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1. Coördinatie veiligheid 
 
1.1. Inleiding 
 
De werkgever – in casu de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (de RVKO) 
– is op grond van de Arbowet verantwoordelijk voor de veiligheid en het welzijn van 
personeelsleden, kinderen, ouders, vrijwilligers en andere bezoekers in de school. De 
Vereniging dient een veiligheidsplan te hebben. Dit plan omvat onder meer verklaringen 
rond herkenning en erkenning van de problematiek van agressie en geweld, regelingen 
van preventieve aard en uitwerkingen van incidentbeleid en nazorgbeleid.  
 
Onder het bestuur van de RVKO vallen circa 66 scholen voor primair onderwijs, 
waaronder 3 scholen voor speciaal onderwijs  
Elke school is anders wat betreft onder andere zijn geschiedenis, populatie, sociale 
omgeving, en samenstelling personeelsbestand. 
Geheel uniforme voorschriften vanuit het bestuur van de RVKO zullen daarom niet 
effectief kunnen zijn op alle gebied. Dit Schoolveiligheidsplan omvat daarom een aantal 
protocollen die gelden voor alle scholen van de RVKO (bovenschools geregeld), maar ook 
een aantal regels en protocollen op schoolniveau. Het opstellen van dit veiligheidsplan op 
schoolniveau is door de directeur, in samenspraak met betrokkenen, vormgegeven. 
Bedoeling hiervan is te komen tot een systematische en gezamenlijke aanpak van de 
problematiek rond preventie van geweld en veiligheid binnen de school en te bewerken 
dat adequaat wordt gereageerd op concrete situaties.  
Binnen de school zelf dient het veiligheidsplan door de directie en de 
Medezeggenschapsraad (MR) te worden bijgesteld en uitgevoerd. Het gaat hier immers 
om maatwerk. Invoering van een veiligheidsplan is niet effectief indien dit plan niet 
regelmatig wordt geëvalueerd. Opgestelde overeenkomsten en gemaakte afspraken 
kunnen snel verouderen/verwateren. Daarom dient het plan door directie en de MR 
jaarlijks geëvalueerd te worden.  
 
Algemeen 
 
De Bavokring streeft naar een veilig leer- en werkklimaat waarin leerlingen, ouders en 
personeel zich veilig voelen en zich positief verbonden voelen met de school. Een 
positieve sociale binding met de school vormt een belangrijke voorwaarde voor een zo 
optimaal mogelijk leerklimaat voor de leerlingen en werkklimaat voor het personeel.  
 
Samenhangend preventief beleid op primair, secundair en tertiair niveau. 
Het veiligheidsbeleid heeft betrekking op drie niveaus van preventie: primaire, secundaire 
en tertiaire preventie. De Bavokring streeft ernaar om preventief en curatief beleid zoveel 
mogelijk in samenhang uit te voeren. De samenhangende aanpak komt tot uiting in de 
manier waarop het plan van aanpak m.b.t. sociale veiligheid is opgesteld.  
 
Onder primaire preventie wordt verstaan dat De Bavokring een zodanig schoolklimaat heeft, 
dat de leerlingen en het personeel leren en werken in een veilige omgeving, zodat uitval van 
medewerkers en leerlingen wordt voorkomen. Dit beleid op primair niveau uit zich onder 
meer in het gedrag van alle medewerkers waarmee zij blijk geven van positieve 
verwachtingen van de ontwikkelingsmogelijkheden van alle leerlingen. De Bavokring 
besteedt in haar programma’s ook in preventieve zin voldoende aandacht aan de 
versterking van de sociale vaardigheden van de medewerkers en leerlingen.  
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Met het beleid m.b.t. secundaire preventie richt De Bavokring zich minimaal op de 
risicoleerlingen en personeelsleden die een meer dan gemiddelde kans lopen om dader of 
slachtoffer te worden. De secundaire preventie betreft ook de vroegtijdige signalering van 
mogelijke situaties van seksuele intimidatie.  
 
De tertiaire preventie heeft betrekking op de leerlingen, personeel, situaties, waarbij er 
daadwerkelijk sprake is (geweest) van agressie, geweld, pesten, discriminatie, seksueel 
misbruik e.d. Op dit niveau neemt De Bavokring maatregelen en worden protocollen en 
informatie beschikbaar gesteld voor opvang voor personeelsleden, leerlingen en ouders, die 
geconfronteerd zijn met agressie, geweld, seksuele intimidatie of pesten.  
 
De Bavokring streeft naar een zo adequaat mogelijke aanpak bij gebleken problemen of 
incidenten. Daarbij zijn snelheid van handelen, een zorgvuldige analyse van de eventuele 
achterliggende problematiek, een goede klachtenregeling en een goede afstemming met 
communicatie en doorverwijzing naar hulpverlening belangrijke succesfactoren. Hierbij is 
ook van belang de huidige situatie steeds goed in beeld te brengen. Daartoe worden door 
leerlingen, ouders en personeel het ene jaar de vragenlijsten van de Vensters PO ingevuld   
en het daaropvolgende jaar de Kwaliteitsvragenlijst (voorheen INK). De uitslagen hiervan 
worden geëvalueerd en meegenomen in het komende beleid.  
Zoals reeds genoemd zijn er diverse protocollen geldend voor alle scholen van de RVKO, 
(dus” bovenschools” geregeld), waarin wordt aangegeven hoe te handelen bij incidenten 
met betrekking tot onder meer overlijden, discriminatie, seksuele intimidatie en vermoedens 
van seksueel misbruik. Deze protocollen worden in samenwerking met de politie en andere 
instellingen opgesteld en periodiek getoetst op actualiteit. 
 
