
Sociale veiligheid 
Voor personeelsleden* van ABSA gelden de volgende regels in de omgang met 
leerlingen [en met elkaar over leerlingen]. 

 
 Het taalgebruik van volwassenen naar kinderen moet correct zijn. Dubbelzinnige of 

discriminerende grapjes kunnen heel verkeerd overkomen en zijn dus niet 
toegestaan. Taalgebruik moet omkeerbaar zijn: wat een volwassene tegen een kind 
zegt, zou het kind ook tegen die volwassene moeten kunnen zeggen. 

 

 Het taalgebruik van volwassenen over kinderen [en hun ouders] moet correct zijn. 
Zeker in ruimtes die enigszins openbaar zijn, denk aan de personeelskamer, dient op 
een professionele manier over de kinderen en hun ouders gesproken te worden. 

 

 Fysiek contact tussen volwassenen en kinderen alleen indien echt noodzakelijk, 
bijvoorbeeld bij verwondingen of  psychische ‘nood’. Fysiek contact in één op één 
situaties alleen indien gemeld aan een collega of zichtbaar voor anderen [deur open 
of achter glas] 

 

 Als je gedrag van een volwassene naar een kind waarneemt, wat volgens jou –in het 
licht van de bovenstaande regels- niet correct is, meld je dat aan de betreffende 
volwassene en/of in ieder geval aan de contactpersoon of de schooldirectie. 

 

 Personeelsleden nodigen geen kinderen van school bij hen thuis uit. Uitzonderingen 
op deze regel alleen als het bezoek in groepsverband wordt gebracht met een 
mededeling aan de betreffende ouders onder vermelding van redenen. 

 

 Tijdens meerdaagse schoolreisjes en schoolkampen is extra oplettendheid geboden. 
De sociale veiligheidsregels dienen van te voren met de begeleidende ouders 
besproken te worden. Eén op één situaties van een volwassene met een kind in een 
aparte ruimte zijn niet toegestaan. ‘Nachtzoenen’ alleen voor kinderen die dat zelf 
willen. 

 

 Personeelsleden geven geen cadeautjes aan kinderen behoudens iets kleins bij 
verjaardagen als een kaart, een sticker, e.d.  

 

 Bij gymlessen geldt dat personeelsleden uiterste terughoudendheid betrachten bij het 
betreden van kleedkamers. Mannelijke personeelsleden betreden alleen in 
noodgevallen en als er geen vrouwelijk personeelslid aanwezig is de 
meisjeskleedkamer c.q. meisjesdouches; Vrouwelijke personeelsleden respecteren 
de privacy van de jongens bij het betreden van hun kleedkamer 

 

 Personeelsleden hebben geen mail en MSN contact met leerlingen. 

 
 
 
 
* Onder personeelsleden worden alle volwassenen volstaan die als leidinggevende, als onderwijsgevende, als 
onderwijsondersteuner, als hulpouder, als stagiaire of  als begeleider van buitenaf werkzaam zijn binnen de 
school. 


