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Visie op veiligheid  
Missie: 
De Apollo biedt leerlingen die een extra ondersteuningsbehoefte hebben in een kleine 
veilige setting, de mogelijkheid om te leren en zich te ontwikkelen tot zelfbewuste, 
zelfstandige, verantwoordelijke en mondige mensen. Ons onderwijs heeft tot doel dat de 
leerlingen kunnen doorstromen naar passend vervolgonderwijs en dat de leerlingen zijn 
toegerust om optimaal te functioneren in de maatschappij. 
 
Het veilige werk- en leerklimaat is voor zowel de leerlingen als voor de medewerkers van 
de school een voorwaarde om te kunnen functioneren. Fysieke en sociale veiligheid van 
personeel en leerlingen is onlosmakelijk verbonden met de missie en visie van De Apollo 
 
Het veiligheidsbeleid op De Apollo is geen op zich staand beleid maar hangt nauw samen 
met het schoolplan en het school-ondersteuningsplan. In dit schoolveiligheidsplan wordt 
het veiligheidsbeleid van De Apollo in de volledige veelzijdigheid beschreven. Alle 
gebruikers van het gebouw spelen een belangrijke rol bij de veiligheid in en om de school. 

 

Doelgroep De Apollo 
De Apollo is een school voor vmbo-t en havo voor leerlingen die een aanvullende 
ondersteuningsbehoefte hebben. Deze ondersteuningsbehoefte is veelal op sociaal, 
gedragsmatig of emotioneel gebied. Veel leerlingen worden aangemeld met zorgen op het 
gebied van sociale omgang of sociale aansluiting, concentratieproblemen, impulsief gedrag, 
angsten, somberheid of gedragsmatige problemen. In sommige gevallen zijn er situaties in 
de thuissituatie die voor onveiligheid kunnen zorgen. Voor onze veelal kwetsbare leerlingen 
is het creëren van en kunnen functioneren in een veilige onderwijsleeromgeving extra 
belangrijk.  
 



Basishouding personeel 
De Apollo is een kleine school waar kleinschalig onderwijs wordt gegeven (klassen zijn 
maximaal 18 leerlingen groot). Door deze kleine setting zijn er veel situaties die goed 
beheersbaar zijn voor het personeel.  
De kleinschaligheid van de school zorgt er voor dat personeel en leerlingen elkaar goed 
kent, ook wanneer aan een bepaalde klas geen les wordt gegeven. Dit heeft een positieve 
werking op de signaleringssnelheid van situaties. Het relatief kleine team draagt bij aan een 
meer uniforme en daardoor voorspelbare wijze van handelen.  
Het personeel van De Apollo heeft in de basis een open en positieve houding richting de 
leerlingen zodat leerlingen zich snel op hun gemak voelen.  
De problematiek van onze leerlingen kan soms zorgen voor verminderd 
probleemoplossend vermogen. Het personeel van De Apollo stelt zich ondersteunend en 
coachend op wanneer leerlingen niet zelfstandig in staat zijn problemen op te lossen.  
Het personeel van De Apollo is ten alle tijden alert op zaken die de veiligheid van de 
leerlingen of het personeel in het geding kunnen brengen en reageert snel en adequaat. Het 
schoolveiligheidsplan biedt handvatten voor de werknemers, leerlingen en werkgevers in 
de school bij de aanpak van veiligheidskwesties. 

Omschrijving van het gebouw 
 
De Apollo is gevestigd in een pand aan de Oudaen 6 in Amsterdam Buitenveldert. Het 
betreft een rustige woonwijk waar over het algemeen weinig verleidingen zijn voor 
opgroeiende jongeren. De Apollo is de enige bewoner van dit pand. 
Het pand huisvest momenteel 245 leerlingen, bij een capaciteit van 250. Dit houdt in dat er 
weinig vrije ruimtes in het pand zijn. Naast de leslokalen zijn er diverse spreekkamers die 
worden gebruikt door ondersteunend personeel of staf. Zo hebben de directeur, de adjunct-
directeur, de remedial teachers een eigen kamer. De roostermaker, decaan en schoolarts 
hebben allen een (gedeelde) kamer ter beschikking voor de uitoefening van hun 
werkzaamheden.  
Er is een inpandige gymnastiekruimte met twee kleedkamers en een materialenhok.  
Leerlingen komen binnen via de hoofdingang waar de receptie en de conciërges zijn 
gevestigd.  De personeelsingang komt uit in de hal. Via de hal en de hoofdingang is de aula 
bereikbaar. In de aula verblijven de leerlingen tijdens de pauzes.  
 
De pauzetijden: 
  
1e uur  8.30-  9.00 uur 
2e uur  9.00-  9.30 uur 
3e uur  9.30- 10.00 uur 
4e uur 10.00-10.30 uur 
Pauze 10.30- 11.00 uur 
5e uur 11.00-11.30 uur   
6e uur  11.30-12.00 uur 
7e uur 12.00-12.30 uur 
8e uur 12.30-13.00 uur 



 
Verkort rooster 
Dit rooster kan ingaan bij b.v. een hittegolf of een studiemiddag. 
  
