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Aanvullende gedragsregels op de scholen van OVO Zaanstad  
vanaf 2 juni 2020 
 

 
 
Het opstarten van het voortgezet onderwijs op 2 juni 2020 in tijden van de coronacrisis 
vraagt een aanvulling van de gedragsregels op de scholen van OVO Zaanstad. Dit volgt uit 
het ‘Protocol opstart voortgezet onderwijs’. In de aanvullende gedragsregels worden de 
richtlijnen uit het protocol vertaald naar OVO Zaanstad.  
 
Doel is  

 helderheid te scheppen over de nieuwe ‘coronaregels’ (gewenst, ongewenst en 
ontoelaatbaar gedrag) binnen de school; 

 procedures en afspraken op school en bestuursniveau op elkaar af te stemmen  

 af te spreken hoe we binnen OVO om gaan met ‘overtredingen’ binnen de ruimte van 
de school.  

 
Uitgangspunt is dat ieder zijn of haar verantwoordelijkheid neemt en de richtlijnen in acht 
neemt. Dit ter bescherming van zichzelf en van anderen.  
 
De aanvullende gedragsregels zijn primair gericht op de leerlingen. De medewerkers van 
OVO Zaanstad zijn op de hoogte van de ‘coronaregels’ en passen ze toe.  
 
Dit memo beschrijft het gewenste gedrag en de wijze waarop dit gerealiseerd kan worden. In 
eerste instantie door alle betrokkenen te informeren over het gewenste gedrag. In tweede 
instantie door te handhaven indien er sprake is van ongewenst gedrag.  
 
In de bijlagen is een toelichting op maatregelen bij overtreding van regels op school 
toegevoegd en een tekst van de site van de Onderwijsinspectie over hoe zij om gaan met 
klachten van ouders die het niet eens zijn met de manier waarop de school om gaat met de 
coronacrisis.  
 
I. Gewenst gedrag 

Aanvullend op gedragsregels van Trias gelden vanaf 2 juni 2020 de gedragsregels van het 

RIVM in het schoolgebouw en op het schoolterrein:  

 We houden anderhalve meter afstand tot elkaar  

 We wassen onze handen regelmatig, in ieder geval bij binnenkomst in een lokaal, 

voor en na de pauze en na toiletbezoek 

 We schudden geen handen  

 We niezen in onze elleboog 

 We zitten niet aan ons gezicht 

 We blijven thuis als we neusverkouden zijn, hoesten, benauwd zijn of meer dan 38 

graden koorts hebben  

 We blijven ook thuis als iemand in het huishouden deze klachten heeft  

 Leerlingen of personeelsleden die gedurende de dag klachten ontwikkelen, gaan naar 

huis 
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II. Informatie en bewustwording  

 De leerlingenraad en de medezeggenschapsraad worden geïnformeerd over deze 

gedragsregels  

 Deze gedragsregels worden zo spoedig mogelijk aan medewerkers, leerlingen en 

ouders doorgegeven (nieuwsbrief, Magister, website) 

 Deze gedragsregels zijn zichtbaar aanwezig in de school 

 Medewerkers en leerlingen gaan met elkaar in gesprek over deze gedragsregels en 

het toepassen er van, bijvoorbeeld in het teamoverleg en in de klas  

 

III. Verantwoordelijkheid nemen voor gedrag 

 Leerlingen met klachten worden zonder uitzondering naar huis gestuurd. Bij voorkeur 

door de mentor, die vervolgens de ouders/verzorgers op de hoogte brengt en 

eventuele broers en zussen informeert en naar huis stuurt.  

 Bij overtreding van de gedragsregels door leerlingen gelden de volgende afspraken:  

o 1x overtreden – mondelinge waarschuwing  

o 2x overtreden – schriftelijke waarschuwing + ouders/verzorgers informeren 

o 3x overtreden – thuisonderwijs voor 1 dag + ouders/verzorgers informeren + 

schriftelijk bevestigen 

o 4 x overtreden – thuisonderwijs voor langere tijd + gesprek leerling, ouders, 

leerkracht op school of via Teams waarin nadere afspraken worden gemaakt over 

bijvoorbeeld terugkeer naar school + schriftelijk gemaakte afspraken bevestigen 

 Overtreding van deze gedragsregels wordt geregistreerd in Magister. 

