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1.0. Algemene gegevens 

 
OSG Hugo de Groot maakt deel uit van Scholengroep Nieuw Zuid (SNZ) en valt onder de 
stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR), Schiekade 34, 3032 AJ 
Rotterdam (Postbus 23058, 3001 KB Rotterdam).   
  
OSG Hugo de Groot 
Nachtegaalplein 53 
3082 NK Rotterdam 
Telefoon: 010-2831166 
Website: www.osghugodegroot.nl 
E-mail: secretariaat@osghugodegroot.nl 
 
Rector SNZ: Marvin Smale 
Locatie directeur: Jeroen Perdaan 
Afdelingsleider mavo: Valérie van Duijl 
Afdelingsleider havo/vwo: Martin Buijtendijk 
Afdelingsleider ISK: Chris van der Voordt 
 
OSG Hugo de Groot werkt met een digitale schoolgids in de vorm van een wiki: 
https://hugodegroot.schoolwiki.nl/ 
 
Over OSG Hugo de Groot 
OSG Hugo de Groot is een openbare school voor mavo, havo, atheneum, gymnasium en 
ISK-onderwijs. De Hugo, zo noemen we onze school, is een veilige school waar je jezelf kunt 
zijn en jezelf van je beste kant kunt laten zien. Op de Hugo gaan we samen met jou op pad 
om de wereld verder te verkennen. Dat doen we door verschillende vakken aan te bieden, 
maar ook door verder te kijken dan alleen de vaklessen. Onderzoek, samenwerken, 
wetenschap en burgerschap vinden wij belangrijke onderdelen in jouw voorbereiding op jouw 
verdere leven. Wij zorgen ervoor dat je klaar bent voor een leven in de maatschappij. We 
doen dat door hoge ambities te hebben en ons onderwijs veilig en gestructureerd aan te 
bieden. En natuurlijk door heel goed onderwijs te geven. 
 
Op de Hugo proberen we samen te kijken naar jouw kwaliteiten en waar je goed in bent. En 
we proberen je daarin uit te dagen om nog beter te worden. Maar je mag ook fouten maken. 
We zeggen weleens dat de Hugo een oefenplaats is, waar je allerlei nieuwe inzichten krijg 
en je veel leert. En vaak leer je pas echt, wanneer je iets nog niet helemaal beheerst. Dat is 
een uitdaging waaraan we kunnen werken! Wanneer je extra ondersteuning nodig hebt, zijn 
wij er voor je. 
 
Het beste uit jezelf halen vraagt soms hard werken. Daarin willen we je stimuleren en samen 
kijken naar de mogelijkheden. We zijn nieuwsgierig naar wie je bent en wat je kunt. Onze 
docenten zullen je zoveel mogelijk proberen te helpen en te ondersteunen. Je krijgt op de 
Hugo ook zelf veel verantwoordelijkheden, maar je kunt altijd rekenen op onze steun! 
  

http://www.osghugodegroot.nl/
mailto:secretariaat@osghugodegroot.nl
https://hugodegroot.schoolwiki.nl/
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2.0  Visie op schoolveiligheid 
 
INLEIDING  
  
Veiligheid in publiekstoegankelijke gebouwen, zoals scholen, is erg belangrijk. Ouders en 
verzorgers verwachten dat hun kinderen in een veilige omgeving de lessen kunnen volgen. 
Scholen zijn dan ook wettelijk verplicht beleid te voeren gericht op veiligheid.  
  
In een schoolveiligheidsplan vind je een praktische vertaling van (de maatregelen op het 
gebied van) de veiligheid in en om school. Een schoolveiligheidsplan gaat over zowel de 
sociale als de fysieke veiligheid op school. Sociale veiligheid gaat onder meer over het 
voorkomen van pesten, discriminatie, het hebben van schoolregels en het registreren van 
incidenten. Onder fysieke veiligheid vallen bijvoorbeeld de aanwezigheid van gekeurde 
brand- en blusinstallaties en veilige, gecertificeerde materialen in het gymlokaal.  
  
Ten aanzien van de sociale veiligheid voert OSG Hugo de Groot zeer actief beleid. Want 
waar leerlingen zich goed voelen en tevreden zijn, komt minder verstorend gedrag voor. Dit 
bevordert de leerprestaties en het welbevinden van de leerlingen. Mentoren hebben 
regelmatig gesprekken met hun mentorleerlingen, waarin sociale veiligheid(sbeleving) een 
belangrijke rol speelt.  
  
Ten aanzien van de fysieke veiligheid worden binnen school allerlei maatregelen genomen 
om de omgeving in en om het gebouw veiliger te maken en letsel te voorkomen. Afspraken 
zijn vastgelegd in overeenkomsten en contracten. In dit veiligheidsbeleid worden deze 
maatregelen, afspraken, procedures en regels rondom de verschillende aandachtsgebieden 
beschreven.  
  