 
1.2 Schoolleiding/directie 
 
Een goede organisatie is onontbeerlijk om adequaat te kunnen optreden op het terrein van 
Arbo-zaken en daarmee op het terrein van veiligheid in de brede zin van het woord. 
Formeel is het bestuur van de RVKO (het bevoegd gezag) hiervoor verantwoordelijk. In de 
praktijk is dat echter de dagelijkse schoolleiding gemandateerd voor Arbo-zaken, gesteund 
door een, door het bestuur van de RVKO, in de arm genomen Arbodienst (Perspectief ). 
De schoolleiding heeft de praktische uitvoering van de Arbowet en het Arbo-besluit en de 
directeur is tevens HBHV (Hoofd Bedrijfshulpverlening). Hiernaast is er een 
arbocoördinator /preventiemedewerker benoemd en zijn er BHV ‘ërs. Zij worden gesteund 
door medewerkers van de bovengenoemde Arbodienst, voor specifieke vragen en 
diensten.  
 
 
1.3 Fysieke en sociale veiligheid  
 
Wat verstaan we onder veiligheid? We maken een onderscheid tussen fysieke en sociale 
veiligheid.  
 
Een fysiek veilige school heeft een goed onderhouden gebouw waarbij de inrichting geen 
gevaar oplevert voor de kinderen. Op het schoolplein staan veilige toestellen en de 
speelzaal en de gymzaal zijn voorzien van veilige toestellen. Kinderen, leerkrachten en 
overig personeel weten wat ze moeten doen bij brand of andere calamiteiten en de school 
oefent regelmatig het ontruimingsplan. Vluchtwegen zijn vrij van obstakels. De directie van 
de school ziet toe op regelmatige inspecties van het gebouw en schoolplein. Het 
veiligheidsbeleid is up to date en de school bezit instrumenten om dit te controleren. De 
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school werkt samen met ouders, GGD, Schoolmaatschappelijk werk, de politie, de 
brandweer, de Arbodienst (Perspectief) en de gemeente. 

 

 

Ten aanzien van de fysieke veiligheid voert de school de volgende zaken uit:  
1. De school controleert jaarlijks het gebouw ( in samenwerking met Multical), en 
controleert ook dagelijks of er onveilige situaties/onvolkomenheden zijn  ; 2. De school laat 
jaarlijks de speelzaal en de grote gymzaal controleren; 3. De school laat jaarlijks haar 
speeltoestellen op het schoolplein controleren en houdt er toezicht op dat eventueel 
noodzakelijke reparaties worden uitgevoerd; 4. De school wordt jaarlijks op brandveiligheid 
van het gebouw gecontroleerd (Brandweer); 5. De school vult eens in de 2 jaar een risico 
inventarisatie en evaluatie in (in samenwerking met Perspectief) en stelt een plan van 
aanpak op; Dit plan wordt jaarlijks geëvalueerd en  het gehele jaar door , zo nodig, 
aangepast  6. De school heeft een aantal bedrijfshulpverleners (BHV’érs) welke 
tweejaarlijks worden geschoold; 7. De school oefent elk schooljaar tenminste een keer 
haar ontruiming. Deze ontruiming wordt geëvalueerd met alle teamleden; 8. De school 
heeft een noodplan waarin beschreven wordt welke handelingen worden verwacht bij 
calamiteiten; 9. De school bezit een ongevallenregister welke jaarlijks wordt geëvalueerd; 
10. De school draagt na vakanties zorg voor het doorstromen van het water i.v.m. 
legionella (en de douche 2 keer per week); 11. De school is rookvrij; 12. De schoolpleinen 
kennen een duidelijke afbakening;13. Er is toezicht 
 
NB Toezicht is van invloed op de veiligheid omdat het incidenten kan helpen voorkomen 
en omdat het doeltreffend optreden bij incidenten kan bevorderen. Voor het gevoel van 
veiligheid van kinderen en een prettig leerklimaat is effectief toezicht van groot belang zo 
wel binnen als buiten de lessen. Voor in de grote pauzes is een rooster gemaakt waar alle 
betrokkenen kennis van hebben. Bij verhindering wordt voor vervanging gezorgd. Toezicht 
wordt gehouden door 2 ouders en 1 leerkracht. De uitvoerders zijn op de hoogte van de 
gedrags- en schoolregels. Tijdens de surveillance wordt aandacht besteed aan naleving 
van deze regels, met bijzondere aandacht voor de volgende punten:  

 hoe kinderen met elkaar omgaan 
 vechtpartijen worden voorkomen of snel worden gestopt 
 risicoplaatsen zoals onzichtbare hoeken worden extra in de gaten gehouden 
 kinderen leren netjes omgaan met spullen van de school 
 kinderen mogen zelf  geen deuren voor bezoekers openen, zodat alleen personen 

die in en om school thuishoren toegelaten worden tot het gebouw 
 bij de ingangen zijn veiligheidscamera’s opgehangen en bij de hoofdingang zit de 

conciërge. 
 
