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Samenwerkingsafspraken met betrekking tot de veiligheid in en
rondom de scholen binnen het primair onderwijs in de gemeenten
Mook en Middelaar, Gennep, Bergen, Horst aan de Maas, Venray
Doel
Het doel van dit convenant is dat zowel leerlingen, personeel als bezoekers van de school veilig zijn en
zich veilig voelen binnen de school- en leeromgeving. Veiligheid op scholen staat niet los van veiligheid in
de wijk, op straat of in publieke gebouwen. Het heeft ook nauwe raakvlakken met veiligheid en
geborgenheid in de privésfeer en in het gezin. Veiligheid wordt steeds meer als een collectieve
verantwoordelijkheid beschouwd; iedereen draagt er verantwoordelijkheid voor.
Met dit convenant spreken de partners in de gemeenten Mook en Middelaar, Gennep, Bergen, Horst aan
de Maas en Venray af zich gezamenlijk in te zetten voor de veiligheid in en om de basisschool. Hiertoe
worden samenwerkingsafspraken gemaakt. Het voorliggende convenant beschrijft de intentie tot
samenwerking en biedt handvatten om te komen tot een concrete en heldere invulling van
verantwoordelijkheden, en heldere taakverdeling en afspraken tussen de basisscholen en de andere
partners. Het convenant bevat in onderling overleg vastgestelde provinciale basisafspraken. In de
bijbehorende checklist schoolveiligheid kunnen partijen deze afspraken op basis van de plaatselijke of
actuele situatie naar behoefte inkleuren.

Partners
Partners in dit convenant zijn de gemeenten, de scholen, de politie en Bureau Halt, met ieder zijn/haar
eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van schoolveiligheid.

Taken en verantwoordelijkheden partners
De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het veiligheidsbeleid.
De scholen zijn op grond van de Wet op de Arbeidsomstandigheden verantwoordelijk voor de
bevordering van de arbeidsomstandigheden en daarbij inbegrepen de veiligheid en het welzijn van
schoolpersoneel, leerlingen en bezoekers in het schoolgebouwen, op het schoolterreinen en in de directe
omgeving van de scholen.
De politie is belast met de handhaving van de wet- en regelgeving en de openbare orde onder
verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag.
Bureau Halt levert een bijdrage aan de preventie en bestrijding van jeugdcriminaliteit bij jongeren tot 18
jaar.
Het convenant biedt ruimte om ook andere (lokale) partijen als partner deel te laten nemen; hiertoe dienen
hun rol en bijdrage op soortgelijke wijze in het convenant te worden opgenomen en uitgewerkt in de
daarvoor relevante artikelen.

Wens
Verbetering van het veiligheidsklimaat in en rondom basisscholen in de gemeenten Mook en Middelaar,
Gennep, Bergen, Horst aan de Maas en Venray in samenwerking met (lokale) partners. De in het
convenant genoemde partners zijn zichtbaar, bereikbaar en aanspreekbaar op hun rol en
verantwoordelijkheid in het kader van dit convenant.

Behorende tot dit convenant
Aan dit convenant is een Checklist Schoolveiligheid toegevoegd inclusief twee bijbehorende bijlagen.
Bijlage 1 betreft de richtlijn aangiftes en meldingen strafbare gedragingen en bijlage 2 een
registratieformulier voor incidenten (voorbeeld). De Checklist Schoolveiligheid (inclusief bijlagen) kunnen
door de partners in dit convenant (en eventuele andere partijen) worden aangepast, zodat deze op maat
worden gemaakt voor de omgeving.
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Hoofdstuk 1: Procedureafspraken convenant
Artikel 1:

Contactpersonen van partners

De convenantpartners benoemen een persoon die optreedt als contactpersoon ten behoeve van de
partners in dit convenant. Bij personeelsmutaties draagt de convenantpartner zorg voor het benoemen
van een nieuw contactpersoon. De nieuwe contactpersoon wordt aan alle convenantpartners
bekend gemaakt.

Artikel 2:

Bijeenkomsten

Omtrent de frequentie en wijze van contact zullen door de convenantpartners onderlinge afspraken
gemaakt worden. De convenantpartners zullen, lopende de overeenkomst, de wijze van uitvoering van
deze overeenkomst één maal per schooljaar evalueren onder regie van de gemeente. Een verslag van dit
overleg wordt aan alle convenantpartners beschikbaar gesteld.

Artikel 3:

Naar buiten treden met informatie

Convenantpartners maken onderling afspraken omtrent de onderlinge uitwisseling van en het naar buiten
treden met informatie voortvloeiende uit de afspraken van dit convenant met inachtneming van de voor de
respectievelijke convenantpartners geldende wettelijke bepalingen.

Artikel 4:

Beheer convenant

Het beheer van het convenant wordt uitgevoerd door de gemeenten.