Dit Schoolveiligheidsplan komt voort uit het project Veilig Op School Rotterdam (VOS) en is 
gebaseerd op de indeling van een veiligheidsplan volgens SAFE. De letters van SAFE staan 
voor:  
  

• Schoolcultuur   
• Aantrekkelijk onderwijs   
• Fysieke omgeving   
• Externe Samenwerking   
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Organisatie van veiligheid 
 
Overleg 
 

• Twee maal per jaar is er overleg met het veiligheidsteam: 
o 1x veiligheidscoördinator 
o 1x directie 
o 1 x OOP 
o 1 x personeel 
o 1 x zorgcoördinator 

Functionarissen 
 
Veiligheidsteam   

Jeroen Perdaan 
Valérie van Duijl 
Marja Minderman 
John Baas 
Sanne van der Mey 

 
BHV / EHBO    

John Baas (hoofd) 
Rudi de Rooij (reserve hoofd) 
Valérie van Duijl  
Houria Azarkan 
Kevin de Geus 
Edwin van Malkenhorst 
Sanne van der Mey 
Mike Bezem 
Muhammed Azikci 
Marc van Osch 
Mandy van Osch 
Jelmer Houtman 
Monique Ton 
Vanessa Seters 
Igor Piontek 
Annet Visser 
Adnan Delic 
Hatice Özalp 
Seyda Öztürk 
Meryem Aydogan 
Liz Lewis 
Melike Aygar 

 
 

ARBO en Preventiemedewerker    
John Baas 

 
Veiligheidscoördinator  

John Baas 
 
School ondersteuningscoördinator en anti-pestcoördinator   

Marja Minderman  
 
Intern Begeleider   

Annelies Godijn 
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3.0 Schoolcultuur 
 
Gedragscode 
 
Gedragsregels leerlingen 
Contract ”veilig in school” HdG (bijlage 2)  
 
Gedragsregels ouders 
Protocol veilig NZ (bijlage 1)   
 
Schoolregels en Klassenregels 
Schoolregels HdeG (bijlage 3)  
 
Sanctiebeleid 
Sanctieprotocol HdG (bijlage 4)  
 
Aangiftebeleid 
 

• Incidenten worden direct gemeld via Magister met een CC naar mentor, 
afdelingsleider en school ondersteuningscoördinator 

• Afhankelijk van de ernst van het delict wordt er gehandeld volgens de procedure die 
beschreven staat in het sanctieprotocol Hugo de Groot 

 
Incidentenregistratie 
 

• Incidenten worden direct gemeld in Magister.  

• Deze incidenten worden in het directieoverleg besproken  
 
Protocollen 
 
Omgaan met agressie en geweld 
Sanctieprotocol HdG (bijlage 4) 
  
Pesten 
Protocol pesten HdG (bijlage 5) 
 
Omgaan met seksuele intimidatie 
Wat te doen bij seksueel overschrijdend gedrag BOOR (bijlage 64) 
 
Discriminatie 
Discriminatie gedragscode en protocol BOOR (bijlage 63) 
 
Bescherming persoonsgegevens 
Privacyreglement BOOR (bijlage 6) 
  
Informatieplicht gescheiden ouders 
Informatieplicht scholen en informatie recht ouders BOOR (bijlage 62) 
 
Klachtenregeling 
Klachtenregeling BOOR (bijlage 7) 
Registratie klacht (bijlage 8) 
 
 

  

https://hugodegroot.schoolwiki.nl/docs/contract-veilige-school-2019-2020
https://olympiacollege.sharepoint.com/:b:/s/HDG/EUAcK33UXhBPgjqs7NMkyPwBO1NjqptjkUSC3wSh5hsiGQ?e=VNfxT2
https://hugodegroot.schoolwiki.nl/docs/schoolregels-2020-2021
https://olympiacollege.sharepoint.com/:b:/s/HDG/ERRh6oWCE_9BrqozsZqrM9cBxR2dI1zF2cxTt5S3PNsekA?e=zNcqlw
https://olympiacollege.sharepoint.com/:b:/s/HDG/ERRh6oWCE_9BrqozsZqrM9cBxR2dI1zF2cxTt5S3PNsekA?e=zNcqlw
https://hugodegroot.schoolwiki.nl/docs/pestprotocol-hugo-de-groot-2019
https://olympiacollege.sharepoint.com/:b:/s/HDG/EfDJMXobmEhNpek--X-vUlUB6E8nmV1mAcLnh8a874nw1Q?e=1buI38
https://olympiacollege.sharepoint.com/:b:/s/HDG/EbfLg90_Z2VMpdTfW4TxzB0BfyWk_3m-1Dt0Ql2reQ9n1w?e=RpOgzX
https://www.boorbestuur.nl/cp/uploads/downloads/2018-05-22-Privacyverklaring-Stichting-BOOR(2).pdf
https://www.boorbestuur.nl/cp/uploads/downloads/2018-05-22-Privacyverklaring-Stichting-BOOR(2).pdf
https://oudersenonderwijs.nl/kennisbank/relatie-ouders-en-school/communicatie-met-ouders/gescheiden-ouders/
https://olympiacollege.sharepoint.com/:b:/s/HDG/EdTp9-xXFVJHqTpq4RLoqJkBE6E7QQrFPnBrLrwFUfzbaw?e=Oh7yC3
https://olympiacollege.sharepoint.com/:b:/s/HDG/EYE54hMAEgRKizjTwS7NEGgBv6Bku7oeMm_WRA0Wu71b7w?e=9VatRz
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Klachten en klachtenregelingen 

Het kan voorkomen dat je ergens niet tevreden over bent, of een klacht heeft. De directie 
gaat graag met je in gesprek hierover en zal steeds bevorderen dat een gesprek volgt tussen 
jou en degene tot wie de klacht zich richt. 