1e uur  8.30-  9.00 uur 
2e uur  9.00-  9.30 uur 
3e uur  9.30- 10.00 uur 
4e uur 10.00-10.30 uur 
Pauze 10.30- 11.00 uur 
5e uur 11.00-11.30 uur   
6e uur  11.30-12.00 uur 
7e uur 12.00-12.30 uur 
8e uur 12.30-13.00 uur 

 
 
Ook kunnen leerlingen in de pauzes gebruik maken van de schoolpleinen (één voor en één 
achter) waar gevoetbald of gebasketbald kan worden. Leerlingen mogen tijdens de pauzes 
niet in de gangen verblijven. Ook sommige lokalen worden gebruikt als pauzeruimte. Het 
betreft hier alleen lokalen op de begane grond en het verblijf gebeurt alleen onder toezicht 
van een docent. Op de aula zijn twee gangen aangesloten via welke de lokalen op de begane 
grond bereikt kunnen worden. Op de westelijke gang zijn vier lokalen aangesloten, op de 
noordelijke gang, zes lokalen. In beide gangen is tevens een trap die de bovenverdieping 
verbindt.  Boven zijn nogmaals zes lokalen te vinden. Tevens is via het kleine halletje boven 
het tekenlokaal en het handvaardigheidslokaal en de dansruimte te vinden.  

Omschrijving van de omgeving. 
Het pand van De Apollo staat in een rustige, ruime en groene woonwijk in Amsterdam-
Buitenveldert. In de nabije omgeving van de school is een winkelstraatje te vinden met 
onder andere een grote supermarkt. Leerlingen in de eerste klas van De Apollo mogen in de 
pauzes niet van de schoolpleinen. Leerlingen van andere klassen mogen dit tijdens de 
pauzes wel. In de buurt van De Apollo zijn een aantal speelpleintjes voor kinderen uit de 
buurt. De pleintjes kunnen uitnodigen tot gedrag dat storend kan zijn voor de buurt zoals 
roken en rondhangen. Docenten van De Apollo surveilleren in de pauzes in en om de school 
om te zorgen dat eventueel ongewenst gedrag van de leerlingen snel wordt gesignaleerd en 
kan worden opgepakt.  
In het geval van bijzondere activiteiten op school zoals een feestdag of een schoolfeest 
wordt de buurt middels een brief op de hoogte gesteld. 
 

Handelen bij strafbare feiten 
Onder strafbare feiten verstaan wij: al het handelen wat bij de wet verboden is. Hieronder 
valt met nadruk: wapenbezit, bedreigingen, diefstal, vandalisme, verbale- en lichamelijke 
agressie, drugsbezit en/of handel. Voorop staat dat bij incidenten van deze aard of ernst 
altijd het slachtoffer wordt aangespoord om aangifte te doen bij de politie. De Apollo zal in 



deze gevallen ten alle tijden contact opnemen met de buurtregisseur om melding te doen 
van de strafbare feiten. Naast het contact met de politie zal De Apollo in de meeste gevallen 
ook overgaan tot disciplinaire maatregelen.  
Handelen bij strafbare feiten kan opgesplitst worden in twee categorieën: op heterdaad 
betrappen of het ontvangen van een melding van een strafbaar feit.  
 

Protocol handelen bij strafbare feiten 
Indien een aanwezige (leerlingen, werknemers, derden die een gerichte taak in of om het 
pand hebben. (bijvoorbeeld een werknemer van een klusbedrijf) in het pand zelf of in de 
directe omgeving daarvan op heterdaad wordt betrapt op het plegen van een strafbaar feit 
zal de school de volgende stappen doorlopen: 
 

1. De dader wordt naar een aparte ruimte gebracht waar hij onder toezicht verblijft. 
2. Het personeel schakelt een lid van de schoolleiding in, bij voorkeur het SL-lid dat is 

belast met het coördineren van de veiligheid op school. 
3. De SL beslist of er melding moet worden gedaan bij (de buurtregisseur van) de 

politie.  
4. Indien wenselijk wordt de politie ingeschakeld en kan de verdachte worden 

overgedragen aan de politie.  
Vervolg bij stap 5. 

 
Indien het strafbare feit middels een melding onder de aandacht is gebracht worden de 
volgende stappen doorlopen: 

1. Wanneer de melding door een leerling wordt gedaan neemt het personeelslid de 
melding in ontvangst waarna de SL direct wordt ingeseind. Wanneer een lid van het 
personeel een melding doet neemt de SL de melding rechtstreeks in ontvangst.  

Noot:   De melding kan anoniem gedaan worden bij de veiligheidsmedewerker. 
2. Het SL beslist of zij de melding zelf onderzoekt of dat er wordt overgegaan tot een 

melding bij de politie. Wanneer de politie niet wordt ingelicht: vervolg bij stap 5. 
3. Wanneer de politie wordt ingelicht neemt een SL lid contact op met de politie en 

bespreekt de verdere aanpak en oplossing van de verdenking. 
Vervolg bij stap 5. 

 
In alle gevallen: 

5. Leerlingen worden eventueel opgevangen door een lid van het zorgteam van De 
Apollo. Medewerkers door een bhv-er. 

6. Ouders/verzorgers van de betrokken leerlingen (zowel dader als slachtoffer) 
worden door school op de hoogte gebracht. Dit geldt ook voor partners of directe 
familie van medewerkers. 

7. De school wordt afgeschermd van de media: niemand staat de media te woord, er 
worden geen mededelingen gedaan of informatie naar buiten gebracht. Het 
personeel van De Apollo gaat discreet met informatie om. 

