Convenant 5 stappenplan veilige school:
Partijen,
A. Het Munnikenheide College, Etten-Leur,
B Het Hanze-College, Oosterhout,
C. De leerplichtambenaren uit Etten-Leur, Oosterhout en Rucphen,
spreken met elkaar af het onderstaande 5-stappenplan te hanteren bij situaties van ernstig vergrijp
op beide deelnemende scholen.
Het 5-stappenplan:
In een organisatie als het Hanze College en het Munnikenheide College is het van belang oog te
hebben voor de veiligheid van de leerlingen. Daarvoor is er met de scholen in het RSV Breda e.o. een
convenant Veiligheid afgesproken.
Naast dit convenant is het van belang dat alle leerlingen bekend zijn met het traject dat gelopen
wordt wanneer er zaken gebeuren die om maatregelen vragen.
Respecterend datgene wat er in het Convenant gemeld staat betreffende wapenbezit, vandalisme,
alcohol en drugs, diefstal, geweld en het maken van beeld- en / of geluidsopnames hanteren we het
hiernavolgende stappenplan.
Het stappenplan treedt in werking bij situaties van ernstig vergrijp. Onder ernstig vergrijp verstaan
we situaties van fysiek geweld, bedreiging en intimidatie.
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Bij het eerste ernstige vergrijp volgt één dag interne schorsing. Er vindt overleg plaats
tussen de mentor en de teamleider. Er heeft een oudergesprek plaats met de mentor
en/of de teamleider. De schorsingsbrief wordt ondertekend door de directeur.
Bij het tweede ernstige vergrijp volgt één dag externe schorsing. Er vindt overleg plaats
tussen de teamleider en de adjunct-directeur. Er heeft een oudergesprek plaats met de
teamleider. De schorsingsbrief wordt ondertekend door de directeur. De inspectie wordt
ingelicht, evenals de leerplichtambtenaar.
Bij het derde ernstige vergrijp volgt drie dagen externe schorsing. Er vindt overleg plaats
tussen de teamleider en de adjunct-directeur. Er heeft een oudergesprek plaats met de
teamleider en de adjunct-directeur. De schorsingsbrief wordt ondertekend door de
directeur. De inspectie en de leerplichtambtenaar worden ingelicht.
Bij het vierde ernstige vergrijp volgt vier dagen externe schorsing. Er vindt overleg plaats
tussen de teamleider, de adjunct-directeur en de directeur. Er heeft een oudergesprek
plaats met de teamleider en de directeur. De schorsingsbrief wordt ondertekend door
directeur. De brief wordt verzonden naar de inspectie en de leerplichtambtenaar. De
leerplichtambtenaar roept ouders/verzorgers en leerling op voor een gesprek.
Bij het vijfde ernstige vergrijp volgt vijf dagen externe schorsing met het voornemen tot
verwijdering. Er vindt overleg plaats tussen de teamleider en de directeur. Er heeft een
oudergesprek plaats met de teamleider en de directeur, waarbij met de ouders wordt
vastgelegd bij welke school, in Etten-Leur/Oosterhout, de leerling wordt ingeschreven.
De schorsingsbrief wordt ondertekend door de directeur. Inspectie en
leerplichtambtenaar worden ingelicht.

Bij een zeer ernstig vergrijp kan een leerling een nader te bepalen aantal stappen overslaan,
bijvoorbeeld vanuit niets naar stap 3 of 4. Dit besluit wordt genomen door een commissie bestaande
uit: mentor, teamleider, adjunct-directeur en directeur.
Natuurlijk geldt dat mentoren en docenten de zorg moeten geven die de leerlingen nodig hebben, zij
mogen in hun begeleiding ook rekening houden met allerlei externe factoren. Maar als het om
ernstige vergrijpen gaat treedt het vijf stappenplan in werking, onafhankelijk van allerlei
verzachtende omstandigheden, de leerling heeft immers vier mogelijkheden het gedrag te
verbeteren. Een afschrift van elke brief wordt opgenomen in het dossier.