 
Op een sociaal veilige school voelen kinderen zich thuis. Ze komen graag naar school en 
voelen zich serieus genomen. Kinderen op een sociaal veilige school pesten niet en 
dragen vanzelfsprekend geen wapens bij zich. De school tolereert geen discriminatie en 
seksuele intimidatie. De school heeft een intern contactpersoon, er is een klachtenregeling 
en een externe vertrouwenspersoon. De school werkt samen in netwerken van jeugdzorg 
en politie.  De school gaat bestaand sociaal onveilig gedrag tegen, maar voorkomt dat 
gedrag ook door een actieve, positieve stimulering van sociaal gedrag. Hierbij valt te 
denken aan gedragsregels en onderwijs afgestemd op mogelijkheden van de individuele 
leerling. Hierdoor ontstaat een veilig klimaat met een duidelijke structuur, waarbinnen de 
school problemen al in een vroeg stadium kan onderkennen en reageren. Het 
veiligheidsbeleid is niet alleen bedoeld om kinderen een veilige plek te bieden, maar ook 
medewerkers hebben vanzelfsprekend recht op een veilige omgeving.  
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Ten aanzien van de sociale veiligheid heeft de school de volgende zaken georganiseerd: 
1. De school heeft een intern contactpersoon die aanspreekpunt is voor klachten. De 
school maakt hierbij een onderscheid tussen algemene klachten en klachten gericht op 
seksuele intimidatie. Voor beide klachten geldt een eigen route. De contactpersoon kan 
klagers hierbij bijstaan.  
2. De school is aangesloten bij de GGD voor een externe vertrouwenspersoon. De externe 
vertrouwenspersoon ondersteunt de scholen en ouders met hun klachten op het gebied 
van seksuele intimidatie, pesten, communicatie enz.; 
3. De school heeft een, bovenschoolse, klachtenregeling 
4. De school heeft gedragsregels opgesteld en afspraken zijn vastgelegd en met de 
betrokkenen gecommuniceerd. Regels worden regelmatig herhaald en indien nodig 
bijgesteld. De omgangsvormen tussen personeel en leerlingen van de school hebben een 
belangrijke invloed op de schoolcultuur. Bovengenoemde gedragsregels vormen slechts 
een leidraad. Een gedragscode houdt niet in dat gedrag wat niet door regels is verboden, 
wel toelaatbaar is. Gedragsregels zijn breed toepasbare principes en uitgangspunten die 
algemeen geldend zijn. 
5. De school creëert een veilige omgeving voor de kinderen, waarbij aandacht voor kind 
en gezin centraal staat. Communicatie met ouders wordt essentieel geacht in dit opzicht; 
6. De school maakt gebruik van een methode sociaal emotionele ontwikkeling en neemt 
jaarlijks een enquête met betrekking tot de sociale veiligheid af onder de kinderen; 
De kwaliteitsvragenlijst (voorheen INK) wordt om het andere jaar ingevuld door leerlingen, 
ouders en personeel. Om jaarlijks de sociale veiligheidsbeleving en het welbevinden van 
de leerlingen te kunnen monitoren en ook om incidenten te kunnen voorkomen, maken we 
tevens om het andere jaar gebruik van de vragen van Venster PO. De resultaten van deze 
periodieke enquêtes worden als bron gebruikt bij het veiligheidsbeleid. 
7. De school heeft het beleid tegen het pesten beschreven in de schoolgids met aandacht 
voor de gepeste leerling, de pester en de zwijger; 
 8.Geweld op school wordt niet toegestaan. Er worden duidelijke grenzen gesteld aan 
kinderen en ouders. Eventuele sancties volgen. De school kan hierbij gebruik maken van 
het protocol ongewenst gedrag 
9. De school formuleert na de afgenomen enquêtes beleid gericht op preventie van 
incidenten en beleid gericht op het optreden na incidenten. 
10. Er wordt een incidentenregistratie bijgehouden 
11. Er wordt een registratie bijgehouden van (vermoedens )van seksueel misbruik 
12. Voor het gevoel van veiligheid van kinderen is toezicht van groot belang. zo wel binnen 
als buiten de lessen. Voor in de grote pauzes is er daarom een vast rooster voor het 
houden van toezicht tijdens de grote pauzes. Hierbij houden te allen tijde minimaal 2 
ouders en 1 leerkracht toezicht. Om indien er een incident is effectief te kunnen handelen, 
zodat er een persoon hulp kan gaan halen of met het kind naar binnen kan gaan. 
Bij buitenschoolse activiteiten (ook bij het naar het Zwembad gaan/ schoolzwemmen) is er 
naast de eigen leerkracht tenminste 1 begeleider extra aanwezig. 
13. De intern begeleider onderhoudt contacten met Jeugdzorg Centrum, Jeugd & Gezin, 
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 
14. de directie heeft indien nodig, contact met de leerplichtambtenaar 

 
 

 
 
1.4. De Arbocoördinator/ preventiemedewerker en de Bedrijfshulpverlening 
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 De Arbocoördinator/ preventiemedewerker: 
 

 hij /zij coördineert de uitvoering van het Arbobeleid in de school;  
 hij /zij fungeert als centraal meldpunt voor ongevallen en onveilige situaties in de 

school  
 hij /zij delegeert en ziet toe op meldingen en verslaglegging van ongevallen en 

onveilige situaties; 
 hij /zij verzorgt de informatievoorziening in de school op Arbogebied. 