8. In het geval van onvermijdelijke media aandacht wordt de media te woord gestaan 
door de directeur van De Apollo. 



9. De SL stelt de disciplinaire maatregel vast en brengt de leerling en ouders of de 
medewerker hiervan op de hoogte. Er kan een schorsing ingezet worden waarmee 
de SL tijd krijgt om in rust te rade te gaan over de juiste stappen. 

10. Indien nodig wordt het BHV-team op de hoogte gesteld.  
11. Indien nodig wordt een gesprek met het personeel gevoerd. 
12. Mentoren voeren, eventueel in bijzijn van een SL lid een gesprek met de klas. 

Mentoren worden van te voren door de SL op vorm en inhoud geïnstrueerd over 
voeren van een dergelijk gesprek. 

13. Er wordt een gesprek gevoerd met de betrokken leerlingen en hun ouders. 
Afhankelijk van de aard en de ernst van het incident kan worden besloten een 
gecombineerd gesprek te plannen. Dit gebeurt alleen op regie van de SL. 

14. Het incident en alle daarna genomen stappen worden in verslagvorm vastgesteld in 
Magister. De SL geeft duidelijk aan welke personen gemachtigd worden het verslag 
te maken en te lezen. 

Ontruimen  (zie ontruimingsplan) 
In geval van een brand of andere calamiteit kan het voorkomen dat het gebouw of een deel 
daarvan ontruimd dient te worden. Tijdens een ontruiming zijn er drie groepen te 
onderscheiden. Dit is: de ontruimingsploeg, de overige personeelsleden en 
leerlingen/bezoekers van het gebouw. 
De ontruimingsploeg bestaat deels uit BHV-ers die hiervoor jaarlijks worden opgeleid. De 
ontruimingsploeg organiseert tweemaal per jaar een oefening en houdt voor – en 
nabesprekingen. De specifieke taken van de ontruimingsploeg staan omschreven in het 
ontruimingsplan.  
Het personeel heeft tijdens een brand of ontruimingssignaal ook enkele taken. Deze staan 
hieronder beschreven. 
Leerlingen worden geïnformeerd over de stappen tijdens een ontruiming middels een 
ontruimingskaart. (Zie bijlage) 

Taken personeel: 
Ontruimingsplan GROEN (=rustig doen) 
Ontruimingsalarm gaat. 

1. Er volgt een mondelinge mededeling voor sein ontruiming 
2. Blijf rustig en in je lokaal 
3. Tel je leerlingen 
4. Houd orde en rust 
5. Wacht op aanwijzingen van de BHV-er in het lokaal 
6. Volg instructies van de BHV-er op 
7. Bij het verlaten van je klas neem je het klassenboek mee (alleen bij onderbouw). 
8. Tijdens het ontruimen volg je aanwijzingen van de BHV-er op. 
9. Tel buiten je leerlingen opnieuw 
10. Ga eenmaal buiten NIET meer naar binnen 
11. Loop met je klas naar de aangewezen plaats en meldt ja daar bij Gerda om een ander 

MT lid. 
12. Blijf rustig wachten op verdere instructies. 



Ontruimingsplan ROOD (=nood) 
1. Rustig blijven 
2. Tel je leerlingen.   
3. Wacht in het lokaal/ kamer waar je je bevindt op instructies 
4. Sluit ramen en wacht op aanwijzingen van een BHV-er 
5. Laat alle spullen liggen maar neem het klassenboek mee 
6. Tijdens het ontruimen volg je aanwijzingen van BHV-ers op 
7. Tel buiten je leerlingen opnieuw 
8. Ga eenmaal buiten NIET meer naar binnen 
9. Loop met je klas naar het grasveld aan de Oudaen kant (straat) en meld je daar bij 

Gerda of een ander MT lid.  
10. Geef door aan Hoofd BHV/BHV-er/brandweer wanneer iemand die onder jouw 

verantwoordelijkheid valt ontbreekt.  
11. Blijf rustig wachten op verdere instructies 

 

In geval van brand in eigen ruimte 
Verlaat met de aanwezigen dit lokaal of deze ruimte en loop via één van de BHV-ers naar 
buiten. Meld bij hem/haar de brand en de plaats. BHV-er slaat alarm. Volg de aanwijzingen 
van de BHV-er op en ga naar buiten. Meld je bij het grasveld aan de Oudaen kant (straat), bij 
Gerda of een ander MT lid.  

Algemene regels en afspraken 

Algemene gedragsregels 
In principe is de belangrijke algemene gedragsregel: een grapje is alleen grappig als beide 
partijen er om kunnen lachen. Lacht er maar één? Dan is het plagen of soms zelfs pesten. 

Schoolregels 
De Apollo heeft duidelijke schoolregels. Het is belangrijk dat iedereen zich aan de regels 
houdt. De regels luiden als volgt: 
1. Luister naar elkaar en respecteer de ander. Wij corrigeren pesten, grof taalgebruik en 

uitschelden.. 
2. Behandel elkaar en elkaars spullen met respect. 
3. Tijdens de les ben je in het lokaal. Toiletgebruik doe je bij de leswisseling of in de pauze. 
4. Mobiele telefoons mogen tijdens de lessen alleen gebruikt worden met toestemming van 

de docent. 
5. Petten of andere hoofddeksels zijn af in de school. 
6. Kauwgom gaat in school in de vuilnisbak. 
7. Eten en/of drinken doen we in de kantine. 



Het schoolreglement 

Fietsen en brommers 
De leerlingen moeten hun fietsen in de daarvoor bestemde rekken zetten en de brommers 
moeten op de daartoe aangewezen plek geplaatst worden. Op het plein mag niet gefietst 
worden of met brommers worden gereden vanwege de veiligheid. 

