Klachten en veiligheid

Wat te doen bij con icten?
Alle medewerkers van SCPO Lelystad doen hun uiterste best om er voor te
zorgen dat uw kind het onderwijs krijgt dat hij/zij verdient. Toch kan het
voorkomen dat u in sommige gevallen niet tevreden bent over de werkwijze die
wordt gehanteerd of keuzes die gemaakt worden. U kunt dan een klacht
indienen. We onderscheiden drie niveaus:
1. de school, contact met de leerkracht, de directeur of de interne
vertrouwenspersoon van de school;
2. de stichting, contact met de externe vertrouwenspersoon;
3. een externe klachtenprocedure.

Klachtenregeling
In elke instelling of in elk bedrijf komt het voor dat 'klanten' niet tevreden zijn.
Dat kan ook bij ons voorkomen. Veelal berusten klachten op miscommunicatie
tussen betrokkenen. En van elke klacht kun je leren. Daarom raden wij u aan om
in geval van een klacht de volgende stappen te ondernemen.
Wanneer het klachten betreft van ouders of leerkrachten met betrekking tot

seksuele intimidatie, agressie of geweld, kan rechtstreeks contact worden
opgenomen met de vertrouwenspersoon.
Interne vertrouwenspersoon
Onze interne vertrouwenspersoon is onze IB-er Yvon Vulperhorst.
Externe vertrouwenspersoon
Dhr. G. van Elst (Berry)
Tel: 0320-242769
E-mail: vertrouwenspersoon@scpo-lelystad.nl
Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs
Postbus 82324, 2508 EH Den Haag
Tel: 070-3861697 (van 9.00 tot 16.30 uur)
E-mail: info@gcbo.nl

Stap 1
Leg uw probleem zo snel mogelijk voor aan de betrokken leerkracht. In negen van de
tien gevallen kan het probleem meteen worden opgelost. In andere gevallen wordt
er samen gezocht naar een oplossing/aanpak. Het is daarbij belangrijk om geduld te
hebben en de leerkracht de tijd te geven een oplossing uit te werken en een aanpak uit te
proberen.

Stap 2
Als er na verloop van tijd geen verbetering optreedt, neemt u opnieuw contact op met
de leerkracht en zoekt u opnieuw samen naar een oplossing. Komt u er niet uit, ga naar
stap 3.

Stap 3
Leg uw klacht voor aan de directeur van de school. U zoekt samen met de directeur
naar een oplossing. In sommige gevallen is een gesprek tussen u, de leerkracht en de
directeur een oplossing. Ook bij deze stap is het belangrijk om geduld te hebben en de
directeur de tijd te geven een oplossing uit te werken en een aanpak uit te proberen.

Stap 4
Als dit niet het gewenste resultaat heeft, legt u uw klacht voor aan de
vertrouwenspersoon. Iedere school heeft een interne vertrouwenspersoon.
Daarnaast beschikt SCPO Lelystad over een externe vertrouwenspersoon in de
persoon van de heer G. (Berry) van Elst. Indien nodig of wenselijk zal hij, op basis
van hoor en wederhoor, bemiddelen tussen partijen en zo mogelijk tot een
oplossing komen. Zo nodig onderzoekt hij of het indienen van een o ciële
klacht bij de Landelijke Klachtencommissie wenselijk c.q. noodzakelijk is.

Meer informatie over de Klachtenregeling?
De Klachtenregeling van SCPO Lelystad is gebaseerd op de landelijke
modelklachtenregeling van de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs. De
Klachtenregeling ligt op school ter inzage en/of is te verkrijgen bij de directie en
de vertrouwenspersoon van de school. Dit document is tevens op te vragen via
de website van de stichting, onder de knop 'Documenten aanvragen'.