 

 



3 

 

Bijlage 1:  

 

Een korte toelichting op maatregelen bij overtreding van regels op 
school 
 
Indien een leerling de regels overtreedt die gelden binnen de school, kan de school daar 
maatregelen tegenover stellen. De maatregelen zijn in eerste instantie opvoedkundig van 
aard. Indien de veiligheid van anderen door ongewenst gedrag in het geding komt, kunnen 
ordemaatregelen genomen worden.  
 
Opvoedkundige maatregelen zijn van pedagogische aard en hebben tot doel sociaal 
gewenst gedrag te bevorderen en de rust in de groep te herstellen. De maatregelen worden 
door de leerkracht aan een leerling opgelegd. Het betreft gedrag- of werkafspraken, 
bijvoorbeeld een extra opdracht, andere plek in het lokaal, een time-out en/of de leerkracht 
gaat in gesprek met ouders over het gedrag van de leerling.  
 
Ordemaatregelen zijn bedoelt om de veiligheid op school te herstellen dan wel te borgen. De 
maatregelen worden door het bevoegd gezag (de rector of directeur van de school) aan de 
leerling opgelegd omdat ze de rechtspositie van de leerling raken. Aanleiding voor een 
ordemaatregel is gedrag van de leerling dat de rust, orde, veiligheid of onderwijsleerproces 
op school ernstig verstoort. Het kan bijvoorbeeld gaan over  

 een houding van grove onverschilligheid, dat zich kan uiten in grensoverschrijdend 
gedrag; 

 een bedreigende houding van de leerling naar medeleerlingen, leerkrachten ouders 
of andere personen; 

 het plegen van verbaal of fysiek geweld richting medeleerlingen, leerkrachten ouders 
of andere personen en het creëren van een onveilige situatie; 

 
Aan het opleggen van een ordemaatregel kunnen een aantal eisen worden gesteld, zo blijkt 
uit jurisprudentie. De school handelt nauwkeurig: aan de maatregelen liggen de juiste feiten 
ten grondslag en belangen worden zo zorgvuldig mogelijk afgewogen. Er moet sprake zijn 
van verwijtbaarheid en de maatregel moet proportioneel zijn.  
 
Wanneer er sprake is van een ernstig incident kan een schorsing worden opgelegd. Een 
schorsing is een ordemaatregel die genomen wordt om de veiligheid in school te herstellen.  
Van een ernstig incident is sprake als de aanwezigheid of een gedraging van de leerling door 
derden als lichamelijk of psychisch bedreigend ervaren wordt. Dit kan ook bedreiging of 
agressief gedrag van ouders/verzorgers van de leerling betreffen. Doorslaggevend is of de 
veiligheid van medeleerlingen en medewerkers in het geding is dan wel of het 
onderwijsleerproces ernstig verstoord wordt.  
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Bijlage 2:  
 
Bron: https://www.onderwijsinspectie.nl/actueel/nieuws/2020/05/07/meldingen-in-het-kader-
van-de-coronacrisis 
Geraadpleegd 25 mei 2020 
 
 

Meldingen in het kader van de coronacrisis 
Nieuwsbericht | 07-05-2020 | 09:00 

Als ouders (en anderen, zoals bijvoorbeeld leraren) het niet eens zijn met de keuzes die 
besturen en scholen maken in het kader van het corona-protocol, dan kunnen zij dit 
aangeven bij de schoolleiding, het schoolbestuur en/of de medezeggenschapsraad. Komen 
zij er op die manier niet uit, dan kunnen ze zich melden bij de Inspectie van het Onderwijs. 
De inspectie kan contact opnemen met het bestuur van de school en bijvoorbeeld nagaan of 
de medezeggenschapsraad op de juiste wijze bij de keuzes is betrokken. 

Ook signalen over de onderwijskwaliteit en de veiligheid kunnen op deze manier bij de 
inspectie worden gemeld. En ook deze meldingen kunnen voor de inspectie aanleiding zijn 
contact met het schoolbestuur op te nemen. Bij meldingen over veiligheid, bijvoorbeeld 
teveel mensen bij elkaar, kan de inspectie vervolgens besluiten deze door te geven aan de 
betreffende veiligheidsregio. 

Als u bij de inspectie een melding in het kader van de coronacrisis wilt doen, dan kunt u uw 
melding naar ons sturen via het contactformulier. Als u uw melding liever eerst wilt 
bespreken kunt u ook bellen naar het Loket van de inspectie, via het nummer: 0886696060 
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