Gedrag buiten de lessen 
Vanaf half 9 is de school open voor leerlingen. Bij extreem weer mogen zij eerder naar 
binnen. Zij kunnen hun spullen in hun kluisje leggen en rustig wachten tot de bel gaat en zij 
naar het lokaal kunnen gaan. 
 
Vijf minuten voor aanvang van de eerste les gaat de eerste bel. De leerlingen mogen dan 
naar hun kluisje en hun jas ophangen. Bij de tweede bel moet iedereen in het lokaal zijn. 
Tijdens de lessen mogen er geen leerlingen op de gangen zijn.  
 
Tijdens de pauze gaan de leerlingen vlot naar de kantine of naar buiten. Er bevinden zich 
dan geen leerlingen in de rest van het gebouw.  
 
Tussen de middag eten de leerlingen van de eerste klassen met hun mentor. Tijdens deze 
eetpauze melden de leerlingen zich in het mentorlokaal. De mentor kan op dat moment 
allerlei zaken met de leerlingen bespreken.  
 

Boeken 
De leerlingen zorgen voor een stevige boekentas. De boeken zijn steeds gekaft en voorzien 
van schoolstempel met daarop ingevuld de naam van de leerling. Dit is in het belang van 
leerling en ouders, aangezien beschadigde of verdwenen boeken moeten worden vergoed 
bij het boekenfonds. 

Jassen en petten 
De leerlingen hangen hun jassen aan de kapstokken op de gang. Als ze dit niet willen mag de 
jas in het kluisje bewaard worden. In de school is een hoofddeksel af. Het is belangrijk geen 
waardevolle spullen in de jaszakken te laten zitten. De leerlingen kunnen dergelijke spullen 
in hun kluisje bewaren.  

Eten, drinken en afval 
Van de leerling verwachten wij dat hij/zij de leefomgeving netjes houdt en afval op de 
daarvoor bestemde plaatsen deponeert. 

Vernieling of schade 
Bij vernieling of schade aan schoolzaken dient de veroorzaker de reparatie- of 
vervangingskosten vergoeden.  

Kwijtraken of beschadiging van spullen 
De school aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het kwijtraken of beschadigd raken 
van kleding, telefoons, andere elektronica of overige kostbaarheden. De leerlingen zijn 



verantwoordelijk voor hun eigen spullen en moeten kostbare bezittingen in hun kluis 
bewaren of thuis laten.  

Verwijdering 
Uit de les gestuurde leerlingen melden zich, nadat hen is verzocht het lokaal te verlaten, 
voor de 1e opvang bij een medewerker in het Time Out lokaal. Een eruit gestuurde leerling 
krijgt van deze medewerker een geel formulier. De leerling vult dit formulier zelf in. Hierin 
komt te staan wat volgens de leerling misliep tijdens de les met daarin het accent op het 
eigen aandeel. De leerling zoekt vervolgens na de les contact met de docent die hem / haar 
weggestuurd heeft om een oplossing te zoeken voor het ontstane probleem. Hierbij de kan 
de mentor behulpzaam zijn. Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan wordt de 
begeleiding overgenomen door de leerjaarcoördinator. De mentor zorgt altijd voor de 
administratieve verwerking in Magister.  

Overige regels 
Het is verder niet toegestaan: 

- te roken binnen de school 
- drugs, alcoholische dranken of vuurwerk in welke vorm van ook te bezitten, te 

verkopen of te gebruiken (geldt ook tijdens schoolse activiteiten buiten de reguliere 
lestijden en het gebouw). 

- zich te bevinden in de portieken van buurtbewoners dan wel op andere wijze 
overlast in de buurt te veroorzaken. 

- wapens in weke vorm van ook bij zich te hebben. 
 
 

Pesten (zie het pestprotocol) 
 
Helaas vinden op elke school pestincidenten plaats, zo ook op De Apollo. De Apollo hanteert 
een pestbeleid en een bijbehorend pestprotocol. De anti-pest coördinator is Charlotte Gabel. 

Voorwaarden om pesten te voorkomen 
Pesten komt het meest voor in vrije, ongestructureerde situaties met onvoldoende toezicht 
of in situaties waar er onvoldoende tegen dit gedrag wordt opgetreden.  
Ter voorkoming van pestgedrag is een alerte, invoelende en positieve houding van 
docenten en ander personeel noodzakelijk. De mentor houdt de eigen groep, zowel de 
individuele leerlingen als het groepsproces, nauwlettend in de gaten en is zich bewust van 
het verschil tussen pestgedrag en plaaggedrag. Het personeel van De Apollo straalt uit dat 
persten niet wordt getolereerd naar de leerlingen en naar elkaar. 
 

