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HOOFDSTUK 1  

ALGEMEEN 

 

1.1 Inleiding en wettelijk kader 

Op basis van de Arbowet is De Vrijeschool Den Haag (VSDH) verplicht een veiligheidsbeleid te voeren. 

Ook in andere wet- en regelgeving zijn de verantwoordelijkheden van de school neergelegd.  

De VSDH maakt deel uit van de Stichting Vrijescholen Zuid West Nederland (Stichting ZWN). 

Sommige onderdelen uit dit Veiligheidsplan vallen onder de paraplu van de Stichting (zoals bv de 

integriteitscode en de klachtenregeling) andere onderdelen (zoals bv regelingen die de veiligheid in 

het gebouw betreffen) zijn specifiek bestemd voor de VSDH.   

Het Veiligheidsplan bevindt zich op de website van de VSDH en wordt regelmatig geactualiseerd.   

 

1.2 Missie en visie 

Onze missie is om kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling tot zelfstandige, vrij denkende mensen 

die naar al hun mogelijkheden actief kunnen en willen participeren in de maatschappij. Daartoe 

helpen wij hen hun basisvaardigheden (op zowel cognitief, fysiek, emotioneel als sociaal vlak) op een 

gezonde manier te ontwikkelen en stimuleren wij hun eigen probleemoplossend vermogen. 

Onze kernwaarden zijn: 

▪ Wij werken vanuit het antroposofisch mensbeeld. 

▪ Wij geven eigentijds onderwijs met ruime aandacht voor verwondering. 

▪ Wij hebben oog voor het individuele kind en zijn omgeving. 

▪ Wij hebben een professionele cultuur met een goede balans tussen zakelijkheid en 

persoonlijke betrokkenheid. 

Missiebeleid 

Beleid om de missie levend te houden: 

▪ Missie en kernwaarden komen geregeld aan bod in de personeelsvergaderingen. 

▪ Nieuw beleid wordt getoetst aan de missie en kernwaarden. 

▪ Missie en visie zijn opgenomen in de schoolgids. 

 



Visie op leren 

Duurzaam leren kan pas ontstaan als we leren van en aan het leven. Kinderen leren doordat ze 

nieuwsgierig zijn. De school biedt kinderen de mogelijkheid om vanuit dat enthousiasme kennis op 

diverse manieren zelf op te doen. De leraren geven instructie en kinderen mogen zich de stof op hun 

eigen manier eigen maken. Het leren is een zelfstandig proces maar wordt versterkt door samen te 

werken. Door veel te doen (schrijven, tekenen, spelen) wordt het leren gestimuleerd. Voor de 

kinderen die meer instructie nodig hebben, wordt gebruik gemaakt van de verlengde instructie. 

Sommige kinderen hebben behoefte aan extra ondersteuning. Voor hen is er een zorgstructuur 

opgezet. 

 

Visie op identiteit 

Onze school is gebaseerd op de pedagogie van Rudolf Steiner. Dat wordt zichtbaar in de opbouw van 

ons curriculum dat zich sterk richt op de ontwikkelingsfasen van het opgroeiende kind. Het wordt 

ook zichtbaar in de aankleding van ons gebouw, het gebruik van leermiddelen en in de speciale 

kunstzinnige vakken zoals handwerken, euritmie, vormtekenen, schilderen, handenarbeid en het 

aanbod van biologische voeding bij de peuters, kleuters en naschoolde opvang. Er is ruime aandacht 

voor jaarfeesten die gerelateerd zijn aan de seizoenen en de Christelijke jaarfeesten. Tijdens de 

lessen religieuze oriëntatie is er aandacht voor onze moreel-ethische waarden zoals we die hebben 

vanuit onze religieuze culturele achtergrond. De aandacht voor onze levensbeschouwelijke identiteit 

is verweven in het onderwijs maar wordt nooit expliciet onderwezen. 

Visie op excellentie 

Onze school streeft er niet naar zich te ontwikkelen als een excellente school zoals beschreven in de 

daarvoor geldende criteria vanuit de overheid. Wij willen uitblinken in onderwijs dat gezond is voor 

onze leerlingen en onszelf. 

