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Inleiding 

 
Scholen worden in toenemende mate geconfronteerd met voorvallen in de school die gevoelens van 
onrust bij leerlingen, ouders en personeel veroorzaken. 
 
In dit veiligheidsplan: 
 
- is de gewenste veiligheidssituatie beschreven, 
- bevat een stappenplan met te ondernemen acties indien de veiligheid in het geding is, 
- wordt een gedrag beschreven dat niet getolereerd wordt 
 
Dit veiligheidsplan is van toepassing op: 
 

• leerlingen, personeel, ouders/verzorgers en alle 

• anderen die zich in de school en op het terrein van de school bevinden. 

• alle scholen van de Stichting Bijeen.  
 
Elke school stelt vervolgens de schoolregels vast. De te nemen maatregelen passen binnen de kaders 
van dit veiligheidsplan 
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Uitgangspunten 
 
Onder een veilige school wordt verstaan: 
- een plek waar rust heerst, 
- waar leerlingen, personeel en ouders/verzorgers zich thuis voelen en zich veilig weten, 
- waar alle betrokkenen respectvol, prettig en vriendelijk met elkaar omgaan. 
 
Onveiligheid is alles wat hierop inbreuk maakt. 
 
Voor leerlingen betekent dit; 
- niet pesten of gepest worden; jezelf mogen en kunnen zijn, 
- de lessen kunnen volgen zonder dat je wordt lastiggevallen, 
- weten dat geweld en (seksuele) intimidatie uit den boze zijn, 
 
Voor ouders/verzorgers betekent dit; 

- erop kunnen vertrouwen dat hun kinderen veilig naar school gaan, 
- weten dat er geen bedreigingen voorkomen, 
- een open oor vinden voor problemen, 
 
Voor personeel en andere medewerkers betekent dit; 
- met respect bejegend worden door leerlingen, ouders/verzorgers, collega’s, 
- duidelijkheid over wat er gebeurt bij calamiteiten, 
 
Voor de omgeving/de buurt betekent dit; 
- geen overlast van leerlingen die rond de school hangen, 
- geen vandalisme, vervuiling of diefstal door leerlingen van de school, 
- weten dat leerlingen worden aangesproken op hun gedrag, 
- een aanspreekpunt voor suggesties of eventuele klachten, 
- signalen worden opgepakt en problemen aangepakt. 
 
Voor alle betrokkenen betekent dit; 
- signalen worden opgepakt en problemen aangepakt, 
- bij iemand terecht kunnen als er problemen zijn, 
- iedereen wordt serieus genomen. 
 
Preventie 

Bij het realiseren van een veilige school komt preventie van ongewenst gedrag op de 
eerste plaats. Daarbij geldt: 
- respect voor elkaar, 
- respect voor de omgeving, 
- respect voor jezelf. 