Omgangsgedrag 
Tijdens de mentorlessen en de lessen SOVA/Rots en Water wordt expliciet aandacht 
besteed aan omgangsvormen en groepsvorming. Tijdens deze lessen werken de mentor en 
de klassencoach samen met de leerlingen aan een prettig manier van omgang. Leerlingen 
hoeven niet altijd bevriend met elkaar te zijn maar moeten wel op een respectvolle manier 



met elkaar omgaan. Tijdens de Rots en Water lessen worden o.a. oefeningen gedaan gericht 
op het leren aangeven van grenzen, het herkennen van emoties bij anderen en het leren 
inleven in de ander. Het groepsproces en de onderlinge omgangsvormen blijven een 
terugkerend thema bij zowel Rots en Water als tijdens de mentorlessen. Indien nodig 
worden bepaalde incidenten tijdens de mentorlessen besproken. 
De zorgcoördinator, veiligheidscoördinator, leerjaarcoördinator s en mentoren zijn 
betrokken bij het implementeren, evalueren en bijstellen van het pestprotocol.  
Leerlingen die ongewenst gedrag laten zien ten aanzien van andere leerlingen of leerlingen 
die in het bijzonder kwetsbaar zijn voor plagerijen of pesterijen van anderen, worden door 
de klassencoach extra begeleid op het gebied van gewenst sociaal gedrag, bevorderen van 
sociaal inzicht en het vergroten van de weerbaarheid.  
De eerste en tweede klassers hebben in groepsverband één keer per jaar bijzondere 
begeleiding gericht op pestgedrag van bureau Horizon, het zogenoemde pestproject. 
Tijdens deze werkmiddag wordt in een interactieve werkvorm voorlichting gegeven over 
de oorzaken van pesten, de gevolgen van pesten en de oplossingen van pesten. Leerlingen 
krijgen zelf gelegenheid om het verloop van een gespeelde casus te beïnvloeden door 
suggesties te geven aan de acteurs. In de eerste klas is het pestproject gericht op pestgedrag 
in algemene zin, in de tweede klas is het gericht op digitaal pestgedrag. Het pestproject 
wordt begeleid door de mentor en de klassencoach. Ook andere leden van het personeel 
mogen bij deze middagen aanwezig zijn. 
 

Richtlijnen ter preventie van pestgedrag 

Voor de SL: 
- Het pedagogisch klimaat is een terugkerend onderwerp op studiedagen en 

vergaderingen. 
- De SL draagt bij aan een zorgvuldige klassenindeling waar zo de kans op pestgedrag 

zo veel mogelijk wordt beperkt. 
- De SL ondersteunt mentoren bij het bespreken van pestgedrag in de klas. 
- De SL stuurt aan op een adequate aanpak van pestgedrag door de mentoren. 

Voor de zorgcoördinator: 
- De zorgcoördinator ondersteunt bij het maken van de klassenindeling waarbij het 

risico op pestgedrag zo veel als mogelijk wordt ingeperkt 
- Ondersteunt de mentor en klassencoach wanneer er in een klas sprake is van 

pestgedrag of een onveilige sfeer. 
- Ondersteunt de mentor en klassencoach bij het opstellen van een groepsplan ter 

voorkoming van pestgedrag of het verbeteren van de omgangsvormen in de klas. 

Voor de docenten en mentoren: 
- Personeelsleden werken aan een positieve relatie met alle leerlingen en elkaar. Er is 

een positieve en oplossingsgerichte grondhouding.  
- In alle lessen wordt een positieve sociale omgang gestimuleerd.  
- Teamleden zijn in staat pestgedrag te signaleren en weten waar ze deze signalen 

moeten neerleggen. Het eerste aanspreekpunt voor teamleden is de mentor van de 



betreffende leerling. Bij zeer ernstige pesterijen waarbij de veiligheid van een kind in 
gevaar dreigt te komen wordt direct een SL-lid ingeschakeld. 

- Teamleden nemen deel aan bijscholing en informatiebijeenkomsten ten aanzien van 
pestgedrag. 

- Docenten wonen de wekelijkse leerlingbespreking bij waar risicogedrag of 
kwetsbaarheid van individuele leerlingen wordt besproken. 

- Mentoren helpen leerlingen die moeite hebben met de vrije situaties of sociale 
omgang door het opstellen van een plan van aanpak en het inschakelen van de 
klassencoach voor individuele begeleiding.  

 
Bovenstaande afspraken zijn belangrijk om pestgedrag tijdig te kunnen signaleren en aan te 
pakken en waar mogelijk te voorkomen. Ook voor de leerlingen worden bepaalde 
activiteiten verzorgd en school heeft bepaalde verwachtingen van de leerlingen. 

- Leerlingen worden door de mentor geïnformeerd over gewenst sociaal gedrag en de 
gevolgen van ongewenst sociaal gedrag. Deze informatie wordt vanaf de start van 
het schooljaar besproken en komt met regelmaat terug.  

- Leerlingen nemen deel aan de lessen Rots en Water en nemen deel aan het 
pestproject. 

- Leerlingen worden aangespoord pestgedrag te melden, zowel wanneer een leerling 
zelf mikpunt is alsmede wanneer een leerling getuige is van pestgedrag. Het verschil 
tussen klikken/snitchen enerzijds en je medeleerling helpen anderzijds wordt 
uitgebreid besproken door de mentoren. 

Voor de ouders: 
- Ouders worden op de hoogte gebracht van het huidige pestbeleid op De Apollo 
- Ouders worden geïnformeerd van bijzondere activiteiten of projecten rondom dit 

thema. 
- Ouders worden aangespoord signalen van pestgedrag te melden. 
- Ouders worden geïnformeerd in het geval van betrokkenheid bij pestgedrag en er 

wordt aanspraak gedaan op de verantwoordelijkheid van ouders bij het begeleiden 
van gewenst sociaal gedrag. 