Dat betekent voor ons dat hoofd, hart en handen in een gezonde balans worden aangesproken. Dat 

onze leerlingen niet alleen knap zijn in rekenen en taal, maar ook respectvol en met eerbied omgaan 

met andere mensen en met de natuur. Als dat betekent dat wij niet tot het maximale gaan wat 

betreft cognitieve training, dan is dat een bewuste keuze. Overigens is onze visie dat een gezond 

mens ook op cognitief vlak zich sterk moet kunnen ontwikkelen om als vrij mens eigen keuzes te 

kunnen maken. De landelijke norm op de gebieden taal en rekenen zijn daarom het minimum waar 

wij ons op richten, in de lagere klassen ligt hier nog minder de nadruk op. 

Visie op 21st century skills 

Wij willen leerlingen een samenhangend geheel van vaardigheden meegeven waardoor ze optimaal 

kunnen functioneren in de 21ste eeuw. De leerkracht is daartoe open en onbevangen ten opzichte 

van wat er op haar afkomt. Zij is zo gezegd altijd bereid de dag van morgen eventueel heel anders 

aan te treffen, dan die van gisteren.  Zelf en met anderen zoekt de leerkracht naar passende 

antwoorden op nieuwe uitdagingen, naar dat wat aansluit op de actualiteit van vandaag en de 

uitdagingen van morgen. 

Een uitdaging is de positie en invloed van digitalisering en de toegankelijkheid en veelheid van 

informatie. De komende jaren zijn we bezig om dit goed te borgen binnen ons leerplan. 

Mediawijsheid staat op ons studieprogramma, zodat leerkrachten en leerlingen op dit gebied 



vaardigheden opdoen. In de hogere klassen is het gebruik van Internet geen leerdoel, maar kan wel 

als lesondersteuning worden ingezet. 

Visie op veiligheid 

De Vrijeschool Den Haag moet een plek zijn waar rust heerst, waar leerlingen, personeel en 

ouders/verzorgers zich thuis voelen, zich veilig weten en waar alle betrokkenen respectvol, prettig 

vriendelijk met elkaar omgaan. Het Veiligheidsbeleid en de regels uit het Veiligheidsplan zijn dan ook 

gericht op het waarborgen van de veiligheid van onze leerlingen en medewerkers.  

 

HOOFDSTUK 2  

VEILIGHEID ALGEMEEN 

 

2.1 Calamiteiten 

Bij een calamiteit is er sprake van een onverwachte, acute en bedreigende situatie, waarbij de 

veiligheid (fysiek en/of sociaal) van de leerlingen, medewerkers en/of andere aanwezigen in gevaar 

(dreigt te) komen. Te denken valt bijvoorbeeld aan geweld of bedreiging tegen leerlingen of 

incidenten op school die lijden tot letsel of dodelijke afloop. De VSDH heeft een crisisteam 

samengesteld dat in actie komt in geval van een calamiteit. Ook treedt dan het draaiboek 

Calamiteiten in werking. De samenstelling van het team en draaiboek zijn als BIJLAGE 1 toegevoegd. 

 

2.2 Wijkagent 

De VSDH heeft frequent contact met de wijkagent. De school, in de persoon van  en de wijkagent 

houden elkaar op de hoogte van gebeurtenissen in de omgeving van de school. Indien een situatie 

dat vraagt, wordt de wijkagent ingeschakeld. 

2.3 Privacy 

Op de VSDH wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het 

geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de 

administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens 

worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is 

beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd 

opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De school maakt ook gebruik van digitaal 

leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerling 

gegevens. De school heeft haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van 

persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerling informatie wordt alleen gedeeld met 

andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is 

volgens de wet.  

Daarnaast hanteert De Vrijeschool Den Haag het Privacyreglement (BIJLAGE 2), en een protocol voor 

beveiligingsincidenten en datalekken (BIJLAGE 3). Het reglement en het protocol gelden voor de 

Stichting ZWN.  



Binnen de Vrijeschool Den Haag maken we gebruik van de Parro-app, een oudercommunicatiemiddel 

van ParnasSys. Via deze app loopt de communicatie tussen school/leerkrachten en de ouders. De 

school kan ouders snel en AVG- proof informeren over actuele zaken op school en of in de klas door 

middel van berichten of foto’s in een afgeschermde omgeving. Daarnaast kunnen de  

oudergesprekken digitaal worden gepland. Alle schoolberichten en activiteiten zijn altijd eenvoudig 

terug te lezen. Ouders kunnen deze app installeren op hun telefoon en inloggen met dezelfde 

inloggegevens als ParnasSys. Parro is beschikbaar als app (Appstore / Googleplay) en als website 

(Inloggen/Parro). De groepsleerkracht beheert het account en nodigt de ouders uit om lid te worden. 