Meer informatie over de klachtenregeling? scpo-lelystad.nl

(Sociale) veiligheid op school
Van scholen wordt verwacht dat zij een beleid voeren dat gericht is op de veiligheid van
leerlingen en dat zij de veiligheidsbeleving van leerlingen jaarlijks monitoren. Tevens dient
er binnen de school een coördinator te zijn die het beleid wat betreft het tegengaan van

pesten coördineert en die optreedt als aanspreekpunt. Scholen hebben in dit verband een
zorgplicht, wat inhoudt dat elke school er voor moet zorgen dat er:
een veiligheidsbeleid wordt gevoerd;
monitoring plaatsvindt van de veiligheidsbeleving van leerlingen;
een coördinator en tevens aanspreekpunt is voor sociale veiligheid.

De schoolleiding zorgt er voor dat de beleving van de sociale veiligheid door leerlingen in
kaart wordt gebracht en dat -indien nodig- verbetermaatregelen worden genomen. Het
bestuur van SCPO Lelystad blijft eindverantwoordelijk. De scholen van SCPO Lelystad
voldoen aan de wettelijke verplichting om de monitoringsgegevens betreffende het
gemiddelde beeld van de sociale veiligheid binnen de school beschikbaar te stellen aan de
Inspectie van het Onderwijs. Deze ziet toe op de naleving van de wettelijke voorschriften.

Om de sociale veiligheid te waarborgen werken wij met de PBS-methode (Positive
Behaviour Support), dit is een manier van kijken en werken in de school, die goed gedrag
ziet en benoemt en daarmee aanstuurt en uitbreidt. Dit in het kader van “alles wat je
aandacht geeft, groeit”. Belangrijk hierbij is Observeren-Complimenteren en soms

Corrigeren. Binnen de PBS –basis werken we met verschillende methodes; in gr 1-2
gebruiken we elementen van de kanjertraining en in gr 3-8 met de lessen uit de map
Sociaal Gedrag Elke Dag. Schoolbreed werken we met de zelf-samengestelde PBS-kalender,
waarbij per 2 a 3 weken een ander thema aan de orde komt.

Om het PBS-klimaat te waarborgen werken wij met een PBS-coördinator (Yvon Vulperhorst),
zij is ook het aanspreekpunt- pestcoördinator, wanneer dit voorkomt.
De Kanjertraining werkt met de volgende afspraken:
We vertrouwen elkaar
We helpen elkaar
Je speelt niet de baas
We lachen elkaar niet uit
Bij PBS, Positive Behaviour Support zijn de volgende drie onderdelen de basis van goed
omgaan met de ander en het andere:
VERANTWOORDELIJKHEID
VEILIGHEID
RESPECT
Onze 6 basisschoolregels zijn:
1. Je bent vriendelijk tegen elkaar
2. In de school loop je rustig, praat je rustig, werk je rustig
3. Werk- en aandacht houding-wat moet ik doen en doe ik het goed - ik doe mee - ik doe
mijn best -ik maak mijn werk
4. Je let op jezelf en blijft van elkaar af
5. Stop Hou Op = echt stop hou op
6. Wij maken afspraken voor het spel begint
Op Ichthus besteden we ook veel aandacht aan de basiscommunicatie. Aankijken-luisteren
en praten op je beurt. Vervolgens interesse tonen in elkaar- vragen stellen- behulpzaam
zijn. Bij ons geldt in de omgang met elkaar NIET het recht van de sterkste, maar
Heb ik interesse in de ander?
Begrijp ik de ander?
Vraag ik om opheldering als ik gedrag niet begrijp?
Kan ik het zeggen, als ik iets niet wil?

Ken ik de ander?
Laat ik mijzelf kennen? D.w.z. vertel ik over mijzelf en over wat mij bezighoudt?
Praat ik mét anderen i.p.v. over anderen?

Social media
Social media zoals Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn, TikTok en WhatsApp
bieden de mogelijkheid om te laten zien dat je trots bent op je school en kunnen een
bijdrage leveren aan een positief imago van de school. Daarbij is het van belang te bese en
dat met berichten op social media (onbewust) de goede naam van de school en
betrokkenen ook juist geschaad kunnen worden. Om deze reden vragen wij om bewust
met social media om te gaan en daarbij de reguliere fatsoensnormen in acht te blijven
nemen. Het Protocol Social Media van SCPO Lelystad is op te vragen via de website van de
stichting, onder de knop 'Documenten aanvragen'.