 
 
De bedrijfshulpverlening (BHV) is de organisatie die optreedt bij calamiteiten in de 
school.De school heeft 5 bedrijfshulpverleners, dit zijn: 

 Carla Kor- Matze(preventiemedewerker), Willen Ruyslaan 17 3061 TT  Rotterdam 

 Janneke Bril(preventiemedewerker), Willen Ruyslaan 17 3061 TT  Rotterdam 

 Henk Monfrooij, Willen Ruyslaan 17 3061 TT  Rotterdam 

 Sabrina Burger, Willen Ruyslaan 17 3061 TT  Rotterdam 

 Angel van den Berg, Willen Ruyslaan 17 3061 TT  Rotterdam 
 

Er zijn binnen de school voldoende aanwijzingen opgehangen waarop op eenvoudige 
wijze is aangegeven wat te doen in geval van brand/ een calamiteit. In ieder lokaal hangt 
een rood mapje waarin de ontruimingsinstructies staan aangegeven. 
De hulpverlening in de school wordt regelmatig getraind, zoals tijdens 
ontruimingsoefeningen, en bedrijfshulpverleners worden regelmatig bijgeschoold 
 
 
1.5      Interne Vertrouwenspersonen 

           De school beschikt over 2 vertrouwenspersonen. Dit zijn: 
  

 de heer Dimitri Hauck, Willen Ruyslaan 17  3061 TT  Rotterdam 
 en mevrouw Katja van Willigen, Willen Ruyslaan 17  3061 TT  Rotterdam 

 
 
Het adres van de Landelijke Klachtencommissie voor het Katholiek 
Onderwijs is: 

                      Raamweg 2, 2596 HL Den Haag, 
                      Tel: klachtencommissie: 070-3925508  
                      (van 9.00 uur     -12.00 uur) 

Telefoonnummer geschillen- en bezwaarcommissie: 070-3457097 (van 9.00-
12.00 uur) 
www.geschillencies-klachtencies.nl  

 
 
Een interne schoolvertrouwenspersoon hoort kinderen, ouders of personeelsleden met 
een mogelijke klacht aan en wijst hen de ‘weg’ binnen en buiten de school. De 
vertrouwenspersoon neemt zelf geen klachten in behandeling. Hij/zij brengt de klacht in 
kaart en zal vragen wat de klager tot nu toe heeft gedaan om de klacht weg te nemen en 
wat de klager als oplossing ziet. De schoolcontactpersoon brengt de klager in contact met 
de persoon waar het probleem mee opgelost moet worden of verwijst de klager door naar 
een eventuele extern contactpersoon.  
  
Voor iedereen die ontevreden is over de handelswijze van een ander binnen school geldt 
als uitgangspunt: bespreek de ontevredenheid op de juiste plaats. In de regel betekent dit   
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met de persoon/ personen die de ontevredenheid veroorzaakt heeft. Bespreek de 
ontevredenheid ook zo spoedig mogelijk nadat deze ontstaan is.   
Deze twee contactpersonen fungeren ook als vertrouwenspersoon/ aanspreekpunt ingeval 
van pesten of een vermoeden van pesten. Voor ouders en leerlingen is het namelijk van 
belang om een laagdrempelig aanspreekpunt te hebben op school wanneer zij te maken 
krijgen met pesten.  
 
 

 
2. Protocollen/stappenplannen en regels 
 
2.1. School- en gedragsregels 
 
Onze school heeft algemene schoolregels die te vinden zijn in de schoolgids(en/of  op 
www.debavokring.nl) die centraal staan binnen het omgangsklimaat binnen onze school. 
Hierin staat onder meer het volgende: 
Van de teamleden wordt verwacht dat zij: 
Respect tonen naar ouders en leerlingen. •  Alle kinderen accepteren in hun 
eigenheid. •  De leerlingen bekend maken met de groeps- en schoolregels en 
toezien op naleving hiervan. •  Zich verantwoordelijk voelen voor alle leerlingen die 
de Bavokring bezoeken. •  Zorgvuldig omgaan met de achtergrondgegevens van 
iedere leerling en deze informatie niet zonder toestemming van de ouders doorgeven aan 
derden. •  Verzorgd gekleed op school komen. •  Ouders op de hoogte stellen van 
de leerprestaties en de gedragingen van hun kind op school. •  Op geen enkele wijze 
discriminatie toepassen of tolereren van anderen. •  Geen lichamelijke toenadering 
zoeken, of uitdrukkingen gebruiken, die leerlingen of collega’s als ongewenst kunnen 
ervaren. •  Kritisch staan tegenover hun eigen functioneren en dat ze bereid zijn om 
indien nodig hun leerkrachtvaardigheden bij te scholen 
 
Van de leerlingen wordt verwacht dat zij: 

 De school- en groepsregels van de school kennen en naleven. 
 Op tijd op school en in de klas zijn. 
 Respect tonen naar volwassenen en medeleerlingen. 
 Zich aan het door henzelf ondertekende pestprotocol houden.  
 Geen discriminerende of seksueel getinte opmerkingen naar hun leerlingen en 

volwassenen gebruiken. 
 Meningsverschillen met medeleerlingen op een correcte manier oplossen, 

zonder uitingen van agressie, zoals schoppen, slaan, etc.  
 Zorgvuldig omgaan met de eigendommen van de school en van de 

medeleerlingen.  
 
