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Stappenplan ‘Veilig opgroeien’ 

Heb je een pestsituatie 

waargenomen? 

Kun je het zelf 

oplossen? 

Wordt de leerling lastig 

gevallen op het internet? 

Signaal over huiselijk geweld of 

kindermishandeling? 
Is er sprake van een strafbaar feit? Circuleert er een 

naaktfoto/seksfilmpje 

door de school? 

Registratie in SOM 
Stap 1 

- Informeren mentor 

 

Mentor: 

- Laat pestbriefje invullen 

- Maakt afspraak over 

verbetering; 

- Registreert in SOM en 

informeert ouders. 

 

 - Gesprek (luisteren) 

 - Verwijzen naar 

www.meldknop.nl  

- Registratie in SOM 

 

- Meldcode gaat in werking 

- Informatie verzamelen, geen beloftes 

maken 

- Docent/mentor/afdelingshoofd 

 schakelt OT 

- Docent/mentor/afdelingshoofd 

registreert in SOM 

 

- Inschakelen van afdelingshoofd en directie 

- Inschakelen wijkagent en informeren van 

veiligheidscoördinatoren en OT 

- Registratie in SOM 

 

Doel: beperken van de schade en herstel rust en sociale veiligheid 

- Aandacht (steun) voor het slachtoffer 

- Informeren mentor, afdelingshoofd/directie en 

veiligheidscoördinatoren en OT 

- Inschakelen wijkagent (onderzoek naar mogelijk strafbare feiten) 

  > informeren ouders 

- Map incidenten protocol kamer Ina  

- Signaal afgeven in de klas (zonder verspreiding geen shamsexting) 

- Hulp voor slachtoffer? 

- Hulp en of gepaste maatregel voor dader 

- Registratie in SOM 

 

 

Is het probleem niet opgelost? 

Stap 2 

- Mentor informeert afdelingshoofd: 

Afdelingshoofd: 

-  Maakt afspraken over het vervolgtraject. Hulp (OT?) en 

of maatregel (straf)  

- Informeert ouders (gesprek), evt. doorverwijzing naar 

veiligheidscoördinator.  

- Registratie in SOM en bijhouden van incidenten 

 

Probleem nog niet opgelost? 

Stap 3 

- Afdelingshoofd informeert veiligheidscoördinator, 

Veiligheidscoördinator: 

- Evalueert de hulp en/of maatregel (Stap 1 en 2) 

- Informeert ouders en directie  

- Registreert in SOM (besluit en afspraken) 

 

Probleem nog steeds niet 

opgelost? 

Stap 4 

- Directie neemt gepaste maatregel  

- Ouders op school  

- Veiligheidscoördinatoren en OT worden geïnformeerd 

- Registratie in SOM (VMT beslist hierover) 
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http://www.meldknop.nl/