Wanneer er sprake is van pestgedrag: 
1. De mentor of leerjaarcoördinator  bespreekt het pestgedrag met het slachtoffer. 
2. De mentor of leerjaarcoördinator  bespreekt het pestgedrag met de dader. 
3. Indien de aard en ernst van het pestgedrag hierom vraagt, wat in de meeste situaties 

het geval zal zijn, worden ouders door de leerjaarcoördinator  op de hoogte 
gebracht. 

4. Afhankelijk van de aard en ernst wordt er sanctie opgelegd. Hierbij wordt ook 
gekeken naar de rollen van eventuele andere betrokkenen (bijv. meelopers). 

5. Met zowel dader als slachtoffer worden afspraken gemaakt, bij zeer sterke voorkeur 
in een gecombineerd gesprek.  

6. Afhankelijk van de aard en ernst wordt door de mentor met de klas gesproken. In 
bepaalde gevallen zal het specifieke incident besproken worden, in andere gevallen 
zal een thema gelinkt aan het incident besproken worden.  



7. Het incident en bijbehorende maatregelen wordt door de mentor vastgelegd in 
Magister. Docenten zijn op deze manier op de hoogte. 

8. Wanneer een bepaalde aanpak of extra maatregelen nodig zijn, wordt de leerling 
besproken in de leerlingbespreking op dinsdagmiddag.  

9. Bij aanhoudend pestgedrag zal een zwaardere sanctie opgelegd worden en worden 
de incidenten en bijbehorende maatregelen schriftelijk vastgelegd.  

10. Mentor volgt geruime tijd de situatie door regelmatig met de betrokken leerlingen te 
praten. Ook zorgt de mentor voor een zorgvuldige overdracht naar de volgende 
mentor wanneer binnen een half jaar een klassenwisseling plaats vindt.  

Digitale etiquette  
 
Digitale vormen van communicatie en gebruik van social media hoort helemaal bij de 
hedendaagse maatschappij. Toch is het gebruik van deze middelen door leerlingen en 
medewerkers van De Apollo niet altijd even wenselijk. Daarom zijn hier een aantal regels en 
richtlijnen opgesteld ten aanzien van het gebruik van digitale communicatiemiddelen, 
waaronder social media. 

Zakelijke mailaccounts 
Alle medewerkers van De Apollo hebben een zakelijk mailaccount. Het is met klem aan te 
raden ook alleen dit mailaccount te gebruiken, omdat leerlingen en soms ook ouders 
minder geneigd zijn onderscheid te maken tussen zakelijk en privé contact. Ook om 
medewerkers te beschermen tegen het veelvuldige beroep dat op personeel kan worden 
gedaan buiten werktijd, is het raadzaam het zakelijk account te gebruiken.  

Social media (social media protocol) 
Onder sociale media wordt verstaan, de digitale platformen waar gebruikers met minimale 
tussenkomst van de redactie zelf, de inhoud bepalen en waar interactie en dialoog de 
hoofdkenmerken zijn. Met name Facebook, Instagram, Whatsapp, Twitter en Snapchat 
worden door onze leerlingen veelvuldig gebruikt. Met de toename van het gebruik van 
sociale media is ook het onwenselijke gebruik hiervan drastisch toegenomen. Met name het 
digitaal pesten verdient grote aandacht. Digitaal pesten wordt minimaal zo zwaar opgevat 
als al het overige pestgedrag, met de extra toevoeging dat digitaal pesten meer in de 
openbaarheid plaats vindt en moeilijker te verwijderen is van het web. Hierdoor kan de 
emotionele schade groter zijn door het ontstaan van een ruime betrokkenheid van andere 
web-gebruikers. Door het meer permanente karakter van zaken die online worden 
geplaatst kan ook de psychologische impact van het pestgedrag groter zijn.  
In het geval van online gedrag dat als strafbaar bestempeld zou kunnen worden, zal school 
in de meeste gevallen ouders of leerlingen adviseren aangifte te doen. Ook kan De Apollo 
zelf overwegen om disciplinaire maatregelen te nemen.  
Medewerkers van De Apollo worden met klem geadviseerd om op social media geen links te 
leggen met leerlingen: social media heeft weinig mogelijkheden tot het afschermen van 
privégegevens wanneer personen gelinkt zijn waardoor medewerkers zich onbedoeld 
kwetsbaar kunnen maken of waardoor ongewenst digitaal contact tussen medewerker en 
leerling kan ontstaan.  



Internet-gebruik op school 
.Met de komst van wifi en twee laptopkarren in schooljaar zal het gebruik van ICT en 
internet tijdens lessen een impuls krijgen. De Apollo ziet het als haar taak om een gezonde 
balans te vinden tussen het gebruik van ICT en internet tijdens de lessen enerzijds en het 
begrenzen plus voorlichten over de risico’s van digitaal gedrag anderzijds. Gebruik van 
internet en bijbehorende communicatiemiddelen is niet meer weg te denken uit de 
maatschappij en het is dan ook een gedeelde taak van het onderwijs, samen met de ouders, 
om leerlingen hier mee te leren omgaan. 
Tijdens de mentorlessen wordt gesproken over digitale omgangsvormen door bijvoorbeeld 
klassikaal de What’s wel en What’s niet posters in te vullen. Tijdens de pestworkshop van 
bureau Horizon welke wordt gegeven aan klas 2 wordt uitgebreid stilgestaan bij digitaal 
pesten en de gevolgen daarvan.  