Leidt dat niet tot een oplossing dan kun je je wenden tot ons bestuur, stichting BOOR. Aan 
stichting BOOR is een klachtfunctionaris verbonden: Marjel Sterrenberg. Je klacht kunt je per 
e-mail aan haar sturen naar: klacht@stichtingboor.nl, onder vermelding van uw naam, het 
mailadres waarop je bereikbaar bent en uw telefoonnummer. De klachtfunctionaris neemt 
vervolgens contact met je op. 

Stichting BOOR is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). 
Iedereen die een klacht heeft over BOOR kan altijd een klacht indienen bij de LKC. Als niet 
daarvoor de stap naar de school of stichting BOOR is gemaakt, zal de LKC zich inspannen 
om dit contact alsnog tot stand te brengen. 

Als een van bovenstaande stappen niet mogelijk is en/of je wilt eerst je zorgen delen met 
een neutrale persoon, dan kun je de contactpersoon op je school(locatie) benaderen. De 
contactpersoon is een eerste aanspreekpunt met verwijsfunctie naar één van de navolgende 
externe vertrouwenspersonen van stichting BOOR: 

Contactgegevens van de externe vertrouwenspersoon: 

Mevrouw Seema Ouweneel 
telefoon: 06 - 46 13 61 50 
e-mail: seenema@xs4all.nl 
www.physis.nu  
De heer Arnoud Kok 
telefoon: 06 - 14 39 90 25 
e-mail: arnoud@purpl3.nl 
www.purpl3.nl  
 
Mevrouw Jakkie Ames 
telefoon: 06 - 13570625 

e-mail: jakkie_ames@hotmail.com  
 
Je kunt de externe vertrouwenspersonen ook rechtstreeks benaderen. 
Zie ook: Externe vertrouwenspersonen stellen zich voor! - BOORconnect 
 
 
Centraal meldpunt Vertrouwensinspecteurs: 
Voor klachten op het gebied van (seksueel) geweld, intimidatie, discriminatie, 
onverdraagzaamheid, radicalisering en dergelijke kunt u ook contact opnemen met het 
landelijk meldpunt vertrouwensinspecteurs, 0900-1113111. 
 
Intern vertrouwenspersoon voor leerlingen  

Marja Minderman 
 
Intern vertrouwenspersoon voor personeel  

Kees Brakkee 
 
  

mailto:klacht@stichtingboor.nl
mailto:seenema@xs4all.nl
http://www.physis.nu/
mailto:arnoud@purpl3.nl
http://www.purpl3.nl/
mailto:jakkie_ames@hotmail.com
https://boorconnect.nl/thoughts/5139
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Meldcode kindermishandeling 
 
Wet meldcode (bijlage 48) 
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (bijlage 49a) 
Regionale meldcode (bijlage 49b) 
Schoolsignalen kindermishandeling (bijlage 50) 
 
   
SISA melding 
De Hugo de Groot is net als alle andere scholen in Rotterdam aangesloten op SISA. SISA 
staat voor SIgnaleren en SAmenwerken. SISA is een computersysteem. Soms heeft een 
kind of jongere ondersteuning nodig tijdens het opgroeien. Dan kan het gebeuren dat 
meerdere professionals tegelijkertijd bij uw kind betrokken zijn of ondersteuning bieden. Het 
is belangrijk dat deze professionals dit zo snel mogelijk van elkaar weten, zodat er snel 
samengewerkt kan worden. Via SISA maken organisaties hun betrokkenheid bij een kind 
kenbaar.  Als school vinden wij het belangrijk om met deze instanties samen te werken en 
samen met deze professionals en u in gesprek te gaan over de meest passende zorg en de 
rol die school hierin kan spelen. Wij zullen onze betrokkenheid bij leerlingen waar wij een 
zorg over hebben of extra (zorg)ondersteuning aanbieden in SISA kenbaar maken. SISA is 
geen openbaar systeem en is alleen inzichtelijk voor de organisaties die aangesloten zijn op 
SISA én hun betrokkenheid op de leerling in SISA kenbaar hebben gemaakt. SISA is goed 
beveiligd. Dit moet volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In SISA staat alleen de 
organisatie naam, de contactgegevens van de professional en naam, geboortedatum, 
geslacht van het kind. SISA kent geen enkele inhoud.    
  
Voor vragen over SISA kunt u de website van SISA www.sisa.rotterdam.nl raadplegen. 
Hierop vindt u tevens een kort voorlichtingsfilmpje over de werking van SISA.  
 