Hoofdstuk 2: Taken en verantwoordelijkheden partners
Artikel 5:

De gemeente

houdt als hoeder van het algemeen belang toezicht op de naleving van de afspraken en heeft een
coördinerende rol bij de uitvoering van de afspraken.
zal zorgdragen voor het zoveel mogelijk afstemmen van activiteiten van leerplichtambtenaren
enerzijds en door gemeente gesubsidieerde voorzieningen op terreinen van jeugdgezondheidszorg en
de hulpverlening anderzijds.
zal daar waar nodig en voor zover mogelijk, gelet op regelgeving en eventuele andere beperkingen,
voorzieningen en maatregelen treffen in de sfeer van de openbare orde.

Artikel 6:

De school

ontwikkelt een schoolgebonden veiligheidsplan dat ingaat op de wijze waarop een klimaat wordt
gecreëerd waarin leerlingen veilig kunnen opgroeien en de medewerkers van de school veilig kunnen
werken. De school draagt zorg voor bekendmaking van de strekking en inhoud van het convenant aan
schoolpersoneel, leerlingen, bezoekers en ouders.
draagt er zorg voor dat de schoolregels gehandhaafd worden en, wanneer nodig, worden aangepast
om ongewenst gedrag tegen te gaan en gewenste handhavingsmaatregelen te kunnen nemen.
maakt en communiceert zodanige afspraken dat het voor eenieder, van schoolpersoneel tot leerlingen
en hun ouders, en andere bij de school betrokken personen/instellingen, duidelijk is wat de gevolgen
zijn van gedragingen en activiteiten die de veiligheid of het veiligheidsgevoel binnen school en directe
omgeving negatief beïnvloeden.
Binnen de school worden zodanige afspraken gemaakt dat het voor eenieder duidelijk is tot wie men
zich kan wenden inzake de veiligheid op school, en stelt één of meer vertrouwenspersonen aan.
(Hierbij kan gedacht worden aan het maken van een communicatieplan ten behoeve van onverwachte
calamiteiten waarbij de school direct betrokken is).
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Artikel 7:

De politie

maakt binnen 3 maanden na afsluiting van het convenant afspraken met de school over de wijze
waarop contact en bereikbaarheid tussen school en politie wordt vormgegeven. Zij verschaft
/duidelijkheid waarvan men melding en/of aangifte kan of moet doen. De politie houdt de school op de
hoogte van de voortgang van de zaak waarover de school aangifte heeft gedaan.

Artikel 8:

Bureau Halt

voert, op verzoek van de school en voor zover de gemeente of school hiertoe middelen beschikbaar
heeft / stelt, preventieactiviteiten uit die bestaan uit advisering, voorlichting en de ontwikkeling en
uitvoering van lokale en regionale preventieprojecten.
spant zich in om verwijzingen van zaken via de politie of het Openbaar Ministerie zo snel
mogelijk af te handelen. Indien de school direct betrokkene is, zal een terugmelding plaatsvinden van
de afronding.
verzorgt jaarlijks een terugkoppeling van het aantal doorverwijzingen, dat vanuit het convenant
heeft plaatsgevonden, de aard van de gepleegde feiten en andere relevante gegevens.
kan tevens, op verzoek van school, een enquête afnemen onder leerlingen van groep 7 en 8 in
het kader van preventieactiviteiten.

Hoofdstuk 3: Afspraken samenwerking met partners
Artikel 9:

Inzicht school in eigen taken/verantwoordelijkheden en betrokkenheid
partners

In het kader van veiligheid staat preventie centraal. De school is als eerste verantwoordelijk voor het
waarborgen van de veiligheid in en rondom de eigen school. Om zicht te krijgen op haar eigen taken en
verantwoordelijkheden en die van de andere betrokken partijen, kan gebruik worden gemaakt van de
checklist schoolveiligheid, welke is toegevoegd aan dit convenant. De checklist schoolveiligheid (inclusief
twee bijlagen) is een concept en kan door convenantpartners en eventueel andere partijen worden
aangepast zodat deze op maat kan worden gemaakt voor de eigen omgeving.

Artikel 10:

Afspraken voorlichting en advies

De convenantpartners geven voorlichting en advies aan schoolleiding, schoolpersoneel, ouders en
leerlingen inzake preventie van overlast, vandalisme en criminaliteit. De politie heeft in het algemeen geen
rol bij voorlichting over algemene zaken. Voorlichting zal wel gegeven worden naar aanleiding van of in
het kader van een onveilige situatie of (strafrechtelijke) gebeurtenis met grote impact voor de school.

Artikel 11: Afspraken bij zorgen over leef- en gezinssituatie van leerlingen
a) De school kent een zorgadviesteam waarin partners deelnemen zoals bijvoorbeeld de

b)

c)

leerlingbegeleider, maatschappelijk werk, de jeugdgezondheidszorg en Bureau Jeugdzorg. In dit
team worden gezamenlijke afspraken gemaakt over de aanpak voor kinderen waarover zorgen
bestaan met betrekking tot hun (leef- en gezins)situatie en hun veiligheid. Ook andere dan
hiergenoemde partners kunnen uitgenodigd worden om deel te nemen aan het zorgadviesteam.
In gevallen waarbij één van de partners in dit convenant zorgen signaleert rondom (de leefsituatie
van) een leerling kan - door een partner in dit convenant - een zorgmelding bij Bureau Jeugdzorg
worden gedaan. Zo mogelijk kan ook gebruik worden gemaakt van het Centra voor Jeugd en Gezin.
De ouders worden van een melding van een zorgsignaal in kennis gesteld.
De convenantpartners spannen zich in om, indien het een leerling van de school betreft elkaar advies
en/of informatie te verstrekken.
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Artikel 12: Afspraken bij (vermoeden van) strafbare feiten
a) Strafbare feiten in het schoolgebouw en op het schoolterrein leiden in alle gevallen tot melding bij de
b)
c)
d)
e)

