
Veiligheid 
Voorkomen van pesten 
Pesten is onaanvaardbaar gedrag en vormt een bedreiging voor de leerling en voor de sfeer 
op school. Ook onze school neemt daarvoor maatregelen. Het pestprotocol kunt u 
terugvinden op onze website www.pbsdeglind.nl 

Voorkomen discriminatie 
Discriminatie kan op verschillende zaken betrekking hebben. Te denken valt aan:  
huidskleur, levensovertuiging, seksuele voorkeur, volksgewoonten zoals kleding en  
voedsel, op grond van ziekten. We leven in een multiculturele samenleving. Dit houdt in dat 
verschillende groepen uit onze samenleving hun eigen cultuur hebben. De schoolbevolking 
is een afspiegeling hiervan en dit wordt binnen het onderwijs als een verrijking ervaren. Het 
vraagt wel extra inzet en aandacht/alertheid om tot een goed (pedagogisch) klimaat voor alle 
leerlingen te komen. De volledige procedure is te vinden op de website van De Drieslag. 

Voorkomen ongewenst seksueel gedrag 
Vanzelfsprekend doen wij er op onze school alles aan om ongewenst seksueel gedrag  
te voorkomen. De gedragscode behandelt in het kader hiervan de volgende thema’s: één op 
één contacten tussen leerkrachten en leerlingen; troosten, belonen, feliciteren e.d. in de 
schoolsituatie; hulp bij aan- en uitkleden; eerste hulp; buitenschoolse activiteiten; 
computergebruik en digitale fotografie. De volledige gedragscode is te vinden op de website 
van De Drieslag. 

Informatievoorziening gescheiden ouders 
Ten aanzien van de informatievoorziening naar gescheiden ouders is het van belang goede 
afspraken te maken met betrekking tot onze handelwijze in dezen. Wij houden ons aan de 
wettelijke bepalingen. Voor de uitwerking verwijzen we u naar de website van De Drieslag 

Veiligheid 
 
Veiligheid is een belangrijk aandachtspunt binnen onze scholen. Op de website van 
Stichting Hervormde Scholen De Drieslag kunt u ons veiligheidsplan vinden. Van allen die 
vrijwilligerswerk binnen onze scholen verrichten, verwachten we dat ze kennis hebben 
genomen van de volgende bijlagen uit het veiligheidsplan:  

● Bijlage 1: de intentieverklaring 
● Bijlage 2: de gedragscode 
● Bijlage 5: melding agressie en seksuele intimidatie 

 



 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling  
Sinds 2013 zijn we verplicht om een meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in 
huiselijke kring. Daarom hebben we een meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling 
opgesteld. Deze meldcode helpt leraren op de juiste wijze te handelen bij signalen van dit 
soort geweld. De meldcode beschrijft in 5 stappen wat professionals moeten doen bij 
vermoedens van geweld:  

1. In kaart brengen van signalen.  
2. Overleggen met een collega en zo nodig externe instanties raadplegen. 
3. Gesprek voeren met de betrokkene(n).  
4. Inschatten van risico, aard en ernst van het geweld.  
5. Beslissen over zelf hulp organiseren of melden. 

 