Medicatiegebruik en medisch handelen 
 
Wekelijks worden medewerkers geconfronteerd met lichamelijke klachten van leerlingen. 
Regelmatig zijn deze klachten te verhelpen met eenvoudige medische handelingen zoals het 
toedienen van een aspirine. Een flink aantal leerlingen van De Apollo gebruikt daarnaast 
dagelijks medicatie bijvoorbeeld in verband met een aandacht tekort stoornis, waarbij de 
middagdosering vaak in bewaring wordt gegeven bij personeel van De Apollo. Daarnaast 
krijgt personeel met regelmaat het verzoek om voorgeschreven medicatie toe te dienen aan 
leerlingen. Medewerkers begeven zich in deze gevallen op een gebied waar zij niet voor zijn 
opgeleid. De medewerkers en de schoolleiding aanvaarden hiermee het dragen van een 
verantwoordelijkheid. Voor de gezondheid van de veiligheid van de leerling is het 
belangrijk dat medische handelen en medicijnverstrekking zorgvuldig gebeurt. Er wordt 
onderscheid gemaakt tussen de volgende situaties: 

1. Een leerling wordt ziek 
2. Het verstrekken van medicatie op verzoek 
3. Het uitvoeren van een medische handeling 

Hieronder worden bovengenoemde situaties verder uitgewerkt. 

Een leerling wordt ziek 
Het uitgangspunt is dat een zieke leerling naar huis moet. Op het moment dat een leerling 
aangeeft dat gij of zij ziek is, dient dit ten alle tijden serieus genomen te worden. 
Werknemers en leidinggevender op De Apollo zijn in het algemeen niet in staat een 
medische diagnose te stellen dus enige terughoudendheid op dit gebied is wenselijk. Leden 
van het managementteam kunnen wel een inschatting maken of de lichamelijke klachten 
van dusdanige aard is dat de leerling niet in staat is om een les te volgen. Mocht er besloten 
worden dat een leerling niet meer de les kan volgen dan moet de leerling naar huis. In dat 
geval worden de ouders of verzorgers van de leerling gebeld. Als de ouders van leerlingen 
inde onderbouw niet bereikt kunnen worden, kan er besloten worden op de leerling op 
school te laten.  
In principe bepalen ouders/verzorgers of een leerling medische behandeling krijgt of niet. 
Het kan voorkomen dat er ziekteverschijnselen worden opgemerkt waarbij direct medische 
handelen noodzakelijk is. In zulke gevallen dient de leerling, altijd in overleg met ouders, 



naar een huisarts of eerste hulp post te gaan. In bepaalde gevallen zal de leerling door een 
medewerkers naar de eerste hulp gebracht worden. In ernstige gevallen kan ook 
overwogen worden het alarmnummer 112 te bellen.  
112 wordt ingebeld in de volgende gevallen: 

- een leerling krijgt het plotseling erg benauwd 
- een leerling raakt bewusteloos of reageert niet meer op aanspreken 
- een leerling krijgt plotseling hoge koorts 
- een ernstig ongeval 
- Wanneer hier gerichte instructie voor gegeven door bijvoorbeeld de huisarts of een 

ouder / verzorger. 

Het verstrekken van medicatie op verzoek (zie medicatieprotocol) 
Het uitgangspunt is dat ouders/verzorgers verantwoordelijk zijn voor het toedienen van de 
medicijnen. Mocht een leerling medicijnen krijgen voorgeschreven die tijdens schooluren 
moeten worden ingenomen, dan streeft de school er naar dat de leerling dit zelf doet. Er 
komen situaties voor waarbij ouders/verzorgers de school verzoeken om de medicijnen toe 
te bewaren en te verstrekken. In dit geval geven ouders/verzorgers de school schriftelijk 
toestemming om een medische handeling te verrichten bij hun kind. Ondanks dat het in de 
meeste gevallen om een eenvoudige handeling gaat, kan het verkeerd uitvoeren van een 
medische handeling de gezondheid van de leerling in gevaar brengen. Daarom is de 
schriftelijke toestemming een absolute vereiste bij het toedienen van medicatie. Hiervoor 
wordt het ‘toestemmingsformulier medisch handelen’ gebruikt. Hierop wordt ten minste 
aangegeven: 

- om welk medicijn het gaat, 
- op welke momenten het medicijn gegeven dient te worden, 
- om welke dosering het gaat, 
- hoe het medicijn toegediend moet worden. 

 
Een aantal praktische richtlijnen zijn: 

- In principe neemt De Apollo alleen medicijnen in ontvangst in originele verpakking 
met de naam van de leerling daar op. 

- Medicatie wordt uit het zicht van leerlingen bewaard in een kast of lade welke 
afgesloten kan worden. 

- Bij een nieuwe dosering of nieuw medicijn wordt een nieuw toestemmingsformulier 
ingevuld. 

Medisch handelen 
Op De Apollo worden eenvoudige medische handelingen of eerste hulp handelingen 
uitgevoerd door werknemers die hier bekwaam in zijn. Dit zijn in eerste instantie alleen de 
bedrijfshulpverleners of de schoolarts. Mocht een bedrijfshulpverlener inschatten dat hij of 
zij niet bekwaam genoeg is voor het uitvoeren van de handeling dan wordt altijd de hulp vn 
een deskundige ingeroepen. Dit kan de schoolarts zijn of een arts. 
Minder eenvoudige handelingen zijn handelingen waarvoor de BHV-er niet worden 
opgeleid. In principe worden dit soort handelingen niet door personeelsleden van De Apollo 
uitgevoerd. Bij hoge uitzondering kan hier vanaf worden geweken, bijvoorbeeld tijdens een 



schoolkamp. Afwijken van deze richtlijnen gebeurt alleen na zorgvuldige bespreking met 
ouders, leerling en betrokken BHV-er.  
De Apollo verstrekt geen paracetamol of andere aspirine, tenzij dit middels het 
toestemmingsformulier met ouders is overeengekomen.  
Ouders worden door de mentor begin van het schooljaar ingelicht over de medische gang 
van zaken.  

