
VEILIGHEIDSPROTOCOL 

  

Wij hebben een protocol met afspraken hoe te handelen bij diefstal, fysieke- en verbale agressie, verduistering, 

vernieling, vuurwerkbezit/-handel, wapenbezit, drugsgebruik/-bezit. Het is goed als school voorbereid te zijn in 

dergelijke situaties; te weten hoe te handelen, kunnen bepalen tot waar de grenzen van de school gaan en te 

weten wie erbij betrokken kunnen worden. Dit veiligheidsreglement is een aanvulling op dit protocol. We willen 

hiermee het gevoel van veiligheid te bevorderen en daarmee het leefklimaat en de onderwijskansen. 

Artikel 1. Verboden 

 1.1 Het plegen van strafbare feiten is op school verboden. 

 1.2 Wapens zijn op school verboden. 

 1.3 Drugs zijn op school verboden. 

 1.4 Vuurwerk is op school verboden. 

 1.5 Alcohol is op school verboden. 

 1.6 Uitschelden en pesten van mensen op school is verboden. 

 1.7 Vernieling van andermans eigendom is op school verboden. 

  

Artikel 2. Controle 

De school is bevoegd ter controle op de naleving van verbodsbepalingen: 

 2.1 Leerlingen aan de kleding op de aanwezigheid van verboden voorwerpen te controleren. 

 2.2 De door de leerlingen meegevoerde voorwerpen op de aanwezigheid van verboden voorwerpen te 

controleren. 

 2.3 De door leerlingen in gebruik zijnde kasten of lockers op de aanwezigheid van verboden voorwerpen te 

controleren. 

  

Artikel 3. Aangetroffen verboden voorwerpen. 

 3.1 De school draagt aangetroffen wapens, drugs en illegaal vuurwerk over aan de politie. 

 3.2 De school kan besluiten om aangetroffen alcohol, legaal vuurwerk of wapens die strafbaar zijn gesteld op 

grond van artikel 2 lid 1 categorie 4 onder 7 van de wet wapens en munitie, aan de ouders van de betrokken 

leerlingen af te geven. Dit zijn voorwerpen die gelet op de omstandigheden waaronder zij worden 

aangetroffen en omdat ze geschikt zijn voor het bedreigen dan wel het toebrengen van letsel aan personen 

als wapen kunnen worden aangeduid. Voorbeelden hiervan zijn zakmessen en schroevendraaiers. 

  

Artikel 4. Aangifte bij politie 

 4.1 De school doet aangifte bij de politie van misdrijven en strafbare feiten. 

 4.2 De school kan aangifte doen bij de politie van overtredingen. 

 4.3 De school doet aangifte bij de politie van wapenbezit op school. 

 4.4 Van het bezit van wapens die strafbaar zijn gesteld op grond van artikel 2 lid 1 categorie 4 onder 7 van de 

Wet wapens en munitie kan de schol aangifte doen bij de politie, indien met behulp van die aangetroffen 

wapens andere strafbare feiten zijn gepleegd. 

  



Artikel 5. Aangifte op school 

 5.1 Bij vermissing van eigen goederen doet de leerling aangifte bij de conciërge middels een 

aangifteformulier. 

 5.2 Bij vernieling van eigen goederen door derden doet de leerling aangifte bij de conciërge middels een 

aangifteformulier. 

 5.3 Bij geweld, agressie en seksuele intimidatie doet de leerling aangifte bij de leerlingenbegeleider middels 

een aangifteformulier. 

  

Artikel 6. 

 6.1 De school informeert de ouders van leerlingen die het schoolreglement hebben overtreden. 

 6.2 De school kan bij overtreding van het schoolreglement disciplinaire maatregelen tegen de betrokken 

leerlingen treffen. 

 6.3 De school kan eventuele schade, toegebracht aan de school, verhalen op de betrokken leerlingen en 

diens ouders. 

 6.4 De school kan administratie voeren van overtredingen van het schoolreglement. 

 6.5 De school informeert de ouders van leerlingen die aangifte hebben gedaan over het vervolgtraject van de 

aangifte. 

 