De ouders.  
De Bavokring hecht veel waarde aan goede contacten met ouders. Het zijn immers hun 
kinderen die ze een groot deel van de dag aan onze zorg toevertrouwen. Ouders hebben 
het recht om te weten wat er met hun kind gebeurt en waarom dat gebeurt. De deur staat 
altijd open voor ouders en we maken graag tijd voor hen vrij.  
De school richt zich op het werken met ouders van kinderen tussen 4 en 12 jaar. De 
school vervult een brugfunctie tussen onderwijs, voorzieningen in de wijk en ouders. De 
school richt zich tevens op de individuele-en groepsgewijze begeleiding van ouders bij hun 
ontwikkelings- en ondersteunende taken en geeft opvoedingsadviezen. 
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Wat kunnen en mogen ouders van onze school verwachten? Het ouderbeleid heeft tot 
doel de betrokkenheid van ouders te vergroten bij de schoolloopbaan van hun kind, zodat 
leerlingen zich optimaal kunnen ontplooien. Dit doen wij door: 

 Een proactieve, respectvolle en initiatiefrijke houding richting ouders. 
 Te communiceren op basis van openheid en vertrouwen in elkaar over wat 

goed gaat en wat beter kan. De ontwikkeling van de kinderen is een gedeeld terrein 
van ouders en leerkrachten.  

 Ouders te informeren over waar de school mee bezig is.  
 Ouders goed op de hoogte te houden van de vorderingen van hun kind(eren).  
 In gesprek te komen met ouders en informatie uit te wisselen.  
 Ouders te betrekken bij activiteiten en vieringen. 

 
Meer hierover is te vinden in de bijlage Educatief Partnerschap. 

 
 
2.2. Protocol privacy 

Gegevens over de thuissituatie medische informatie, gegevens over hulpverlenende 
instanties e.a. worden als privacygegevens beschouwd. Dit geldt ook voor uitslagen voor 
toetsen. Omdat er op onze scholen steeds meer zorgleerlingen zitten, als uitvloeisel van 
het WSNS – beleid, zijn er op de scholen steeds meer privacy – gevoelige gegevens in het 
dossier beschikbaar. 

We kennen de volgende afspraken: 

 De uitslag van de toets is alleen toegankelijk voor de leerling, de ouders, de 
leerkracht, de directie en de intern begeleider. 

 Privacygegevens, die van belang zijn voor de begeleiding van de leerling en die 
vrijwillig door de ouders van de leerling bekend zijn gemaakt aan de 
groepsleerkracht, intern begeleider of directie, worden bewaard in het leerkling – 
dossier. 

 Uitslagen van toetsen en onderzoeken door hulpverlenende instanties worden 
alleen met toestemming van de ouders en de betrokken instanties doorgegeven 
aan derden en uitsluitend dan als het voor de verdere begeleiding van het kind van 
belang is. Hiervoor is schriftelijke toestemming van de ouders nodig. 

 Iedere leerkracht respecteert het recht van ouders privacy – gegevens niet 
beschikbaar te stellen aan school of hulpverlenende instanties. 

 Gegevens die door ouders of hulpverlenende instanties worden bekend gemaakt 
aan de directie of de intern begeleider en een strikt vertrouwelijk karakter hebben, 
worden zonder toestemming van de ouders of instanties niet doorgegeven aan de 
overige leerkrachten. 

 Gegevens, die door een kind in strikt vertrouwen aan de directie of intern begeleider 
worden bekend gemaakt, worden niet doorgegeven aan anderen. Indien 
geheimhouding de opvang en begeleiding van het kind ernstig belemmert, worden 
alleen de meest relevante gegevens doorgegeven aan de directe betrokkenen. Dit 
na bespreking met het betreffende kind. 
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 Leerling-gegevens worden niet besproken in bijzijn van derden (bijv. andere 
ouders). 

 In het belang van het kind kan een volwassenen professional zijn zorgen rond dit 
kind delen met andere professionals. 

 Privacyregels zijn ondergeschikt aan het belang van het kind. Het kind heeft recht 
op bescherming. 

 Alle maatregelen over kinderen moeten genomen worden in het belang van het 
kind. 

 

2.3 Registratie ongevallen. 
 
Een ongeval wordt geregistreerd als er een arts moet worden geraadpleegd. In de map 
registratie ongevallen worden deze digitaal bijgehouden. 
Het protocol “overlijden” staat in de bijlage 

  
 
2.4 Stappenplan ontruiming 
 
Ontruiming vindt in het algemeen plaats bij een niet onmiddellijk gebluste brand, een 
bommelding, gevaar voor ontploffing en aanwezigheid van gevaarlijke dampen. Het 
optreden van het personeel is belangrijk omdat het bepalend kan zijn voor het al dan niet 
uitbreken van paniek. Er wordt in de verschillende gevallen van ontruiming grotendeels 
hetzelfde gehandeld, met één uitzondering: bij brand moeten de ramen en deuren dicht 
om verspreiding van vuur en rook te verhinderen en bij explosiegevaar moeten ramen en 
deuren open omdat een mogelijke explosie zo de ruimte krijgt, minder effect heeft en dus 
minder schade geeft.   
De school heeft een eigen calamiteitenplan/Ontruimingsplan dat als bijlage wordt 
opgenomen in dit schoolveiligheidsplan.  
 