SISA Afwegingskader bij meldcode kindermishandeling (bijlage 67) 
 
Opvang personeel bij ernstige incidenten 
Protocol plotseling sterfgeval (bijlage 11) 
     
Opvang leerlingen bij ernstige incidenten    
Protocol plotseling sterfgeval (bijlage 11 vervolg) 
Aanpak in de klas overlijden leerling HdG (bijlage 12) 
Gesprek ll n.a.v. overlijden ouder HdG (bijlage 13) 
 
Schorsing / verwijdering personeel 
CAO-VO, artikel 10 
 
Schorsing / verwijdering leerlingen 
Sanctie protocol HdG (bijlage 4) 
Schorsingsformulier HdG (bijlage 9) 
BOOR Protocol toelaten, schorsen en verwijderen (bijlage 10) 
  
Draaiboek ernstige incidenten 
Hoe te handelen bij een crisis (bijlage 14) 
Als een ramp de school treft (bijlage 15)  
 

https://olympiacollege.sharepoint.com/:b:/s/HDG/EcbaoyGGk3xIhqWOxYtF8TABNIP778ivi1WpyjheYBEHPg?e=QpCcWn
https://olympiacollege.sharepoint.com/:b:/s/HDG/EUOsfk5pkH9EqDFQjINQ-6gBnvZb4_dm96Wprrx5huvveA?e=rxRehe
https://olympiacollege.sharepoint.com/:b:/s/HDG/EUOsfk5pkH9EqDFQjINQ-6gBnvZb4_dm96Wprrx5huvveA?e=XS9N5C
https://olympiacollege.sharepoint.com/:b:/s/HDG/EYrtP_RETJJDnnqiJQYRxPQBIja4odNhoXWg_Q0l9zaPEg?e=v7dgK9
https://olympiacollege.sharepoint.com/:b:/s/HDG/EcJgTzxpk01GmoiGtJpvXuEBnT36h32y38H_O8PDESg3XA?e=Sgut9f
https://olympiacollege.sharepoint.com/:b:/s/HDG/Ea7hGSKZ-NZNps5jARAhySMByggGn_0McEiPoEljjcYtSw?e=yp7X5E
https://olympiacollege.sharepoint.com/:b:/s/HDG/Ea7hGSKZ-NZNps5jARAhySMByggGn_0McEiPoEljjcYtSw?e=2C7nrs
https://olympiacollege.sharepoint.com/:b:/s/HDG/EbxyAjQW7MNItwrL8wFYBcEB9YGa8OMwROqwIxpBiRNZEw?e=wWkvZb
https://olympiacollege.sharepoint.com/:b:/s/HDG/EffBVPhxWNxIgmXtWwHKYJ4BEwe1ybICrCbydfeVdChnMA?e=orG1zr
https://www.vo-raad.nl/nieuws/teksten-cao-vo-2022-2023-beschikbaar
https://www.vo-raad.nl/nieuws/teksten-cao-vo-2022-2023-beschikbaar
https://olympiacollege.sharepoint.com/:b:/s/HDG/ERRh6oWCE_9BrqozsZqrM9cBxR2dI1zF2cxTt5S3PNsekA?e=iUCVJC
https://olympiacollege.sharepoint.com/:b:/s/HDG/ER21rzcEn09IoRta0Lj2Z80BqL_FDWN5aQYT1vN-ZXuhMw?e=9nXJaN
https://olympiacollege.sharepoint.com/:b:/s/HDG/ESHUzKGvM5xOjLGgUWVoA9EBxWvwVDZKryV10nXl9xnFfQ?e=e9ddwS
https://olympiacollege.sharepoint.com/:b:/s/HDG/EfqDtm4iYy5Dt69gCXSvsmsB4r3M8alM0yydsuvoSEesvw?e=TpGgDI
https://www.schoolenveiligheid.nl/wp-content/uploads/2020/09/als-een-ramp-de-school-treft-januari20201.pdf
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Omgang met internet / e-mail / social media 
Protocol social media, versie leerlingen HdG (bijlage 16) 
Protocol social media, versie personeel.HdG (bijlage 17) 
Protocol Magister HdG (bijlage 18) 
Info politie (bijlage 19) 
 
Gebruik / bezit van verboden middelen 
 
Protocol alcohol en drugs HdG (bijlage 20) 
Protocol veilig NZ (bijlage 1) 
  
Wapenbezit  
 
Protocol veilig NZ (bijlage 1) 
Contract “veilig op school” HdG (bijlage 2) 
Sanctieprotocol HdG (bijlage 4) 
Checklist invoering controle op wapenbezit scholen (bijlage 4) 
 
Indien er strafbare feiten worden gepleegd of er zijn zaken en/of gedragingen die door de 
school niet worden getolereerd, dan heeft de school en/of de politie het recht om 
wapencontroles te doen, wapens in beslag te nemen en aangifte te doen. Hierbij wordt 
onderscheid gemaakt tussen: 

- Kluisjes controle 
- Tassen controle 
- Preventief fouilleren   

 
Kledingvoorschriften  
 
Gymshirt tijdens de sportlessen verplicht 
Protocol veilig NZ (bijlage 1) 
 
Rouwprotocol 
Protocol plotseling sterfgeval (bijlage 11) 
Aanpak in de klas overlijden leerling HdG (bijlage 12) 
Gesprek leerling n.a.v. overlijden ouder HdG (bijlage 13) 
 
