
 

 

Protocol: gedragscode 

 
Het opstellen van regels voor het sociale verkeer op school vormt een 

onderdeel van het veiligheidsbeleid. Met gedragsregels heeft de 

school een middel om ongewenst gedrag, discriminatie en seksuele 

intimidatie op school te voorkomen, aan te pakken en te bestrijden. 

 

Met dit protocol willen we voorkomen dat docenten, 

onderwijsondersteunend personeel en leerlingen in situaties komen die 

door één van beiden of allebei als onprettig wordt ervaren, misschien 

zelfs strafbaar zijn en tot rechtsvervolging kunnen leiden. 

 

Dit protocol wordt bekend gemaakt aan leerkrachten en 

onderwijsondersteunend personeel. Ouders/verzorgers kunnen via de 

schoolgids en de website van de school het protocol inzien. 

 

De gedragscode bestaat uit: 

- omgang met leerlingen 

- omgang met ouders 

 

Omgang met leerlingen 

Er is altijd een machtsverhouding tussen de leerkracht en de leerling. 

Leerlingen zijn op zoek naar grenzen en verwachten dat volwassenen 

die grenzen zullen trekken. Onderwijsondersteunend personeel heeft 

hierin de rol van pedagogische begeleider. 

Uitgangspunt is: Blijf op veilig gepaste afstand van de leerling. Het 

personeelslid moet zorgen voor een omgeving en sfeer waarbinnen de 

leerling zich veilig voelt. 

 

- Leerkrachten en medewerkers bewaken de professionele grenzen 

van het persoonlijk contact. 

- Als er een gesprek wordt gevoerd met één leerling, dan zorg je 

ervoor dat je zichtbaar bent (bijv. door het open laten van de 

deur). 

- Leerkrachten en medewerkers weten dat zij leerlingen geen 

geheimhouding kunnen garanderen over zaken die de leerling wil 



 

 

vertellen. Bij een vermoeden van (seksueel) misbruik is men 

verplicht aangifte te doen. 

- Leerkrachten en medewerkers onthouden zich van elke vorm van 

seksueel (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover een 

leerling. Zie hoofdstuk “Seksuele intimidatie”. 

- Voor mailverkeer geldt dat leerkrachten en medewerkers hiervoor 

hun e-mailadres van school gebruiken. Er wordt alleen gemaild 

over schoolzaken. 

- Leerkrachten en medewerkers zijn zich ervan bewust dat hun 

uiterlijk voorkomen en hun gedrag van invloed zijn op gedrag van 

leerlingen. 

 

Omgang met ouders 

- Behandel ouders vriendelijk en correct, ook na een minder 

plezierige ervaring. 

- Praat niet negatief over andere ouders en geef daar ook geen 

kans toe. 

- Praat niet over andere kinderen van school. 

- Praat niet negatief over collega’s en geef daar ook  geen kans 

toe. 

- Praat niet negatief over andere scholen. 

- Reageer altijd uiterlijk binnen 5 werkdagen op een mail van 

ouders. 

 

Anti discriminatie code 

Het is een ieder die zich in het gebouw of op het terrein van school 

bevindt; niet toegestaan: 

- Zich discriminerend te uiten, dan wel zich zo te gedragen. 

- Materialen verspreiden die discriminerend zijn of aanzetten tot 

discriminatie. 

- Propaganda te maken voor discriminerende organisaties. 

 

Seksuele intimidatie 

Seksuele intimidatie is de ongewenste, seksueel getinte aandacht die 

tot uiting komt in fysiek, verbaal en non-verbaal gedrag. Dit gedrag 

wordt door degene die het ondergaat, ongeacht sekse en/of seksuele 



 

 

voorkeur, ervaren als ongewenst en onplezierig. Seksueel intimiderend 

gedrag kan zowel opzettelijk als onopzettelijk zijn. 

 

Een seksuele relatie binnen een machtsverhouding is strafbaar conform 

het Wetboek van strafrecht (artikel 249). In lid 1 wordt specifiek ontucht 

met een minderjarige genoemd. 

 

Klachtrecht 

Met de komst van de Kwaliteitswet (1998) hebben leerlingen, personeel 

en ouders het recht gekregen een klacht in te dienen over ongewenst 

gedrag. De wet verplicht scholen over een klachtenregeling te 

beschikken en zich aan te sluiten bij een klachtencommissie voor de 

behandeling van de klacht. 

Voor verdere informatie verwijzen we je door naar de integrale 

klachtenregeling van de Borgesiusstichting. 

 

Rol van de vertrouwenspersoon 

Voor vertrouwenspersonen is het van belang te weten wanneer de 

Meldplicht geldt (zie meldcode)  en wat wel en niet geoorloofd is 

binnen de schoolcultuur. Zij kunnen een rol spelen in het kenbaar 

maken van de afspraken en regels die gelden op school. Zij zijn het 

aanspreekpunt bij klachten over seksuele intimidatie en andere vormen 

van ongewenst gedrag. 