 

2.5 Andere aanwezige protocollen zijn: 
 

◦ Protocol agressie geweld en seksuele intimidatie9bijlage  
◦ Pestprotocol 
◦ Protocol sociale media 
◦ Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld 
◦ Protocol informatieplicht gescheiden ouders 
◦ Protocol voor ongewenst gedrag 
◦ Protocol rouw op school 
◦ Protocol medicijnverstrekking 
◦ Ontruimingsprocedure 
◦ Educatief partnerschap 
◦ Beleidsplan agressie en geweld 

◦ Arbobeleidsplan 

◦ Incidentenregistratie 
◦ Registratielijst ongevallen 
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Alle protocollen zijn in te lezen bij de directie. 
 
 
 
 
3. Plan van aanpak 
 
3.1  Afgenomen lijsten (checklisten) 

 
Om jaarlijks de sociale veiligheidsbeleving en het welbevinden van de leerlingen te kunnen 
monitoren en ook om incidenten te kunnen voorkomen, maken we, zoals gezegd, om het 
andere jaar gebruik van de vragen van Venster PO en vragen we de 
kwaliteitsvragenlijst(voorheen INK)  in te vullen 

 De resultaten van deze periodieke enquêtes worden als bron gebruikt bij het 
veiligheidsbeleid 

 De incidentenregistratie. (Omdat landelijk nog niet duidelijk is wanneer en op 
wat voor manier scholen incidenten moeten gaan registreren, wacht De 
Bavokring eerst de duidelijkheid hieromtrent af.) 

 Registratie van incidenten m.b.t. (vermoedens) seksueel misbruik  
 
 
 
 
 
 
 
4 Incidenten en Incidentenregistratie  
 
Incidenten zijn er in vele soorten en maten: een pesterij, een diefstal, een ruzie, een 
steekpartij, een ingeslagen ruit - het zijn allemaal incidenten. Sommige incidenten, zoals 
ruzie, komen dagelijks voor op school en andere, zoals steekpartijen, zijn minder vaak aan 
de orde. De meeste incidenten die geregistreerd zijn, vinden plaats in het schoolgebouw 
(lokaal, gang, gymzaal) of op het schoolplein. In de lokalen blijken soms ook incidenten 
plaats te vinden, voornamelijk diefstallen. Vechtpartijen spelen zich meestal af in de gang, 
op het plein of buiten het schoolterrein. Incidenten op routes van en naar school komen 
slechts weinig in de registratie terecht. Alleen de meest ernstige incidenten blijken te 
worden geregistreerd. Het is dus goed mogelijk dat er meer mis gaat onderweg, maar in 
de meeste gevallen bereikt deze informatie de veiligheidscoördinator niet of ziet hij of zij 
het niet als zijn of haar taak incidenten van buiten de school te registreren. Voor een goed 
overzicht van wat erin en om de school gebeurt en voor inzicht in de mogelijke verbanden 
tussen verschillende incidenten, is het echter aan te bevelen om,zo mogelijk, ook de 
incidenten op de routes van en naar school te registreren.  
 
 De incidentenregistratie is onderdeel van een breder veiligheidsbeleid. Het is een 
instrument om het veiligheidsbeleid te ondersteunen en te evalueren. Met deze vorm van 
incidentenregistratie hebben we een begin gemaakt door in Excel een registratieformulier 
met de volgende items ( aard, omvang, betrokkenen en locatie worden hierbij vermeld) te 
maken: 

 fysiek geweld dat letsel tot gevolg heeft 
 seksueel misbruik en grove pesterijen 
 discriminatie 
 bedreigingen 
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 vernieling of diefstal van goederen 
 drugs  

 
 
  
 
NB De Incidentenregistratie kan worden gekoppeld aan het leerlingvolgsysteem. Het doel 
is dan niet zozeer overzicht te krijgen van alle incidenten die op school plaatsvinden, om 
op basis daarvan beleid te ontwikkelen, maar om per leerling een overzicht te krijgen van 
de incidenten waar hij of zij bij betrokken is geweest. Het kunnen uitdraaien van incidenten 
per leerling wordt door vrijwel alle scholen genoemd als systeemeis. Daarbij moet 
uiteraard wel een goede waarborg kunnen worden gegeven voor de bescherming van 
gegevens en de privacy van alle betrokken leerlingen, docenten en scholen. 
 
 
4 
4.1 De vertrouwensinspecteur 
 
Bij de Onderwijsinspectie zijn vertrouwensinspecteurs aangesteld, die een speciale 
scholing hebben gevolgd om klachten over seksuele intimidatie en seksueel misbruik 
adequaat af te handelen. Vertrouwensinspecteurs vervullen een klankbordfunctie voor 
leerlingen en personeelsleden die slachtoffer zijn van seksuele intimidatie of seksueel 
misbruik of die worden geconfronteerd met seksuele intimidatie of seksueel misbruik 
jegens andere leerlingen of personeelsleden. Vertrouwensinspecteurs adviseren over te 
nemen stappen en verlenen bijstand bij het zoeken naar oplossingen. Desgewenst 
begeleiden ze bij het indienen van een klacht of het doen van aangifte. De wettelijke 
bepalingen over bestrijding van seksueel misbruik en seksuele intimidatie in het onderwijs 
ontnemen, in het belang van de leerlingen, scholen de vrijheid om naar eigen goeddunken 
te handelen in het geval van een zedenmisdrijf. Aanleiding voor nieuwe wetgeving 
hieromtrent (1999) is het feit dat zedendelicten in het verleden vaak schoolintern zijn 
afgehandeld. Dit heeft er in enkele gevallen toe geleid dat de pleger het seksueel misbruik 
binnen de school of in een andere onderwijsinstelling kon voortzetten. De huidige wet is 
gebaseerd op de gedachte dat herhaald seksueel wangedrag het best kan worden 
bestreden door politie en justitie in te schakelen. Wanneer een personeelslid van de 
school is veroordeeld, kan hij of zij geen verklaring van goed gedrag meer krijgen en dus 
niet meer op een school worden aangesteld. 
 