Dat kan alleen na toestemming van de ouders. 

In Parro kan bij Privacy-voorkeuren door de ouders per kind wel/geen toestemming gegeven worden. 

Dit kan altijd  weer gewijzigd worden, op ieder moment dat de ouders dit wensen. 

 

2.4 Rouwverwerking 

Een onverwacht sterfgeval is een gebeurtenis die de hele scholengemeenschap kan raken. Het is van 

belang dat de school tactvol, snel en weloverwogen reageert indien zich een sterfgeval voordoet en 

dat rouwverwerking kan plaats vinden.  

De Vrijeschool Den Haag hanteert het ZWN stappenplan bij overlijden leerling/collega (BIJLAGE 4) en 

een protocol bij het overlijden van ouder(s), broer, zus van een leerling. (BIJLAGE 5).  

  

https://talk.parro.com/


HOOFDSTUK 3 

FYSTIEKE VEILIGHEID 

3.1. Arbeidsomstandigheden 

Het is voor De Vrijeschool Den Haag belangrijk dat alle medewerkers veilig en gezond hun werk 

kunnen uitoefenen. Arbeidsveiligheid is niet alleen fysieke veiligheid, maar betreft ook het gevoel 

van veiligheid op de school: sociale veiligheid. De sociale veiligheid op De Vrijeschool Den Haag komt  

in hoofdstuk 3 van dit veiligheidsplan aan de orde.  

3.2. Bedrijfshulpverlening 

Op De Vrijeschool Den Haag zijn altijd medewerkers met een EHBO en/of BHV diploma aanwezig. Er 

is een hoofd BHV-er benoemd . Alle BHV-ers zijn gecertificeerd en krijgen periodiek een 

herhalingscursus.  De lijst met BHV-ers is toegevoegd als BIJLAGE 6.  

 

3.3. Risico- Inventarisatie en evaluatie. 

De risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) is sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers 

(uitgezonderd ZZP’ers). Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E. De RI&E wordt 

regelmatig uitgevoerd. De laatste RI&E dateert van 26 november 2020. Er is een plan van aanpak 

opgesteld.  

In het plan van aanpak (pva) staat vermeld binnen welke termijn de school concrete maatregelen 

gaat nemen tegen de geïnventariseerde risico's, en welke resultaten deze maatregelen opleveren.  

 

3.4. Preventiemedewerker 

De Vrijeschool Den Haag laat zich voor de naleving van de Arbowet verplichtingen bijstaan door een 

preventiemedewerker. Dit is een medewerker van de school met een extra taak. De 

preventiemedewerker is benoemd met instemming van de vestigingsmedezeggenschapsraad. Hij/zij 

biedt ondersteuning bij de zorg voor de veiligheid en gezondheid in school, draagt zorg voor het 

organiseren van de RI&E en stelt naar aanleiding hiervan een plan van aanpak op. Op De Vrijeschool 

Den Haag is Marie Louise Woudstra (ml.woudstra@devrijeschooldenhaag.nl) benoemd als 

preventiemedewerker.  

 

3.5. Brandveiligheid/Ontruiming 

Scholen zijn op basis van het Bouwbesluit verplicht te beschikken over een gebruikersvergunning 

betreffende brandveiligheid. De Vrijeschool Den Haag beschikt over een dergelijke vergunning.  

De school oefent regelmatig aan de hand van het ontruimingsplan onder leiding van de 

bedrijfshulpverleners. Het ontruimingsplan is te vinden onder BIJLAGE 7. 

 

3.6. Speeltoestellen 

Op de speelplaats van onze school staan verschillende speeltoestellen geplaatst. Vanzelfsprekend 

worden deze toestellen gekeurd en wordt dit periodiek geïnspecteerd. 

mailto:ml.woudstra@devrijeschooldenhaag.nl


Binnen de scholen worden alle aanwezige speeltoestellen op het schoolplein jaarlijks gecontroleerd 

en gekeurd. Indien er gebreken zijn, worden deze door de leverancier (of servicebedrijven) hersteld. 

Per school en per toestel wordt een logboek bijgehouden. De speeltoestellen in de speellokalen en 

gymzalen worden ook jaarlijks gecontroleerd en gekeurd. Ingeval van afkeuring worden deze door de 

leverancier (of servicebedrijven) vervangen. Hiervoor is een onderhoudscontract afgesloten met 

Hoveniersbedrijf Van der Spek.  Binnen RI&E wordt dit onderdeel gecontroleerd door het invullen 

van de RI&E lijst Veiligheid en Gezondheid Gymnastieklokaal. 