Het beleid van de vertrouwenscontactpersonen staat binnen de 

Borgesiusstichting als volgt beschreven: 
 

“Onze leerlingen hebben recht op goed onderwijs en een veilige omgeving als ze 

naar school gaan. Pesten, seksuele intimidatie, agressie en geweld worden actief 

tegengegaan. Ook besteden wij veel aandacht aan de kwaliteit en organisatie van 

ons onderwijs en aan de communicatie met de ouders. 

Wanneer er problemen zijn verzoeken we u deze als eerste te bespreken met de 

groepsleerkracht van uw kind, de intern begeleider (IB-er) of de directie. Soms kan 

dat niet, omdat er juist problemen zijn met deze personen. Er zijn dan uiteraard 

andere mogelijkheden. Deze worden hieronder beschreven. 

 

1. U of uw kind kan contact opnemen met onze vertrouwenscontactpersoon, José 



 

 

van den Bergh-Dekkers (j.dekkers@borgesius.net , werkzaam op maandag, dinsdag, 

woensdag). Deze kan en zal u bij een klacht adviseren over de te nemen stappen. 

2.  Indien uw klacht niet behandeld kan worden door de school, kunt u contact 

opnemen met het bestuur van Stichting Borgesius (0165-

330894, info@borgesiusstichting.nl).  

De afdeling O&K, HRM of de bestuurder zal proberen door bemiddeling samen met 

u en de school tot een oplossing te komen. 
 

3. U kunt contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon van Stichting 

Borgesius:  

· Annelies de Waal, telefoon 06 3364 6887, anneliesdewaal@vertrouwenswerk.nl 

· Roy Ploegmakers, telefoon, 06 5466 1875, royploegmakers@vertrouwenswerk.nl  

Op www.vertrouwenswerk.nl kunt u terecht voor meer informatie over de 

werkzaamheden van de externe vertrouwenspersoon. Zij/Hij zal samen met u kijken 

welke vervolgstappen er nodig of wenselijk zijn. De eerste insteek is meestal een 

bemiddelend gesprek tussen ouders en school. De stap naar de klachtencommissie 

(zie hieronder) is ook een optie. De externe vertrouwenspersoon kan u daarbij 

desgewenst ondersteunen. 

4. Wanneer u het idee heeft dat uw klacht door de school of het bestuur niet 

adequaat wordt afgehandeld, kunt u contact opnemen met de landelijke 

klachtencommissie. De Borgesiusstichting is aangesloten bij de Stichting Geschillen 

Commissies Bijzonder Onderwijs. Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs 

Postbus 82324, 2508 EH te Den Haag Tel.: 070-3861697 www.gcbo.nl info@gcbo.nl De 

klachtencommissie onderzoekt uw klacht door hoor en wederhoor en geeft een 

gemotiveerde uitspraak of de klacht wel, niet of gedeeltelijk gegrond is. Aan de 

uitspraak is meestal een niet-bindend advies voor het bestuur gekoppeld.” 

 

 

 

 

  

mailto:j.dekkers@borgesius.net
mailto:info@borgesiusstichting.nl
mailto:anneliesdewaal@vertrouwenswerk.nl
mailto:anneliesdewaal@vertrouwenswerk.nl
mailto:royploegmakers@vertrouwenswerk.nl
http://www.vertrouwenswerk.nl/
mailto:info@gcbo.nl


 

 

Stukje schoolgids: 

 
Naast KiVa, besteden we ook met het lespakket: “kriebels in je buik”, aandacht 

aan de sociale ontwikkeling. Kriebels in je buik is een lesmethode voor de 

relationele en seksuele vorming. Wij vinden het op onze school belangrijk om ook 

aan deze gebieden aandacht te schenken. Het geven van deze lessen draagt 

bij aan de persoonlijke groei van de kinderen en een positieve 

seksualiteitsbeleving. Het bevordert het welzijn, de seksuele gezondheid en 

weerbaarheid van de kinderen. Ze leren zich bewust te zijn van hun eigen en 

andermans gevoelens, wensen en grenzen, opvattingen en mogelijkheden. 

Hiernaast leren ze steeds betere beslissingen te nemen op het gebied van 

relaties en seksualiteit. 

Kriebels in je buik, wordt jaarlijks aangeboden in de projectweek lentekriebels. 

Het lespakket is opgebouwd aan de hand van vier deelthema’s: 

• lichamelijke ontwikkeling en zelfbeeld 

• voortplanting en gezinsvorming 

• sociale en emotionele ontwikkeling 

• seksuele weerbaarheid 

Ieder jaar komen alle vier de thema’s minimaal 1x aan bod in de groepen 1 t/m 

8. Hierbij wordt in elke groep rekening gehouden met de seksuele 

ontwikkelingsfase van de kinderen, hun leerstijl en leervermogen. 

 
 