Acute psychiatrie 
Soms hebben leerlingen van De Apollo complexe psychiatrische problematiek welke kan 
leiden tot situaties die een acute reactie van het personeel vereisen. Met name in het geval 
van dreigende suïcide, uitingen van agressie, dreigementen, wanen of signalen van 
psychoses is het noodzakelijk direct te reageren. In alle gevallen wordt onderstaand 
protocol gevolgd: 
8. Medewerker legt signalen direct bij de zorgcoördinator neer 
9. Zorgcoördinator informeert de veiligheidscoördinator en overige MT leden 
10. De leerling wordt opgenomen in een ruimte zonder andere leerlingen. Indien dit niet 

mogelijk is worden de andere leerlingen naar een andere ruimte gebracht en blijft de 
leerling waar de zorgen betrekking op hebben in de eigen ruimte. Er is ALTIJD toezicht 
tenzij dit een gevaar oplevert voor de aanwezigen.  

11. Indien er geen sprake is van psychologische of psychiatrische ondersteuning wordt de 
spoedeisende psychiatrie gebeld (a), indien er wel een vorm van ondersteuning bekend 
is wordt contact opgenomen met de betreffende instantie. 

a. De zorgcoördinator neemt contact op met de spoedeisende psychiatrie, legt de 
situatie voor en vraagt een consult aan voor diezelfde dag. 

b. De zorgcoördinator neemt contact op met de spoedhulp van de instelling waar de 
leerling bekend is, legt de situatie voor en vraagt een consult aan voor diezelfde 
dag. 

12. De zorgcoördinator neemt contact op met ouders/verzorgers. 
13. Afhankelijk van het moment van het psychologisch of psychiatrisch consult worden 

ouders gevraagd de leerling op te halen en naar de afspraak te brengen.  
14. Indien dit niet mogelijk is wordt het consult op school gepland. De zorgcoördinator 

regelt een ruimte waar het consult kan plaats vinden.  
15. Samen met de psycholoog/psychiater wordt besproken in welke mate het volgen van 

onderwijs de komende periode tot de mogelijkheden behoort. 
16. De zorgcoördinator registreert het incident, de genomen stappen plus de gemaakte 

afspraken in Magister 

Middelengebruik 
De Apollo heeft een strikt zero tolerance beleid als het gaat om het gebruik van alcohol en 
drugs. De Apollo is van mening dat middelengebruik schadelijk is voor de fysieke en 
psychologische ontwikkeling van jongeren en zodoende zeer sterk ontmoedigd moet 
worden. Naast de wettelijke kaders, zijn er op De Apollo specifieke regels. 
Alcohol en/of drugsgebruik is niet alleen een schoolprobleem maar ook een 
maatschappelijk probleem. Dit houdt in dat de school samen met ouders en eventueel 



instanties zal handelen ten aanzien van preventie of interventie bij middelengebruik. 
Tijdens mentorlessen en de lessen biologie wordt uitgebreid aandacht besteed aan deze 
onderwerpen. Daarnaast worden er themalessen verzorgd voor diverse leerjaren. Ook voor 
ouders verzorgd De Apollo minimaal eens per twee jaar een informatiebijeenkomst over 
middelengebruik (waarbij ook overmatig gamen als thema wordt besproken). Hieronder 
worden de regels ten aanzien van middelen als alcohol en drugs besproken. 
 

1. Het gebruik of in het bezit hebben van alcohol en/of drugs is op school en op het 
schoolterrein ten alle tijden verboden. 

2. Het gebruik of in het bezit hebben van alcohol en/of drugs tijdens door school 
georganiseerde activiteiten zoals kampen en excursies is ten alle tijden verboden. 

Protocol vermoeden middelengebruik 
1. Wanneer een medewerker een leerling verdenkt van bezit of gebruik van alcohol 

en/of drugs, wordt dit direct gemeld bij een lid van de SL. 
2. Signalen van buitenaf (ouders, instanties, buurt) worden eveneens direct gemeld bij 

de SL.   
3. Het SL-lid voert een gesprek met de leerling om de verdenking te onderzoeken. 
4. In sommige gevallen zal overgegaan worden tot een kluiscontrole. 
5. Als de verdenking terecht is, worden ouders ingelicht en de leerling wordt extern 

geschorst. 
6. Wanneer er sprake is van een strafbaar feit als het in bezit hebben van drugs, wordt 

altijd de buurtregisseur ingeschakeld. 
7. Na de schorsing vindt een gesprek plaats met de leerling, ouders en SL. 
8. Wanneer er aangetoond kan worden dat de leerling handelt in drugs, wordt de 

verwijderingsprocedure in gang gezet. 
9. Bij een herhaling van gebruik of bezit van alcohol en/of drugs tijdens schooltijd of 

tijdens een door school georganiseerde activiteit, kan overwogen worden de 
verwijderingsprocedure in gang te zetten.  

10. Alle stappen worden schriftelijk vastgelegd in Magister.  
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