
 

Samen werken aan een veilige school 
Voortgezet Onderwijs Heerhugowaard/Langedijk 

 

De middelbare scholen in Heerhugowaard/Langedijk werken samen met de gemeente, politie en 
bureau Halt aan een veilige school. Samen trekken we zowel preventief, signalerend als 
interveniërend op. Het doel van de samenwerking is de veiligheid in en rondom de scholen te 
vergroten. Dat doen we onder andere door: 
 
o Kennisuitwisseling 

Elk half jaar spreken de scholen, gemeente, HALT en politie elkaar om informatie te delen en 
afspraken te maken die de schoolveiligheid raken in de meest brede zin van het woord. 
Afhankelijk van de te bespreken thema’s sluiten hierbij partners aan zoals jongerenwerk, 
samenwerkingsverband, Brijder, etc. Hierbij zullen geen persoonsgegevens worden 
uitgewisseld. 

 
o Inzet signaleringsapp  

De directeuren van de scholen nemen samen met de jeugdagent deel aan een zogenoemde 
‘signaleringsapp’. Dit is een whatsapp groep waarin een school overstijgend signaal kan 
worden afgeven, zowel preventief als repressief. Hierbij zullen geen persoonsgegevens worden 
uitgewisseld. 
 

o Aanpakken van grensoverschrijdend gedrag  
Elke school hanteert huisregels waarmee duidelijk en consequent kan worden opgetreden bij 
ongewenst gedrag door middel van een passende interventie. Hiermee wordt bereikt dat 
ongewenst gedrag op school minder kans krijgt en het duidelijk is dat ongewenst gedrag op 
school niet wordt geaccepteerd.  

 
De school gaat over tot het schorsen en/of verwijderen van een leerling indien andere sancties 
(bijvoorbeeld het spreekuur van HALT voor normoverschrijdend gedrag) onvoldoende effect 
hebben gehad, als het gedrag van een leerling buitenproportioneel is of wanneer de leerling 
gedrag vertoont waarbij de veiligheid van personeel of medeleerlingen in het geding is.   
 

o Samenwerking met jeugdagent  
De politie heeft een jeugdagent aangesteld die voor de scholen het eerste aanspreekpunt is. 
Deze agent is niet alleen op school bij een incident, maar ook preventief aanwezig. Bij (het 
vermoeden van) crimineel gedrag volgt overleg met de jeugdagent. Dit kan worden gevolgd 
door verdere acties waaronder het doen van aangifte.  

 
o Beleid rondom roken, alcohol-, drugs-, vuurwerk,- en mogelijk wapenbezit 

Alle scholen zijn rookvrije scholen. Uiteraard is drugsgebruik (o.a. ook gaspatronen) niet 
toegestaan, evenals het nuttigen van alcoholische dranken en het in het bezit hebben van 
vuurwerk en/of een wapen (o.a. messen). Bij het constateren van drugsgebruik/-bezit, 
vuurwerkgebruik/-bezit en/of wapenbezit wordt naast een sanctie vanuit de school ook de 
jeugdagent op de hoogte gesteld.  

 
 



o Controleren van kluisjes 
De ter beschikking gestelde kluisjes kunnen op elke school preventief en/of bij een signaal om 
veiligheidsredenen op inhoud gecontroleerd worden.  

 
o Inzet brugfunctie Halt 

Samen met Halt wordt een aanpak ontwikkeld rondom verschillende vormen van 
jeugdcriminaliteit (zoals het bezit/gebruik van (nep-)wapens, geweld, (nep)geld of 
drugscriminaliteit en de oorzaken hiervan, waaronder groepsdruk).  
Het gaat hierbij om voorlichtingen over jeugdcriminaliteit en HALT kan de school ondersteunen 
wanneer een kluiscontrole hier aanleiding toe geeft.  NB. Halt heeft niet de bevoegdheid om 
een kluisjescontrole uit te voeren. Dit kan de school eventueel i.s.m. de politie doen. Wel 
kunnen leerlingen indien hier aanleiding voor is n.a.v. de kluisjescontrole naar het HALT-
spreekuur gestuurd worden. 

 
Uitgangspunt van deze samenwerking is dat er geen persoonsgegevens uitgewisseld worden. Om 
deze reden is er geen privacy protocol in deze overeenkomst opgenomen.  
Naast deze gezamenlijke aanpak heeft elke school een veiligheidsplan waarin beleid is opgenomen 
rondom de sociale- en fysieke veiligheid van leerlingen en personeel. 
Deze overeenkomst door onderstaande partijen getekend op 30-09-2021 en vervangt het convenant 
wat is afgesloten op datum 29-09-2004.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