  

https://hugodegroot.schoolwiki.nl/docs/sociale-media-protocol-versie-leerlingen1
https://olympiacollege.sharepoint.com/:b:/s/HDG/ER9lcjfAuR9BloFiS8dwkjkBp31fjCyuww2XeTKjvAKXgg?e=sG2Ue2
https://olympiacollege.sharepoint.com/:b:/s/HDG/EcXlxY51apxMopbtiWP-71YBoGFg-OzqfgYfPTv1-JuDVA?e=BiXcQs
https://olympiacollege.sharepoint.com/:b:/s/HDG/EXOQXDTVhgxNqtjXUnWTLloBkLc3l-vO6o9sPUkdtsMNbw?e=PHzEsZ
https://olympiacollege.sharepoint.com/:b:/s/HDG/EVeByEiOWXREvw9l2RaUChwBJTt3DnN5GQ0qhi6gJg2pSA?e=TU97m8
https://olympiacollege.sharepoint.com/:b:/s/HDG/EUAcK33UXhBPgjqs7NMkyPwBO1NjqptjkUSC3wSh5hsiGQ?e=uLnURE
https://olympiacollege.sharepoint.com/:b:/s/HDG/EUAcK33UXhBPgjqs7NMkyPwBO1NjqptjkUSC3wSh5hsiGQ?e=uLnURE
https://olympiacollege.sharepoint.com/:b:/s/HDG/Ec9pPdKjVttCqsc32lxefWUBgQjJrkBv6PO89iQpv95UaA?e=ecQl6d
https://olympiacollege.sharepoint.com/:b:/s/HDG/ERRh6oWCE_9BrqozsZqrM9cBxR2dI1zF2cxTt5S3PNsekA?e=n9vaPM
https://olympiacollege.sharepoint.com/:b:/s/HDG/ERRh6oWCE_9BrqozsZqrM9cBxR2dI1zF2cxTt5S3PNsekA?e=n9vaPM
https://olympiacollege.sharepoint.com/:b:/s/HDG/EUAcK33UXhBPgjqs7NMkyPwBO1NjqptjkUSC3wSh5hsiGQ?e=uLnURE
https://olympiacollege.sharepoint.com/:b:/s/HDG/Ea7hGSKZ-NZNps5jARAhySMByggGn_0McEiPoEljjcYtSw?e=leykNo
https://olympiacollege.sharepoint.com/:b:/s/HDG/EbxyAjQW7MNItwrL8wFYBcEB9YGa8OMwROqwIxpBiRNZEw?e=IoQSFM
https://olympiacollege.sharepoint.com/:b:/s/HDG/EffBVPhxWNxIgmXtWwHKYJ4BEwe1ybICrCbydfeVdChnMA?e=Pymf4s
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4.0 Aantrekkelijk onderwijs 
 
Aanbod op school m.b.t.Burgerschap en sociale integratie 

Zie: Uniek onderwijs - Schoolwiki OSG Hugo de Groot 
 
Aandacht voor seksualiteit en seksuele voorkeuren 

• Aanbieden van boekje Just4Boys 

• Aanbieden van boekje Just4Girls 

• Aanbieden van methode Lang Leve de Liefde 

• Filmpjes “can you fix it” 
http://canyoufixit.sense.info/ 

 
Aandacht voor gevolgen van middelengebruik 
 
Kwaliteit van lesgeven 
Hugo Les (bijlage 45) 
 
Begeleiding nieuw personeel 
Beleidsnotitie begeleiding nieuwe docenten HdG (bijlage 21) 
 
Eruit gestuurde leerlingen  

• Leerlingen vullen een verwijderingskaart in en docenten noteren het voorval in 
Magister. 

• Hierna wordt actie ondernomen door desbetreffende docent. 
 

Verwijderingskaart HdG (bijlage 22) 
 
Protocollen 
 
Leerlingenstatuut 
Leerlingenstatuut HdG (bijlage 23) 
 
Registratie en aanpak schoolverzuim 
Verzuimbeleid HdG (bijlage 25) 
 
  

https://hugodegroot.schoolwiki.nl/onderwijs#a68895196
https://olympiacollege.sharepoint.com/:b:/s/HDG/EXK3E5vxkgZCqwnAEBIGY2sBCGeCJCijCnjDQyX1K-ce5Q?e=zG90my
https://olympiacollege.sharepoint.com/:b:/s/HDG/EW9Sy3VVSQFEpsfQCRc4wxUBnqBnfGJHD7pPDWqQ0hFbbA?e=zQZf8o
https://olympiacollege.sharepoint.com/:b:/s/HDG/ES316CUyZPJEpXtcomWr8jQBcstYafpqKidEsYV7Uu4s8Q?e=adsTOa
https://hugodegroot.schoolwiki.nl/docs/leerlingenstatuut-osg-hugo-de-groot
https://hugodegroot.schoolwiki.nl/docs/leerlingenstatuut-osg-hugo-de-groot
https://hugodegroot.schoolwiki.nl/docs/protocol-verzuim
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5.0 Fysieke omgeving 
 
RI&E : Risico Inventarisatie & Evaluatie 

• Zie rapport 
 
ARBO-NED (bijlage 43) 
 
Plan van aanpak betreft RI&E   

• Zie rapport 
 

ARBO-NED (bijlage 43) 
 

BHV plan  
 
BHV plan (bijlage 26) 
Filmpje AED gebruik (bijlage 51) 
 - 
Ontruimingsplan (zie map plattegronden bij recptie) 
Ontruimingsplan (bijlage 27) 
PP ontruiming leerlingen (bijlage 28) 
PP ontruiming personeel (bijlage 29) 
Uitleg ontruiming mentoren (bijlage 30) 
Geluid Slow Whoop (bijlage 31) 
Plattegronden aansluitingen water, elektriciteit en stroom (bijlage 32) 
 
