
    

Protocol veilige school 
 

 

 
 

Bijlage Beleidsdocument SCOS ‘DE VEILIGE SCHOOL’. 
 
Inleiding. 
 
De Zonnehof valt onder de Stichting Christelijk Onderwijs Salland (SCOS). Als zodanig is ze 
gebonden aan het gemeenschappelijk beleid van de stichting. De stichting bestaat uit 22 
scholen, waarvan 20 basisscholen, een school voor speciaal basisonderwijs en de Zonnehof 
als school voor speciaal en voorgezet speciaal onderwijs.  
 
Het beleid van de stichting is doorgaans geënt op de basisscholen, onze school volgt het 
beleid voor zover mogelijk. Er zijn uitzonderingen omdat ze voor onze school niet kunnen 
kloppen. Zo is de Zonnehof een school met leerlingen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar. De 
school heeft vaak met andere samenwerkende instanties te maken, zoals het REC, dan de 
basisscholen. De onderwijszorgvraag is vaak specifieker. Zo zijn er leerlingen die blijvend 
zorg nodig hebben. Zorg die ook op oudere leeftijd om een directe 1 op 1 benadering vraagt. 
 
Vanuit deze achtergrond wordt gemeenschappelijk SCOS beleid toegepast op onze school. 
Zo zijn er voor het document ‘DE VEILIGE SCHOOL’ een aantal schoolspecifieke 
aanpassingen gemaakt, die hieronder worden aangegeven. 
 
Schoolspecifieke aanvullingen / wijzigingen. 
 
Deel I Protocol Veilig op school. 
 
Hoofdstuk 3: Te sanctioneren gedragingen. 
 
 Roken, alcohol en drugs (blz. 8): 
b. 
Voor de oudste leerlingen (18 en 19 jaar), kan een uitzondering worden gemaakt m.b.t. 
alcohol gebruik bij zeer specifieke gelegenheden. Dit in overleg met ouders, voogden, 
groepsleiding en directie. 
 
Persoonlijke contacten / seksuele intimidatie (blz. 8 en 9): 
i. 
Niet al onze leerlingen zijn vanaf 4 jaar in staat om zichzelf aan- en uit te kleden. Sommige 
leerlingen hebben blijvend hulp nodig. Deze zorgvraag is bekend bij en besproken met 
ouders. 
 
Hoofdstuk 4: Procedure schorsing en verwijdering leerlingen primair onderwijs: 
 
De wettelijke kaders (blz. 10): 
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Onze school valt onder De Wet op de Expertisecentra (WEC). Van toepassing zijn met name 
de artikelen 40 en 61.  
De Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) en de leerplichtwet 1969 zijn beiden van toepassing 
op onze school. 
 
Procedure: verwijdering van een leerling (blz.13 en 14): 
 
Bij het zoeken naar een school die een verwijderde leerling toe wil latent, gaat het om een  
school die een geïndiceerde cluster 3 leerlingen kunnen toelaten op grond van de WEC.  
 
Hoofdstuk 5: Gedragscodes en gedragsregels. 
 
Hulp bij aan-uit-omkleden (blz.18): 
 
Op onze school zal het vaker voorkomen dat oudere leerlingen hulp nodig hebben bij het 
aan- en uitkleden. Deze hulpvraag is bekend en besproken met ouders en indien mogelijk de 
leerling. We gaan altijd uit van de autonomie van de leerling, maar ontwikkelingsniveau en 
gedragskenmerken kunnen tegenstrijdig hieraan zijn, waardoor er een beslissing genomen 
kan worden, tegen de autonomie van de leerling in. Aanpak is bekend en besproken met 
ouders en indien mogelijk met de leerling. 
 
Hoofdstuk 6: Procedure overplaatsing van leerlingen (blz. 22): 
 
1) Wanneer sprake is van overplaatsing van een leerling van de Zonnehof naar een andere 

ZMLK school, anders dan door verhuizing, dan wordt dit besproken, na toestemming van  
ouders/wettelijk bevoegden, binnen de directeurenraad van REC de vier provinciën.  

 
2) Besproken wordt of er binnen de scholen van REC de vier provinciën mogelijkheden 

bestaan voor overplaatsing van een leerling.  
 
3) Is er een mogelijkheid dan neemt de aanbiedende school een zelfstandig besluit of ze 

een leerling wil ontvangen. De ontvangende school geeft aan welke informatie ze wil. De 
ouders worden om toestemming gevraagd. Mochten ouders informatie weigeren, dan zal 
gewezen worden op de mogelijke consequentie. Gevraagd wordt aan ouders om 
schriftelijk aan te geven welke informatie geweigerd wordt door te geven. In het belang 
van een leerling kan de Zonnehof besluiten om toch informatie te verstrekken. Het 
bestuur wordt hierbij om advies gevraagd. De ouders worden hiervan op de hoogte 
gesteld. 

 
4) De ouders kunnen een procedure aanspannen tegen de Zonnehof, wanneer ze het niet 

eens zijn met de verstrekte informatie.   
 
5) De Zonnehof is trajectbegeleider, zolang een leerling op de school staat ingeschreven. 

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor een leerling en wordt direct op de hoogte 
gebracht, wanneer er sprake is van mogelijke overplaatsing. 

 
6) Wanneer de ouders niet kiezen voor de mogelijkheid om binnen REC de vier provinciën 

voor een nieuwe school te kiezen, dan biedt de Zonnehof ouders aan om te begeleiden 
bij de keuze voor andere ZMLK scholen in de omgeving. 

 
7) De ouders hebben altijd het recht om zelf op zoek te gaan naar een nieuwe school, 

zonder begeleiding of bemiddeling van de Zonnehof. 
 
8) De ouders kunnen altijd verzoeken om begeleiding of bemiddeling van de Zonnehof, als 

zij zelf al een voorkeur hebben voor een nieuwe school. In deze situatie kan besloten 



worden om de betreffende leerling niet te  bespreken tijdens de directeurenraad van 
REC de vier provinciën, maar eerst het traject in te gaan, richting voorkeursschool.   

 
9) Ook bij aanmelding op een ZMLK school buiten REC de vier provinciën geldt de wijze 

van informatieverstrekking, zoals vermeld in de punten 3 en 4. 
Hoofdstuk 8: Protocol rouwbegeleiding.   
 
De leskoffer (blz. 25): 
 
De school beschikt over een eigen leskoffer rouwbegeleiding, aangepast aan onze 
doelgroep. 
 
Hoofdstuk 9: Protocol schoolzwemmen. 
 
De school beschikt over een eigen protocol m.b.t. het schoolzwemmen (zie protocollenmap). 
 
Deel II: Protocol Veilig thuis. 
 
Hoofdstuk 2: kindermishandeling. 
 
2.4 Signalen van kindermishandeling (blz. 37 en 38): 
 
Voor onze school betreft het leerlingen tussen de 4 en 20 jaar. De lijst met signalen is bijlage 
B (niet A).  
 
Hoofdstuk 4: Stappenplan. 
 
Rol van de schoolverpleegkundige (blz. 41): 
 
Op onze school is het niet de schoolverpleegkundige, maar de commissie van begeleiding 
die een belangrijke rol vervult in het stappenplan. De commissie bestaat uit: directie, intern 
begeleiders, orthopedagoog, stagecoördinator, maatschappelijk werker en GGD-arts. De 
commissie vergadert maandelijks.  
 
In de overige paragraven van dit hoofdstuk moet de schoolverpleegkundige steeds 
vervangen worden door commissie van begeleiding.   

 