.  
 
4.2 Ouderparticipatie 
 
Voor ouders worden er regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten gehouden over onderwijs 
en opvoedingsgerelateerde onderwerpen in de ouderkamer. Ook kan er worden 
gesproken over allerlei zaken die in en om de school spelen. Ouders kunnen zich opgeven 
om in verschilleden commissies mee te werken. Verder hebben er ouders  zitting in de 
oudercommissie en de medezeggenschapsraad(MR). De MR  voert regelmatig overleg 
met de schoolleiding. De schoolleiding bevordert dat de ouders/verzorgers die zitting 
hebben in de Oudercommissie een goede afspiegeling zijn van de kinderenpopulatie. Het 
overleg tussen de Medezeggenschapsraad en de schoolleiding heeft een sleutelfunctie in 
de school. Over zaken die het belang van de school aangaan, heeft de 
Medezeggenschapsraad instemmingsrecht en adviesrecht. In een tijd van veranderingen 
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en ontwikkelingen is een sterke en evenwichtige Medezeggenschapsraad van groot 
belang.  
 
4.3  Medezegenschapsraad 
 
De medezeggenschapsraad (MR) is het officiële inspraakorgaan van de school naar het 
bevoegd gezag (het schoolbestuur). De MR bestaat uit leden die uit en door het personeel 
worden gekozen en uit leden die uit en door ouders worden gekozen. De MR is bevoegd 
tot bespreking van alle aangelegenheden die de school betreffen. De MR heeft over 
bepaalde zaken beslissingsbevoegdheid en over andere zaken adviesbevoegdheid. Het 
bevoegd gezag (het schoolbestuur) heeft voorafgaande instemming of advies nodig van 
de MR in een aantal aangelegenheden. In het medezeggenschapsreglement van de 
school staat dit verder beschreven. De eindverantwoordelijkheid voor het beleid op de 
Bavokring ligt bij het bestuur van de RVKO. De schoolleiding vertegenwoordigt dit bestuur 
tijdens de MR Vergaderingen.  
 
4.4 Ouderraad 
 
De ouderraad bestaat uit een aantal ouders van leerlingen van de Bavokring. Deze raad 
vertegenwoordigt alle ouders en houdt de school op de hoogte van zaken die onder 
ouders leven. In samenwerking met de school worden er een aantal activiteiten 
georganiseerd, bijvoorbeeld: het Sint Nicolaasfeest, het Kerstfeest, de sportdag en het 
afscheid van groep 8. Op deze manier wordt de betrokkenheid van de ouders bij de school 
bevorderd. 
De ouderraad vraagt aan de ouders een jaarlijkse vrijwillige bijdrage om activiteiten te 
bekostigen. Het beheer van de gelden is in handen van de penningmeester en jaarlijks 
vindt door twee andere leden een kascontrole plaats. Aan het begin van de 
schoolloopbaan van het kind worden de ouders hierover geïnformeerd en wordt hen 
gevraagd een verklaring te tekenen over het voldoen van deze ouderbijdrage. Deze wordt 
jaarlijks stilzwijgend verlengd. Indien ouders weigeren deze verklaring te tekenen heeft dit 
geen gevolgen voor het onderwijs aan het kind, maar kan dit wel tot gevolg hebben dat 
kinderen van bepaalde activiteiten uitgesloten kunnen worden. De namen van de leden 
van de ouderraad staan hiernaast vermeld. 
  
 
5 Overige informatie 
 
5.1 
Personeel 
 
Begeleiding van personeel  
 
Begeleiding van beginnende leerkrachten Een ervaren leerkracht ondersteunt (coacht) de 
beginnende leerkracht, die nog moet groeien in de gang van zaken in de school.  Verdere 
begeleiding binnen de school, uiteraard ook door directie en collega’s van leerkrachten en 
onderwijsondersteunend personeel wordt bevorderd. Er zijn Focusgesprekken met de 
Intern Begeleider de coach en de directie. Daarnaast heeft ieder personeelslid een  
persoonlijk ontwikkelingsplan (pop), naar aanleiding van het competentieprofiel;  
(na)scholing;  het functioneringsgesprek;  het beoordelingsgesprek;  
Ook maken we gebruik van het wederzijds lesbezoek. Ook ervaren groepsleerkrachten 
kunnen de behoefte hebben om eens in de zoveel tijd begeleiding en terugkoppeling te 
ontvangen in de vorm van wederzijds lesbezoek. Door op een veilig en ondersteunende 
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manier elkaars lessen te observeren, kunnen groepsleerkrachten een versneld leerproces 
doormaken. Ook worden lastige situaties hierdoor bespreekbaar. Daarnaast kan 
wederzijds lesbezoek de kwaliteit van het lesgeven vergroten en de onderlinge 
samenwerking verbeteren.   
 