3.7. Toezicht  

Tijdens schooluren en pauzes is er toezicht op het plein en in het gebouw. Leerlingen houden zich in 

principe niet op in de gangen en klaslokalen in pauzes en voor- en na schooltijd. Indien leerlingen wel 

in een lokaal verblijven, dan is dit onder toezicht. 

3.8. Verkeersveiligheid 

De school bevindt zich in een rustige buurt met weinig verkeer. Aan ouders worden instructies 

gegeven om het halen en brengen van de kinderen zo veilig en soepel mogelijk te laten verlopen. 

Deze instructies  staan vermeld in de schoolgids.  

De leerlingen plaatsen hun vervoermiddel in de fietsenkelder (klas 1 t/m 4)  of in de rekken bij de 

parkeerplaats (klas 5 en 6).  

3.9. Cameratoezicht  

Rond de school is cameratoezicht aanwezig. Bij het uitoefenen van dit toezicht worden de 

privacyregels in acht genomen. Ze worden alleen uitgelezen bij incidenten. De opnamen worden 

lokaal opgeslagen, fysiek niet gekoppeld aan het internet en worden na een bepaalde periode 

verwijderd. 

3.10. Pleinregels 

Om de veiligheid op het schoolplein te waarborgen zijn (gedrag)regels opgesteld, waarin de 

pleinruimte wordt verdeeld. De regels staan vermeld in de schoolgids. De kleuters hebben een apart 

speelplein.  

3.11. Protocol medisch handelen/Anafylactische handelingen  

Leerkrachten op school worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die 

meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is, zoals hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn door een 

insectenbeet. Daarnaast krijgen leerkrachten in toenemende mate het verzoek van ouders of 

verzorgers om hun kinderen door de arts voorgeschreven medicatie toe te dienen.  Het uitvoeren 

van medische handelingen op school brengt risico’s met zich mee, ook op juridisch gebied. Het is van 

belang dat er in deze situaties gehandeld wordt  volgens een vooraf afgesproken en ondertekend 

protocol. Om deze reden hanteert de school een protocol medisch handelen inclusief kwaliteitskaart 

medisch handelen. Deze zijn te vinden onder BIJLAGE 8.  

In geval van een ernstige allergische reactie die levensbedreigend kan zijn, hanteert de school het 

protocol anafylactische handelingen. (BIJLAGE 9) 

 

Epi pennen zijn op een veilige plek binnen de school aanwezig.  

 

 



HOOFDSTUK 4 

SOCIALE VEILIGHEID LEERLINGEN 

 

4.1. Enquête Sociale Veiligheid 

De Vrijeschool Den Haag maakt gebruik van een gestandaardiseerd document waarmee jaarlijks de 

sociale veiligheidsbeleving onder een representatief gedeelte van de leerlingen wordt gemeten. De 

resultaten van het onderzoek worden gepubliceerd conform de regels van de inspectie van het 

onderwijs. 

4.2. Omgangsprotocol en omgang coördinator (pesten) 

Doel is dat iedereen zich prettig en veilig voelt op school. Daarom besteedt de school regelmatig 

aandacht aan het pedagogische en sociaal klimaat in en rond de school. Omgangsvormen en 

pleinregels worden aan het begin van iedere schooljaar opnieuw doorgenomen (en eventueel 

aangepast) in de lerarenvergadering en met de kinderen. Er is voortdurend aandacht voor het  

sociale klimaat op de school en zo nodig wordt het omgangsprotocol aangepast, per klas of voor de 

hele school. Het omgangsprotocol bevindt zich op de website van de school.  

De school heeft een aantal regels/stappenplan  geformuleerd ter bestrijding van het pesten. Deze 

regels bevinden zich op de website van de school.  

Er is een coördinator voor het omgangsprotocol aangesteld. De naam van deze coördinator is te 

vinden op de website. Deze heeft de volgende taken: 

1. Aanspreekpunt zijn voor leerkrachten, ouders en eventueel kinderen. 

2. Verantwoordelijk zijn voor de actualisering en de uitvoering van het omgangsbeleid van de 

school. Deze persoon heeft de bevoegdheid leerkrachten hierop aan te spreken. 