Brandveiligheid 
Brandweercontrole (bijlage 52 en map brandweer bij receptie) 
 

09-03-2017 
18-04-2018 
06-05-2019 
2020 géén 
2021 online  

 
Keuring speeltoestellen en inventaris  
Firma Bosan (bijlage 33)  
Overeenkomst Firma Bosan (bijlage 33) 
 

• 1x per jaar 
 

Bouwtechnische keuring 
 
 
EHBO/BHV   

• De cursussen zijn geregeld door de veiligheidscoördinator en worden gegeven door 
ARBO CENTRUM 

• Jaarlijks een herhalingscursus 
 
Protocol medisch handelen VO (bijlage 66) 
Medicijnverstrekking (bijlage 66) 
 
  

https://olympiacollege.sharepoint.com/:b:/s/HDG/ETKV4o4VnOhHi5t8pmhEYkYBjgnl0w0OFfzvLOaLMyQ4aA?e=CE0IBN
https://olympiacollege.sharepoint.com/:b:/s/HDG/ETKV4o4VnOhHi5t8pmhEYkYBjgnl0w0OFfzvLOaLMyQ4aA?e=CE0IBN
https://olympiacollege.sharepoint.com/:b:/s/HDG/EYQP5HApUXVIlYty4MWZM-cBcmlqj5RxaTtKcIG86gnTWg?e=dT8gZo
https://olympiacollege.sharepoint.com/:v:/s/HDG/ESCzgQt8v5xPiTkUxqtCOEABA_UMivy1mmr1m0eGDN8VYw?e=R4OfYK
https://olympiacollege.sharepoint.com/:b:/s/HDG/EfDOlvWaIVlBoVpvowkfeLMBcRF31MpRUr3mXruteNaY3A?e=ZCPQiU
https://olympiacollege.sharepoint.com/:p:/s/HDG/EXwu31pT3z9NjCgXIoZ_9jwBUtrMcAFIq6YEaPEMrol6Tg?e=xnObmg
https://olympiacollege.sharepoint.com/:p:/s/HDG/EVQwEw01tbFGifDlE85uKxABdoUm3dRhTq3fYZ7K5nruBA?e=P7UfXz
https://olympiacollege.sharepoint.com/:b:/s/HDG/EY6a8u5B61tHnh48rYVlRMEBR0prtLpkQOrLkfrqx4umKw?e=0beVZo
https://olympiacollege.sharepoint.com/:u:/s/HDG/EceHxnjB4JdEhEC4nCtmibkBjMEQc7CWUZ5FgN8bhAvQrg?e=hUH3aT
https://olympiacollege.sharepoint.com/:f:/s/HDG/EmFiP4f7JnZAv_wIJ7uFvmUBk4PDTVtkfPqWZHf2YN6QWQ?e=Mpa9N9
https://olympiacollege.sharepoint.com/:b:/s/HDG/EaqQ_LjBsPVBg7Cd1HQtARUB5CrCSYhMGfBhfPar_r_OCg?e=84Jh61
https://olympiacollege.sharepoint.com/:b:/s/HDG/ESWjoBYr1-1Ap9MngqC4bFQBOmVkVn4uBllfMNEeJuPFwg?e=i6l83m
https://olympiacollege.sharepoint.com/:b:/s/HDG/ESWjoBYr1-1Ap9MngqC4bFQBOmVkVn4uBllfMNEeJuPFwg?e=JM579w
https://olympiacollege.sharepoint.com/:b:/s/HDG/EbQKINTrGbpPq7LtoD85ok8BAev2i4cHKsCT8h54JMuS8A?e=CYZeCP
https://olympiacollege.sharepoint.com/:b:/s/HDG/EbQKINTrGbpPq7LtoD85ok8BAev2i4cHKsCT8h54JMuS8A?e=CYZeCP
https://olympiacollege.sharepoint.com/:b:/s/HDG/Ef1x7cej6yxNjfXC2TUTVBUBGK67jan3OJDeK99U7bI6sQ?e=SWacOp
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Ongevallenregistratie 

• Alle ongevallen worden gemeld in Magister 
 
Toezichthouders 
 
Toezicht in de pauze    

• de gehele school is voorzien van camera’s 

• conciërge 

• kantine medewerkster 

• toezichthouder 

• medewerkers van TOS  
 
Toezicht bij schoolfeesten / activiteiten   

• inhuren van een beveiligingsbedrijf 

• docenten d.m.v. surveillance rooster 
 
Toezicht buitenschoolse activiteiten 

• docenten 
 
Protocollen 
 
Omgaan met (ongewenst) bezoek 
 
Beleid aanwezigheidsregistratie (bijlage 34) 
Formulier bezoekers registratie (bijlage 35) 

 

• Er is een noodknop bij de receptie en de administratie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://olympiacollege.sharepoint.com/:b:/s/HDG/EUgyDoWpyDhCgjraICFdd5YBuzVJroHDiVyMqgfXmXZuWg?e=9M3wMz
https://olympiacollege.sharepoint.com/:x:/s/HDG/EYTpyk6ZHvxIonHjE-vfGEUBQGkUr8SnerfSCcmQv3aAOQ?e=PEvXaa
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6.0 Externe samenwerking 
 