Beoordelings- en functioneringsgesprekken  
Met alle personeelsleden wordt ten minste eenmaal per schooljaar een 
functioneringsgesprek gevoerd. De school beschikt over een procedure 
‘functioneringsgesprekken’ Beoordelingsgesprek In de procedure 
‘beoordelingsgesprekken’ is opgenomen dat minimaal eenmaal per vier jaar alle 
werknemers op hun functioneren worden beoordeeld. Een beoordelingsgesprek kan 
rechtspositionele gevolgen hebben. Daardoor zit er ook een duidelijke eenzijdigheid in het 
beoordelingsgesprek. Er is dan ook een fundamenteel verschil tussen een 
functioneringsgesprek en een beoordelingsgesprek. De school voert met de 
personeelsleden ten minste een maal per vier jaar een beoordelingsgesprek. De school 
beschikt over een procedure ‘beoordelingsgesprekken’  
 
Trainingen, studiedagen en cursussen 
Er worden tenminste 2 studiedagen per jaar georganiseerd; een of meer digitale 
cursussen op het gebied van kindermishandeling en eenieder kan zich inschrijven voor 
diverse andere bijscholingscursussen  
 
6    Overige gegevens 
 
 
Gegevens school:  
adres: 
Willem Ruyslaan 17 
3061 TT Rotterdam 
Tel: 010 – 4 11 68 81 
Email:Bavokring.dir@rvko.nl 
www.debavokring.nl 
directie de heer R.van Leeuwen - directeur 
mevrouw C Kor- Matze – adjunct 
 
Bestuur RVKO 
Bezoekadres: 
 Stationssingel 80 
3033 HJ Rotterdam 
Tel.: 010 – 453 75 00 
Email:info@rvko.nl  
Postadres: 
RVKO 
Postbus 4250 
3006 AG  Rotterdam 
 
 
Informatie Advies en meldpunt kindermishandeling (Veilig Thuis) 
Telefoon: 0800-2000.  
 
Politiebureaus 
 Taborstraat 22, 3061 EW Rotterdam 
 Boezemsingel 12, 3034 EA Rotterdam 
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Telefoon: 0900 8844 

  
GGD 
Het dichtstbijzijnde ziekenhuis is:  
Havenziekenhuis 
Haringvliet 2 
Tel: 010 404 3300 
 

Sofia Kinderziekenhuis 
Wytemaweg 80 
Tel: 010 704 0704 

 
"HUISARTSENCENTRUM KRALINGEN" 
Oudedijk 60u 
3062 AE Rotterdam 
( 6 huisartsenpraktijken en 1 apotheek. Onze praktijk is open van maandag tot en met 
vrijdag van 8.00 uur 's-morgens tot 17.00 uur 's-middags. Eenmaal in de week is er 
avondspreekuur.Praktijktelefoon 010-4527878)  
 
Veiligheidsorganisaties 
 
VIOS (Veilig in en om School) 
Postbus 92048 
1090 AA Amsterdam 
tel. 020-597 98 13 

fax: 020-597 98 00 

e-post: secr@vios-amsterdam.nl 
bezoekadres: Polderweg 3, Amsterdam 

webstek: www.vios-amsterdam.nl 
 
Consument en Veiligheid 

Postbus 75169 

1070 AD Amsterdam 

tel. 020-511 45 11 

fax: 020-669 28 31 

e-post: infodesk@veiligheid.nl 
bezoekadres: Rijswijkstraat 2, Amsterdam 

webstek: www.veiligheid.nl 
 
 
Onderwijsinspectie en vertrouwensinspecteurs 
 
Inspectie van het Onderwijs 

Postbus 2730 

3500 GS Utrecht 
Tel. 088-669 60 00.  
e-post: info@owinsp.nl 
Park Voorn 4, Utrecht 
Email: www.onderwijsinspectie.nl 
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Website: http://www.onderwijsinspectie.nl 
E-mail: info@owinsp.nl  
Vragen over onderwijs : 
Tel: 0800 - 8051 (gratis) 
Meldpunt Vertrouwensinspecteurs 0900 111 31 11 (werkdagen 08.00-17.00 uur) 
 
Arbeidsinspectie 
Postbus 11563 

2502 AN Den Haag 

tel. 070-304 45 00 

fax: 070-304 45 93 

Prinses Beatrixlaan 82, Den Haag 
webstek: www.arbeidsinspectie.szw.nl 
 
Kennisnet 
Postbus 778 

2700 AT Zoetermeer 
tel.: 079 323 09 96 

fax: 079 321 23 22 

Paletsingel 32, Zoetermeer 
webstek: www.kennisnet.nl 
 
Telefoonnummers voor hulp en advies 
 

 De Jeugdtelefoon:                         0800 0432 (gratis) 
 De Kindertelefoon:                         0800 0432 (gratis) 
 De Meidentelefoon:               035 624 22 04 
 De Onderwijstelefoon:               0800 1680 (gratis) 
 Meldpunt seksueel misbruik:               0900 899 84 11 (20 cent per 

minuut) 
 Informatiecentrum Kindermishandeling:   030 230 65 60  
 Landelijk Bureau Slachtofferhulp:    030 234 01 16 