3. Het bijhouden van relevante informatie over pesten en sociaal gedrag. 

4. Coördineren en organiseren van sociale vaardigheidstrainingen. 

   

4.3 Vertrouwenspersonen intern 

Binnen de school zijn medewerkers die als vertrouwenspersonen kunnen optreden voor leerlingen, 

ouders en personeel. De interne vertrouwenspersonen zijn: Annemiek Klinkenberg en Marie-Louise 

Woudstra bereikbaar via a.klinkenberg@devrijeschooldenhaag.nl of 

ml.woudstra@devrijeschooldenhaag.nl 

 

4.4. Vertrouwenspersoon extern 

De school beschikt over een extern vertrouwenspersoon. Dit is Anita Hellemons. Haar 

contactgegevens zijn:  ahellemons@me.com  Telnr. 06-46161730 

De vertrouwenspersoon kan eerste hulp, opvang en advies bieden. De vertrouwenspersoon extern is 

niet bedoeld voor klachten aangaande de organisatie van de school. Hiervoor geldt de 

klachtenregeling.  In tweede instantie kan de vertrouwenspersoon nagaan of er een oplossing in de 

informele sfeer mogelijk is. Een gesprek met de vertrouwenspersoon is in eerste instantie altijd 

mailto:a.klinkenberg@devrijeschooldenhaag.nl
mailto:ml.woudstra@devrijeschooldenhaag.nl
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vertrouwelijk. Vandaar dat deze zich ook buiten school bevindt. Na een analyse van het probleem 

kan de vertrouwenspersoon ook verwijzen en helpen bij het bewandelen van binnen- en 

buitenschoolse procedures. die hulp, opvang of advies kunnen bieden  

 

4.5. Online Protocol Social media 

Social media nemen een belangrijke rol in, niet alleen in het leven van de leerlingen maar ook van 

onderwijzend personeel en andere medewerkers. Het is belangrijk om iedereen te beschermen tegen 

pesten, ongewild delen van foto’s of gegevens en/of  andere bedreigingen van het internet.  

De Vrijeschool Den Haag hanteert hiervoor het Online Protocol ZWN. Dit protocol is zowel voor 

leerlingen als medewerkers. Het protocol is te vinden onder deze link. (BIJLAGE 10) Mocht er sprake 

zijn van een ernstig incident met sociale media, dan handelt de school volgens het Stappenplan bij 

ernstige sociale media incidenten (BIJLAGE 11) 

4.6. Mobiele telefoons, camera’s 

Onder schooltijd dienen mobiele telefoons van de leerlingen uitgeschakeld te zijn, en in de tas te 

blijven. Na schooltijd mag de telefoon buiten het plein aangezet worden om te bellen. Er mag in en 

om de school niet gefilmd of gefotografeerd worden zonder toestemming van de schoolleiding. 

 

4.7. Gedragscode voor Personeel  

De Vrijeschool Den Haag hanteert de ZWN Gedragscode voor het Personeel. Deze gedragscode 

omvat de omgang met collega’s, de omgang met leerlingen en de omgang met ouders.  

De code bevat duidelijke afspraken omtrent het sociale verkeer op school en de positie van de 

leraar/medewerker ten opzichte van de leerling waardoor ongewenst gedrag, discriminatie en 

seksuele intimidatie kan worden voorkomen en kan worden aangepakt.  

De gedragscode is in zijn geheel onder deze link (BIJLAGE 12) te vinden. 

 

4.8. Ongewenst Bezoek 

Onder ongewenst bezoek wordt verstaan personen die zich onterecht ophouden in en rond de 

school. Leerlingen en/of medewerkers kunnen dergelijke bezoekers als bedreigend ervaren. 

Conciërges, medewerkers of directieleden kunnen ongewenste bezoekers wegsturen en een 

waarschuwing geven.  In voorkomende gevallen schakelt de school de politie in.  

De hoofdingang gaat elke schooldag  na 8.30 uur op slot. Bezoekers moeten aanbellen als zij de 

school willen betreden.  

 

4.9. Roken, alcohol, drugs  

Het gebruik van drugs en alcohol in om de school is verboden. 

Daarnaast  houdt De Vrijeschool Den Haag zich vanzelfsprekend aan de wettelijk vastgestelde regels. 