Visie op ouders als partners 
Ouderbeleidsplan (bijlage 36) 
 
Formele participatie 
MR personeel 

• 3afgevaardigde van de Hugo de Groot heeft zitting in de MR van Nieuw-Zuid: 
Igor Piontek, John de Jong en Adnan Delic 

MR ouders 
MR leerlingen 
MR statuten (bijlage 37) 
 
 
Informele participatie 
Leerlingen  

• Op de Hugo de Groot is een leerlingenraad actief 
 

Handleiding participatiecultuur (bijlage 38) 
     
Ouders      

• Op de Hugo de Groot is een ouderraad actief 
2017-2018: 16 ouders actief 
2018-2019: 15 ouders actief 
2019-2020: 15 ouders actief 
2020-2021: 15 ouders actief 

 
Samenwerking / afspraken met externe partners 
 
Zorgplan HdG (bijlage 39) 
Leerlingbegeleiding/zorgstructuur (bijlage 40) 
 
Leerplichtambtenaar 

• I. Ramos 
 
Brandweer      

• J. Heuseveldt 
j.heuseveldt@veiligheidsregio-rr.nl 
010-4468659 

• jaarlijkse controle brandveiligheid 
 
Politie       

• Wijkagent is: 
Sjoerd de Groot   
Buurtagent, Basisteam Charlois  
Zuidplein 111, 3083 CN Rotterdam  
Tel. algemeen: 0900-8844 / 06-15 08 23 63  

• Zitting in SOT 

• Kluiscontrole 
 
 
  

https://olympiacollege.sharepoint.com/:b:/s/HDG/EQmWC79xM-xBvdaV4RENbisB9XRvDct19dWu86MfTYudQw?e=T1D1yd
https://olympiacollege.sharepoint.com/:b:/s/HDG/EY8eFus9PYtKrt3AxbSte8sBuhk_TpeGO_gs7JBEkelw7w?e=L1zWUl
https://olympiacollege.sharepoint.com/:b:/s/HDG/Eb8HqGp_jBJLkMGwUwf54MMBhdK6pO0xdUmoQoBYyYbtmQ?e=egazJa
https://olympiacollege.sharepoint.com/:b:/s/HDG/EWhAlXZp4khIqAHltuHt5wkBdMYtV9onoCDtNbnP3Xwdxw?e=VTJoNX
https://olympiacollege.sharepoint.com/:b:/s/HDG/Ef7Mgl7lOkxIrJJYe2aUTRMB9R4p2Rmno7ZyGaGmZqtwRA?e=zQyRse
mailto:j.heuseveldt@veiligheidsregio-rr.nl
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CJG       

• Mayra Simons, Jeugdverpleegkundige 
Centrum voor Jeugd en gezin Rijnmond 
locatie Charlois 
Zuidplein 2 
T:010-2010110/ doorkiesnummer:5148 
E: m.simons@cjgrijnmond.nl 
I: www.cjgrijnmond.nl 

• Zitting in ZAT 
 
SOT  

• De Hugo de Groot heeft een SOT 
 
SOT Team (bijlage 41) 
 
VOS 

• De Hugo de Groot heeft zitting in het VOS 
 
Protocollen 
 
Omgaan met de media (bijlage 42) 
 
  

mailto:m.simons@cjgrijnmond.nl
http://www.cjgrijnmond.nl/
https://olympiacollege.sharepoint.com/:b:/s/HDG/EdXpj6IaT9hOiJKQZJlRA-QBrmu3AaH_DX5IAi4sSlVEug?e=dT7USN
https://olympiacollege.sharepoint.com/:b:/s/HDG/EcGbp-p3D8RCozYFCrHN5UIBCXp-kxZwacYknQ35pgZ1Kw?e=nel3WI
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7.0 Scholing en training / ouderavonden 
 
Scholing voor leerlingen    

• SOVA training 

• Rots en Water  

• Eindexamentraining 

• Lyceo Opstap (studievaardigheden) 

• ICT basisvaardigheden 

       
Scholing voor personeel    

• 5 rollen van een docent 

• Studiedag motivatie 

• Filmavond motivatie 

• Transformatieve school 

• Training nieuwe mentoren 

• Training executieve vaardigheden en agenda gebruik 

 
Individuele scholing personeel (bijlage 65) 
 

  

https://olympiacollege.sharepoint.com/:w:/s/HDG/EdDv7CAW9zpNtst1y7pz-csBshapQjx7HCWKk8igLjmfXg?e=JiEgFV
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Definities 
 
Agressie en geweld    

• Onder agressie wordt meestal verstaan het gewelddadig handelen met het doel 
schade toe te brengen. Dikwijls gaat het om schade aan personen. Geweld is een 
algemene term om acties te beschrijven die verwonding of schade bij mensen, 
dieren, of voorwerpen veroorzaken of bedoeld zijn om die te veroorzaken. Geweld 
wordt vaak geassocieerd met agressie. 

 
Pesten (bijlage 5)     

• Pesten is een stelselmatige vorm van agressie waarbij één of meer personen proberen 
een andere persoon fysiek, verbaal of psychologisch schade toe te brengen. Bij pesten 
is de macht ongelijk verdeeld. Relatief nieuwe manieren van pesten zijn het digitaal en 
mobiel pesten. Kinderen of jongeren gebruiken dan het internet of pesten elkaar door 
vervelende berichten via de mobiele telefoon te sturen. 

