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Doelstelling
Dit Convenant heeft tot doel te komen tot een eenduidig en sluitend stelsel van afspraken om een
(sociaal) veilig klimaat op en rond de scholen van de gemeente Deventer te creëren.

Betrokken partijen
1.

















Schoolbesturen:
Stichting Quo Vadis, afdeling Deventer
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Deventer
Stichting Deventer en Almelose Montessorischolen
Stichting Samenwerkingsschool Rivierenwijk
Stichting Rooms Katholieke Scholen te Schalkhaar
Stichting Vrijescholen Athena
Vereniging Deventer Leerschool
Stichting Onderwijs op Islamitische Grondslag in Midden en Oost Nederland
Stichting Evangelisch Onderwijs Deventer e.o.
Stichting Orthopedagogisch Instituut Deventer e.o.
Stichting Orthopedagogisch Centrum de Ambelt, Deventer,
Stichting De Bolster, Deventer,
Stichting Rentray, Deventer,
Stichting De onderwijsspecialisten, Deventer,
Stichting Carmel College, Centrale directie Etty Hillesum Lyceum,
Stichting Mijnplein te Raalte,

2. Gemeente Deventer:
 Gemeente Deventer, waaronder het team toezicht en team leerplicht,
en
3. Politie Regio IJsselland.

Overwegende dat:


de veiligheid op school en in het gezin voor kinderen een belangrijke voorwaarde is om tot
ontwikkeling te komen; zowel lichamelijk als geestelijk.

Spreken het volgende af:




De betrokken partijen hebben een gezamenlijk belang bij het creëren en in stand houden van een
veilig schoolklimaat.
Scholen voeren hun interne regelgeving en sanctiebeleid uit op basis van de vermelde afspraken in
de map “Veiligheid”.
Scholen worden bij de uitvoering daarvan ondersteund door de andere genoemde betrokken
partijen.
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Door ondertekening van het Convenant maken de partijen kenbaar dat zij een herkenbaar en
uniform veiligheidsbeleid voeren op de scholen die participeren in dit Convenant en dat zij zich
optimaal inzetten om het convenant uit te voeren.

Specifieke verantwoordelijkheden:


De gemeente Deventer is verantwoordelijk voor:
 de ontwikkeling en uitvoering van een integraal veiligheidsbeleid en de regie over
schoolveiligheid.
 het afstemmen van afspraken die voortvloeien uit dit Convenant met de leerplichtambtenaren.
 het organiseren van evaluatiebijeenkomsten als onderdeel van de Lokaal Educatieve Agenda.
De functiegroep leerplicht adviseert en begeleidt zo nodig de scholen in het kader van dit Convenant.



De schoolbesturen dragen er zorg voor dat de map “Veiligheid” binnen de schoolorganisatie
geïmplementeerd wordt en nadrukkelijk een rol speelt in het schoolveiligheidsbeleid.
De schoolbesturen zorgen ervoor:
• dat ouders/verzorgers en leerlingen op de hoogte zijn van de afspraken die voortvloeien uit de
uitvoering van de map ‘Veiligheid’.
• dat de scholen alle voorvallen registreren waarbij de veiligheid van leerlingen en/of
personeelsleden in het geding is.



De scholen zijn op grond van wettelijke bepalingen verantwoordelijk voor de veiligheid en het
welzijn van personeel, leerlingen en bezoekers van de school.
Scholen doen dit door:
 de map “veiligheid” te vertalen naar het Schoolveiligheidsplan .
 in de schoolgids een verwijzing op te nemen over het Schoolveiligheidsplan.
 relevante zaken uit de map “veiligheid” in de schoolregels op te nemen, en er aandacht aan te
besteden in daarvoor geëigende lessen of anderszins.



De politie en toezicht zijn belast met de handhaving van wet- en regelgeving en de openbare orde.
De politie en toezicht zorgen dat:
 de afspraken in de map “Veiligheid” bekend zijn bij het uitvoerende team in de wijk.
 ingeval van een melding door een school van grensoverschrijdend gedrag en/of gewelddadig
gedrag prioriteit wordt gegeven aan een snelle interventie en afhandeling.
De politie en/of toezicht geeft – indien de concrete situatie dit vereist – op verzoek van de
schoolleiding, leerkrachten voorlichting en advies inzake het voorkomen van overlast, vandalisme en
criminaliteit aan deze personen.
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Duur van de overeenkomst.
Deze overeenkomst treedt in werking op de datum van ondertekening en kan in overleg met alle partijen
tussentijds worden gewijzigd en/of beëindigd.
Zonder wijzigingsbesluit wordt de overeenkomst geacht stilzwijgend te zijn verlengd voor telkens één
schooljaar. Partijen zullen na 5 jaar dit Convenant evalueren.

Aldus getekend op 12 juni 2012.
De betrokken partijen voornoemd:

Handtekening:



Stichting Quo Vadis:



Stichting Openbaar Primair Onderwijs Deventer:



Stichting Deventer en Almelose Montessorischolen:



Stichting Samenwerkingsschool Rivierenwijk:



Stichting Rooms Katholieke Scholen te Schalkhaar:



Stichting Vrijescholen Athena:



Vereniging Deventer Leerschool:



Stichting Onderwijs op Islamitische Grondslag in Midden en Oost Nederland:



Stichting Evangelisch Onderwijs Deventer e.o.:



Stichting Orthopedagogisch Instituut Deventer e.o.



Stichting Orthopedagogisch Centrum de Ambelt, Deventer:



Stichting De Bolster, Deventer:



Stichting Rentray, Deventer:



Stichting De onderwijsspecialisten, Deventer,



Stichting Carmel College, Centrale directie Etty Hillesum Lyceum Deventer:



Stichting Mijnplein te Raalte:



Gemeente Deventer:



Politie Regio Ijsseland:

Bijlage:
Map “Veiligheid”
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