Scholen zijn verplicht vanaf 1 augustus 2020 een rookvrij terrein te hebben (vastgelegd in 

een Algemene Maatregel van Bestuur). Het schoolterrein van de VSDH voldoet aan deze maatregel 

en is dan ook rookvrij. 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-218.html#d17e201


 

4.10. Snoep 

Snoep is onder schooltijd niet toegestaan, ook niet op het plein. Ook bij de BSO (het Grote Huis is het 

gebruik van snoep niet toegestaan.  

De school vraagt ouders hier rekening mee te houden bij traktaties. Op de pagina GoedZoet staan 

leuke recepten van lekkere en verantwoorde traktaties . 

 

4.11. Schorsing 

Zeer uitzonderlijk kan het voorkomen dat een leerling wordt geschorst (binnen de wettelijke kaders). 

De criteria hiervoor zijn:  

1. De leerling door zijn/haar gedrag een bedreiging vormt voor de veiligheid van andere kinderen, of 

medewerkers van de school.  

2. De leerling zorgt voor duurzame of herhaalde ontwrichting van de gewone gang van zaken in de 

klas of school.  

3. De leerling een wapen, drugs of alcohol mee naar school neemt.  

In alle gevallen is er voorafgaand aan de schorsing een melding gedaan in de incidentenregistratie en 

zijn de ouders op de hoogte gesteld. De beslissing over schorsing wordt genomen door het bevoegd 

gezag. Hij beoordeelt op grond van informatie van de schoolleider, leerkrachten en intern 

begeleiders of het gedrag zo ernstig is dat schorsing gerechtvaardigd is. 

 

4.12. Incidenten/grensoverschrijdend gedrag 

Wanneer er een incident dan wel grensoverschrijdend gedrag plaats vindt, maakt de school allereerst 

een inschatting van de situatie, vervolgens wordt gehandeld conform het ZWN protocol ongewenst 

gedrag/incidenten, te vinden onder BIJLAGE 13. Ook kan de vertrouwenspersoon worden 

ingeschakeld (zie 4.3 en 4.4 voor de contact gegevens. 

 

4.13. Meld- en aangifteplicht seksueel misbruik en seksuele intimidatie 

Als een medewerker of leerling seksueel misbruik of seksuele intimidatie vermoedt, moet hij dit 

onmiddellijk bekend maken bij de schoolleiding. De meldplicht geldt voor alle medewerkers op een 

school. Ook voor interne vertrouwenspersonen die binnen hun functie informatie krijgen over 

mogelijk seksueel misbruik of seksuele intimidatie. Geen enkele medewerker kan zich in dit soort 

gevallen zich beroepen op de geheimhoudingsplicht.  

Als de schoolleiding een melding heeft ontvangen van een mogelijk zedendelict, is de schoolleiding 

verplicht direct te overleggen met de vertrouwensinspecteur van de onderwijsinspectie.  

4.14. Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld 

De taak van de school met betrekking tot huiselijk geweld en kindermishandeling is het signaleren en 

het aankaarten ervan bij de verantwoordelijke instanties. De school is niet verantwoordelijk voor de 

verandering van de situatie of voor de hulpverlening. De school beschikt over een speciaal daartoe 

geschoolde  aandacht functionaris, Mw. M. Koops, bereikbaar via m.koops@devrijeschooldenhaag.nl 

https://po.devrijeschooldenhaag.nl/goedzoet/
mailto:m.koops@devrijeschooldenhaag.nl


 

De Vrijeschool Den Haag hanteert de verplichte meldcode en het afwegingskader. Deze zijn te vinden 

onder BIJLAGE 14.  

 

4.15. Leerlingen en extra ondersteuning, intern begeleider  

Elk kind wordt gevolgd door de leerkracht. Soms hebben kinderen een extra steuntje nodig in hun 

ontwikkelingsproces. Dat kan op het motorische, emotionele of cognitieve gebied zijn. 

Wanneer er extra ondersteuning bij de ontwikkeling van een leerling nodig is zal dit in eerste 

instantie in de eigen klas door de leerkracht geboden worden. Dit is onderdeel van het onderwijs en 

wordt in de reguliere oudergesprekken met de ouders besproken.  

Wanneer blijkt dat een leerling naast deze extra’s in de klas meer begeleiding nodig heeft dan kan de 

leerkracht gebruik maken van het zorgteam binnen de school. Hierin werken verschillende disciplines 

samen, zoals bv intern begeleider, euritmie therapeut, remedial teacher, schoolmaatschappelijk 

werker, schoolarts, schoolverpleegkundige en/of de adviseur van het samenwerkingsverband.  