 
Discriminatie (bijlage 63) 

• Onder discriminatie verstaat men het benadelen van mensen of groepen (meestal 
minderheden) op basis van uiteenlopende kenmerken zoals afkomst, ras, geboorteland, 
geloof, politieke of religieuze overtuigingen, sociale gewoonten, sekse, seksuele 
geaardheid, taal, handicap, leeftijd, enzovoort. Discriminatie staat het grondbeginsel 
dat zegt dat alle mensen gelijk zijn, in de weg. Discriminatie veronderstelt echter niet 
alleen een afzonderlijke behandeling, maar ook het ontbreken van rechtvaardiging voor 
deze aparte behandeling. 
Discriminatie kan men zien als een uiting van onverdraagzaamheid en als het in daden 
omzetten van vooroordelen. Dit kan als persoonlijke of als geïnstitutionaliseerde 
discriminatie voorkomen. 

 
Seksuele intimidatie  

Seksueel misbruik of seksueel geweld omvat alle seksuele handelingen die iemand 
gedwongen wordt uit te voeren, te ondergaan of getuige van te zijn. 
Seksueel geweld wordt in de Zedenalmanak van het Nederlandse Ministerie van 
Justitie gedefinieerd als "alle gebeurtenissen waarbij mensen tegen hun wil 
geconfronteerd worden met seksuele of seksueel geladen handelingen van derden en 
waarbij de ongelijke machtsverhouding tussen de betrokkenen en/of de 
machtsongelijkheid tussen de seksen een rol speelt" 

 
 
Vandalisme     
 

• Vandalisme is het moedwillig beschadigen of vernietigen van objecten die iemand 
anders toebehoren. Over het algemeen gaat het om kwajongensstreken als het 
omgooien van vuilnisbakken, het bekladden van muren (graffiti), het in brand steken 
van afval en papier en het bekrassen van auto's. Het betreft vaak kinderachtig of 
puberaal gedrag uit verveling en kan wijzen op gebrek aan intelligentie, fantasie, 
fatsoen of inlevingsvermogen, hoewel dit laatste geenszins noodzakelijkerwijs het 
geval is. Er kan bijvoorbeeld ook sprake zijn van een innerlijke onvrede bij de overtreder 
of zelfs ernstigere psychologische problemen. Soms wordt vandalisme gepleegd uit 
wraak, of uit protest tegen bepaalde personen of instanties. Dit kan bijvoorbeeld het 
bekladden van muren met bepaalde slogans zijn, of het ingooien van ruiten. Het zijn 
geen hals misdrijven, maar het kost de maatschappij wel ieder jaar veel geld. 
Vandalisme is dan ook als "vernieling" in Nederland strafbaar gesteld in het Wetboek 
van Strafrecht (artikel 350). Aangezien het een misdrijf betreft, kan de dader er een 
strafblad door oplopen. Vandalisme is gedeeltelijk instinctief, een vandaal probeert te 
laten zien dat hij beter is, dominanter dan anderen. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Schade
http://nl.wikipedia.org/wiki/Verwonding
http://nl.wikipedia.org/wiki/Schade
http://nl.wikipedia.org/wiki/Agressie
https://olympiacollege.sharepoint.com/:b:/s/HDG/ETLjqnHUq15Nu3kN5100A0gBWVHq3WhTS2vI4SiDnmEsAQ?e=HjApmT
https://olympiacollege.sharepoint.com/:b:/s/HDG/EbfLg90_Z2VMpdTfW4TxzB0BfyWk_3m-1Dt0Ql2reQ9n1w?e=RVAfiM
http://nl.wikipedia.org/wiki/Minderheid
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Afkomst&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ras_(mensheid)
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Geboorteland&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Religie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Politiek
http://nl.wikipedia.org/wiki/Religie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sociaal
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sekse
http://nl.wikipedia.org/wiki/Seksuele_geaardheid
http://nl.wikipedia.org/wiki/Seksuele_geaardheid
http://nl.wikipedia.org/wiki/Taal
http://nl.wikipedia.org/wiki/Handicap_(medisch)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Leeftijdsdiscriminatie
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Onverdraagzaamheid&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vooroordeel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ge%C3%AFnstitutionaliseerde_discriminatie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ge%C3%AFnstitutionaliseerde_discriminatie
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/seksueel-geweld/#:~:text=Voor%20vragen%20over%20veiligheid%20en,Politie%20Zeden%20Rotterdam%20op%20Instagram.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zedenalmanak
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ministerie_van_Justitie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ministerie_van_Justitie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Graffiti
http://nl.wikipedia.org/wiki/Puberen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Intelligentie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Verbeeldingskracht
http://nl.wikipedia.org/wiki/Fatsoen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Empathie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wraak
http://nl.wikipedia.org/wiki/Protest
http://nl.wikipedia.org/wiki/Strafblad
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Criminaliteit   

• Criminaliteit kan zeer algemeen worden gedefinieerd als: "alles wat door een wettelijke 
bepaling strafbaar is gesteld". 

 
 
 
*De bijlages zijn op te vragen bij de administratie 


