
Beleid SOS-leerlingen 

 

Vooraf 

De school krijgt wel eens te maken met kinderen waarbij door een onveilige thuissituatie er extra toezicht nodig 

is. Door grote (vaak relationele) problemen kan er de zorg ontstaan dat een kind door een persoon wordt 

opgehaald of benaderd die zich niet met het kind mag inlaten. In dit beleid stellen wij de kaders waar binnen 

wij de veiligheid kunnen bieden. Dit beleid is ter goedkeuring aangeboden aan de GMR. 

 

Uitgangspunten beleid SOS leerlingen 

De veiligheid van betreffende kind, medewerkers en overige kinderen staat ten alle tijden voorop; 

De verantwoordelijkheid ligt primair bij ouders en/of verzorgers; 

Kinderen die onder verscherpt toezicht staan, dienen een zo normaal mogelijk schoolleven te leiden. 

 

Uitvoering 

 Ouders en/of verzorgers waarbij het kind woont geven informatie aan de school.  

 Als een ouder geen ouderlijke macht heeft dan dient dit schriftelijk te worden aangetoond 

door rechterlijke verklaring 

 Als een ouder of betrokkenen een gebiedsverbod van de politie heeft dan dient dit ook 

schriftelijk te worden aangetoond. 

 Afspraken die in verband met de veiligheid worden gemaakt dienen vastgelegd te worden 

op het formulier SOS leerlingen. 

 De gemaakte afspraken zijn bekend bij betrokken leerkrachten, intern begeleider en 

directie. 

 De leerkracht ziet toe op het nakomen van de afspraken. 

 De afspraken gelden voor het schoolgebouw en het schoolterrein, voor bezoeken buiten 

de school in schooltijd zoals gymzaalbezoek, excursies en door school georganiseerde 

activiteiten buiten schooltijd. 

 De leerkracht deelt relevante informatie met collega’s. 

 De ouder is verantwoordelijk voor het doorgeven van informatie die betrekking heeft op 

de afspraken, bijv wisseling in persoon die het kind komt ophalen. 

 De directie van de school is ten alle tijden bevoegd personen te weigeren tot het 

schoolgebouw of schoolterrein of te eisen dat deze de school en het terrein verlaten. Als 

dit niet wordt opgevolgd wordt de politie ingeschakeld. 

 Medewerkers van de school zijn ten alle tijden bevoegd bezoekers te vragen zich te 

legitimeren als zij toegang tot de school willen. 

 