Het zorgteam bespreekt samen met de klassenleerkracht het kind, en overlegt welke extra hulp 

nodig is. 

Intern begeleider. Op de school zijn intern begeleiders (IB-ers) werkzaam. Deze ondersteunen en 

begeleiden de leerkracht op het gebied van didactiek, pedagogiek en ondersteuning voor de groep 

en de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Vanuit het zorgteam kan een individueel 

traject worden uitgezet in samenspraak met ouders en leerkracht. Hiervoor zijn verschillende 

mogelijkheden:   

• Kinderbespreking in de Pedagogische Vergadering  

• Onderzoek door het HCO, begeleidingsdienst voor onderwijs en kind centra in de regio Den 

Haag (www.hco.nl)  

 

 

Voor deze onderzoeken of besprekingen zal de instemming van de ouders gevraagd worden. 

Wanneer uit zo’n bespreking of onderzoek naar voren komt dat een kind extra begeleiding nodig 

heeft dan heeft de school daarvoor de volgende mogelijkheden:  

• Remedial Teaching  

• Euritmie Therapie  

• Schoolmaatschappelijk werk 

• Inzet van een individueel arrangement in samenspraak met de adviseur van het SPPOH 

(www.sppoh.nl)  

 

Voor al deze vormen van begeleiding wordt de ouders vooraf toestemming gevraagd. De aanmelding 

verloopt altijd via de leerkracht en IB-er. 

 

4.16. Activiteiten/Excursies 

De Vrijeschool Den Haag organiseert (buitenlandse) reizen en excursies. Wij vinden het belangrijk dat 

leerlingen en ouders goed geïnformeerd worden, zodat de leerlingen zich optimaal kunnen 



voorbereiden. In mededelingen aan ouders staat inhoudelijke informatie over de activiteiten en de 

gedragsregels tijdens deze activiteiten. De school heeft de benodigde verzekeringen afgesloten.  

 

4.17. Klachtenregelingen  

Op de website van de school staat een samenvatting van de klachtenregeling voor ouders vermeld. 

De school hanteert twee verschillende klachtenregelingen 

ZWN Klachtenregeling intern (BIJLAGE 15) 

ZWN Klachtenregeling extern (BIJLAGE 16) 

 

  



HOOFDSTUK 5 

SOCIALE VEILIGHEID MEDEWERKERS 

 

Uitgangspunt is dat op het schoolterrein en binnen de school iedere vorm van verbaal of fysiek 

geweld door ouders/verzorgers, personeel, leerlingen, vrijwilligers en stagiaires niet wordt 

getolereerd.  

5.1. Bedreiging, agressie discriminatie en (seksuele) intimidatie. 

De Vrijeschool Den Haag hanteert met betrekking tot deze onderwerpen de preventieve  

gedragscode die geldt voor de Stichting ZWN. Deze is te vinden onder deze link. (BIJLAGE 17) 

Daarnaast heeft de school een protocol voor de opvang van het personeel bij ernstige incidenten en 

nazorg bij agressie (BIJLAGE 18). Ook dit protocol geldt voor alle scholen die onder de Stichting ZWN 

vallen.  

 

5.2. Integriteitscode 

De school hanteert de integriteitscode ZWN.( BIJLAGE 19) Deze bevindt zich tevens op de website 

van de school. 

 

5.3. Klokkenluidersregeling 

Een veilige school betekent ook dat werknemers, leerlingen ouders en andere betrokkenen in geval 

van een ongewenste situatie een beroep kunnen doen op de ZWN Klokkenluidersregeling (BIJLAGE 

20). Deze bevindt zich tevens op de website van de school.  

 

5.4. Vertrouwenspersonen 

De Vrijeschool Den Haag heeft vertrouwenspersonen voor het personeel beschikbaar zowel intern 

als extern.  Zie hiervoor ook hoofdstuk 4.3. en 4.4. 

 

5.5. Klachtenregeling 

De school heeft een klachtenregeling voor het personeel, dit is de interne klachtenregeling ZWN, zie 

hoofdstuk 4.17. 

 

5.. Werkdruk 

Het voorkomen van werkdruk is een belangrijk aandachtspunt binnen de VSDH. In de 

werknemerstevredenheidsenquête wordt door middel van een vragenlijst de werkdruk die die 

werknemers ervaren in kaart gebracht. Indien nodig worden passende maatregelen genomen om de 

werkdruk te verlagen.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 