Anti-pestprotocol
We zijn alert op discriminatie en pesten en werken vooral aan het voorkómen ervan. We
hechten veel belang aan een goed pedagogisch klimaat. Want we weten dat een veilig en
stimulerend klimaat de basis is om tot goed leren te komen. Ouders en leerlingen geven
aan zich gezien en gehoord te voelen op Ichthus. Het is merkbaar zodra u de school
binnenkomt. Dit is bekroond met het predicaat Gezonde School op het gebied van
Welbevinden.

Grensoverschrijdend gedrag
Zoals hiervoor al aangegeven, is een belangrijke voorwaarde voor het goed functioneren
van leerlingen en leerkrachten een goed pedagogisch klimaat op school. Een slecht
pedagogisch klimaat gaat ten koste van het welbevinden van leerlingen en leerkrachten en
leidt tot minder goede leerresultaten en minder werkplezier. Voor situaties waarin het
pedagogische klimaat in gevaar komt door grensoverschrijdend gedrag, treedt het hiervoor
op stichtingsniveau opgestelde protocol in werking. Daarin worden onder meer mogelijke
oplossingen, maar ook sancties omschreven. Daarbij is het uitgangspunt altijd dat
betrokken partijen met elkaar in gesprek blijven en dat in overleg naar een passende
oplossing wordt gezocht. Dit protocol is op te vragen via de website van de stichting, onder
de knop 'Documenten aanvragen'.

Protocol seksuele intimidatie
Een veilige werkomgeving is belangrijk voor het goed functioneren van zowel leerlingen als
schoolmedewerkers. Seksuele intimidatie kan iedereen overkomen. Om te voorkomen dat
leerlingen of school-medewerkers slachto er worden van seksueel geweld of seksuele
intimidatie op school, is een stichtingsbreed protocol opgesteld voor alle scholen die
behoren tot SCPO Lelystad. Het protocol voorziet tevens in een stappenplan voor als zich
tóch een dergelijke situatie voordoet. Dit protocol is op te vragen via de website van de
stichting, onder de knop 'Documenten aanvragen'.
Voor meer informatie: scpo-lelystad.nl

Rookvrij schoolterrein
Kinderen en jongeren moeten rookvrij kunnen opgroeien. Daar hoort een rookvrij
onderwijsterrein bij. Scholen zijn sinds 1 augustus 2020 verplicht een rookvrij terrein te
hebben (vastgelegd in een Algemene Maatregel van Bestuur). Dit geldt voor primair en
voortgezet onderwijs, mbo en hoger onderwijs. Uit onderzoek blijkt dat kinderen en
jongeren die anderen zien roken, zelf ook eerder gaan roken. Een rookvrij terrein
beschermt hen ook tegen de schadelijke gevolgen van meeroken. Het terrein van onze
school is ROOKVRIJ.

Voor meer informatie: officielebekendmakingen.nl

Arbo en veiligheid
Elk jaar wordt de school gecontroleerd op (brand-)veiligheid. Door de arbodienst is een
risico-inventarisatie gemaakt, op basis waarvan een plan van aanpak is opgesteld. De MR
controleert of dit plan van aanpak gerealiseerd wordt. Wat niet in orde is, wordt
doorgegeven aan de desbetre ende instanties. Een andere taak is jaarlijks een
brandalarmoefening te organiseren. Een wettelijke verplichting is ook dat er op een school
een aantal personeelsleden geschoold worden tot BHV-ers (Bedrijfs Hulp Verleners). Op
iedere SCPO-school is een aantal personeelsleden hiervoor opgeleid.

Verzekering
SCPO Lelystad heeft voor alle leerlingen een collectieve verzekering afgesloten. Via deze
verzekering zijn alle leerlingen verzekerd tijdens activiteiten die in schoolverband, onder
toezicht van de leerkrachten, worden georganiseerd. Te denken valt aan excursies,
schoolreisjes, kampdagen e.d. Om de veiligheid van uw kind te garanderen, houden wij ons
tijdens excursies aan de wettelijk verplichte veiligheidsmaatregelen met betrekking tot het
vervoer van personen beneden de 12 jaar.