politie en eventueel tot aangifte. In deze wordt gehandeld conform de 'richtlijn aangiftes en meldingen
strafbare gedragingen', welke als bijlage 1 bij de checklist schoolveiligheid is bijgevoegd.
Ook in geval van het vermoeden van en /of het vóórkomen van strafbare feiten zal contact met de
politie worden opgenomen.
Voornoemde incidenten worden altijd opgenomen in de incidentenregistratie van de school waarvan
een voorbeeld wordt gegeven in bijlage 2 bij de checklist schoolveiligheid. De incidentenregistratie
wordt gebruikt als input voor het overleg tussen de school en politie.
De politie verplicht zich prioriteit te geven aan een snelle interventie en afhandeling van een melding
of aangifte van (een vermoeden van) strafbare feiten in en om school. De politie verzorgt een
terugkoppeling aan de school.
De school werkt mee aan de uitvoering van maatregelen die de politie inzake de handhaving van
wet- en regelgeving en de openbare orde noodzakelijk acht met inachtneming van ieders
verantwoordelijkheid. De politie adviseert desgevraagd over de gewenste handelswijze.

Hoofdstuk 4: Algemene bepalingen
Artikel 13: Inwerkingtreding en duur convenant
a) Dit convenant treedt in werking per datum van ondertekening.
b) Dit convenant wordt aangegaan voor de periode van één jaar, en wordt telkens stilzwijgend met een
jaar verlengd.

c) De partners kunnen dit convenant tussentijds met inachtneming van een opzegtermijn van één
maand schriftelijk bij de beheerder van het convenant opzeggen.

Artikel 14: Wijziging convenant
a) Een wijziging van dit convenant kan alleen worden aangebracht indien alle partners schriftelijk
goedkeuring geven voor de wijziging.

b) De toegevoegde checklist schoolveiligheid inclusief twee bijlagen zijn als voorbeelden toegevoegd en
kunnen door de partners en andere partijen aangepast worden.

Artikel 15: Geschillen
a) Dit convenant is niet in rechte afdwingbaar.
b) Alle geschillen in verband met dit convenant of afspraken die daarmee samenhangen, worden in
c)

onderling overleg tussen de partners opgelost of, bij gebreke van overeenstemming wordt het
convenant beëindigd door de partners (gezamenlijk) door opzegging bij de beheerder.
Een geschil bestaat, indien één van de partners die dit convenant getekend heeft, dat (schriftelijk)
aan de andere convenantpartner(s) heeft medegedeeld.
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Convenant getekend op 12 januari 2011 te Well:

Naam

Handtekening

Gemeente Mook en Middelaar rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de burgemeester,
de heer drs. R.J. Persoon
Gemeente Gennep rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de burgemeester,
mevrouw mr. E.M.A.A. de Loo
Gemeente Bergen rechtsgeldig vertegenwoordigd
door wethouder,
de heer F.J.R. Pekema
Gemeente Horst aan de Maas rechtsgeldig
vertegenwoordigd door wethouder,
de heer drs. G.J.M.L. van Rensch
Gemeente Venray rechtsgeldig vertegenwoordigd
door de burgemeester,
de heer dr. ing. J.J.P.M. Gilissen
SKBO Bergen rechtsgeldig vertegenwoordigd
door de bovenschoolsdirecteur, de heer G. Smits
Stichting Katholiek Onderwijs Maas en Niers
(SKOMeN) rechtsgeldig vertegenwoordigd door
het College van Bestuur,
de heer R. van den Akker
Stichting Primair Onderwijs Venray en Regio
rechtsgeldig vertegenwoordigd door het College
van Bestuur,
mevrouw Y.J.C.M. Raaijmakers
Dynamiek Scholengroep rechtsgeldig
vertegenwoordigd door het College van Bestuur,
de heer J. Jenneskens
Stichting Akkoord! primair openbaar
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de algemeen
directeur,
de heer P. Adriaans
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Naam

Handtekening

Stichting Montessori-onderwijs Zuidoost
Nederland (MOZON) rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de directeur-bestuurder,
de heer L. Spee
Stichting Invitare Openbaar Onderwijs
rechtsgeldig vertegenwoordigd door het College
van Bestuur,
de heer H. Bouwhuis
Politie Limburg Noord basiseenheid Gennep
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de chef
basiseenheid Gennep,
mevrouw A. van Berkel
Politie Limburg Noord basiseenheid Venray
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de chef
basiseenheid Venray,
de heer J. Geraedts
Politie Limburg Noord basiseenheid Horst
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de chef
basiseenheid Horst,
de heer J. Stultiëns
Bureau Halt Limburg Noord rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de directeur,
de heer L. Heldens
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