en-vervoer.infonu.nl/auto/25532-tarieven-voor-het-parkeren.html&usg=__qPbRyt3gqGE0NDO4gtpggu6fMN0=&h=140&w=140&sz=4&hl=nl&start=109&sig2=p48qj5uXi_DGHqMy3gCoDA&zoom=1&itbs=1&tbnid=NQteQVQ-nvugjM:&tbnh=93&tbnw=93&prev=/images?q=parkeren&start=100&hl=nl&sa=N&gbv=2&ndsp=20&tbs=isch:1&ei=TiR-TKTeId6HOO-krIIE


9. Ouder als chauffeur 
 

Bij excursies en andere uitstapjes wordt regelmatig een beroep gedaan op ouders om te helpen 

de kinderen met de auto ergens heen te brengen en/of op te halen. Gelukkig zijn veel ouders 

daartoe bereid.  

Twee zaken zijn echter van belang.  

Ten eerste dienen de kinderen altijd conform de voorschriften en wettelijke regels in de gordels 

te worden vervoerd (ook op de achterbank). 

Ten tweede kunnen wij alleen maar gebruik van uw diensten maken als u een geldige 

inzittendenverzekering heeft. 

Dit alles in het belang van de veiligheid van de kinderen en om bij een onverhoopt ongeluk 

juridische problemen te voorkomen. Ouders/chauffeurs die de benzinekosten bezwaarlijk 

vinden, kunnen een vergoeding aanvragen bij de leerkracht of de directeur.  

 


