Veiligheidsprotocol

Op Praktijkcollege Tilburg zijn wij van mening dat iedere leerling en iedere medewerker recht
heeft om te kunnen werken in een veilige omgeving waarin op een respectvolle manier met
elkaar wordt omgegaan.
Daarbij gaan wij uit van normen en waarden, van afspraken en regels die zijn vastgelegd in onze
schoolgids. Deze zijn terug zijn te vinden op de website van Praktijkcollege Tilburg en kunnen
desgewenst worden gedownload.
Wij hanteren de volgende uitgangspunten:
- Respect hebben voor elkaar en voor de omgeving waarin we met elkaar leven.
- Verantwoordelijkheid nemen voor gedrag dat de sfeer in en rondom de school bepaalt.
- Afspraken nakomen en een ander de gelegenheid geven je daarop aan te spreken.
Ouders geven de school het vertrouwen en mandaat om bovenstaande te waarborgen en
handhaven.
In het belang van de orde de school en de veiligheid van leerlingen en personeelsleden (binnen
en buiten) wordt met name gelet op de volgende zaken:
- Psychisch of lichamelijk geweld.
- (Digitaal) wangedrag: dit kan in vele vormen voorkomen. Een vorm is bijvoorbeeld
het grof bejegenen of pesten van medeleerlingen of docenten.
- Diefstal en vernieling: beschadiging of ontvreemding van andermans eigendommen
en dus óók de eigendommen van de school is verboden.
- (Seksuele) Intimidatie, bedreiging en gebruik van geweld: dit zijn ernstige vormen
van wangedrag.
- Het in bezit hebben of gebruik van laserpennen, (steek)wapens, alcohol, drugs,
vuurwerk en gestolen goederen.
Leerlingen die zich schuldig maken aan één of meerdere van voornoemde zaken worden ter
verantwoording geroepen.
In dit kader werkt Praktijkcollege Tilburg (samen met andere Tilburgse scholen) mee aan een
samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Tilburg, de politie, het Openbaar Ministerie
en HALT Brabant Centraal. Die overeenkomst is vastgelegd in het “Convenant De Veilige
School”.
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Door (en op last van) de directie kunnen kleding en andere eigendommen op verboden bezit
gecontroleerd worden. Ook de politie kan op eigen initiatief of door de directie gevraagd een
controle in of rond de school uitvoeren. Aangifte kan worden gedaan door zowel de school als
een slachtoffer. Strafbare feiten in en rondom de school of in relatie met de school worden
altijd gemeld bij de politie, al of niet in de vorm van een aangifte.
Dit kan leiden tot:
- Een corrigerend gesprek met de leerling door de politie.
- Schorsing of verwijdering.
- Een verwijzing naar bureau HALT.
- Het doorsturen naar justitie.
Ook u als ouder kunt uw bijdrage leveren door (buiten)schoolse zaken die het veilige
schoolklimaat in gevaar kunnen brengen, te melden bij de directie.
Als een leerling zich op onze school agressief gedraagt, hetzij verbaal of fysiek, wordt meteen
actie naar de ouders ondernomen. U wordt van dit gedrag telefonisch op de hoogte gebracht.
Vervolgens kan een schriftelijke bevestiging (rode kaart) met een kopie volgen. De kopie moet
door u ondertekend teruggestuurd worden. Vervolgens gaat deze brief in het dossier van de
leerling. In ernstige situaties, of bij veelvuldig herhalen van agressief gedrag, wordt de politie
ingeschakeld en wordt aangifte gedaan.
Het bestuur van de Stichting Biezonderwijs heeft het recht, op advies van de school, leerlingen
te verwijderen.
Jeugdagent; de jeugdagent, van de wijk waar de school staat, heeft op regelmatige basis
overleg met de school over de veiligheid binnen en buiten de school en in de wijk, gericht op
een prettige en veilige samenleving. Ook in geval van calamiteiten is er direct contact. De
contacten verlopen via de directie van de school.
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