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SCHOOLNAAM 
 Inhoud 

Deze menukaart laat zien wat de school kan doen op het 

gebied van Kinderrechten. 

Aandacht voor Kinderrechten draagt bij aan het welbevinden 

van kinderen. 

De Gezonde School heeft ook menukaarten op onder andere 

de thema’s Welbevinden , Relaties en seksualiteit 

Jullie school hoeft niet alle activiteiten op het gebied van 

Kinderrechten uit te voeren. Het gaat erom dat jullie een 

keuze maken. 

 

Werkwijze  

U kruist bij elke activiteit aan wat de huidige situatie op de 

school is: jullie voeren het dit schooljaar al uit, jullie hebben 

er interesse in, of jullie kiezen er bewust niet voor om deze 

activiteit uit te voeren. Vul eigen aanvullende activiteiten in 

op het laatste blad. 

 

Resultaat  

Na het invullen van de menukaart is in één oogopslag  

duidelijk wat de school al doet op de verschillende pijlers  

en voor de verschillende doelgroepen, en waar kansen  

liggen voor het werken aan gezondheid op jullie school.  

Neem contact op met GGD Haaglanden voor advies en hulp. 

 

Contact  

Kinderrechten Meldcode@ggdhaaglanden.nl  

Gezonde School teamgezondeschool@ggdhaaglanden.nl  

 

  

  

LOCATIE 

  

 

PLAATS 

 

 

INGEVULD DOOR CONTACTPERSOON 

 

 

FUNCTIE 

 

 

TELEFOONNUMMER 

 

 

E-MAILADRES 

 

 

DATUM INVULLEN 

 

https://www.ggdhaaglanden.nl/professionals/gezonde-school.htm
mailto:Meldcode@ggdhaaglanden.nl
mailto:teamgezondeschool@ggdhaaglanden.nl
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Pijler Educatie: (klassikaal) informatie en voorlichting aanbieden  

Activiteit Soort Doelgroep Uitvoering Situatie op school 

1. Kinderrechten Nu in de klas     

Kinderen leren spelenderwijs praten over 
kinderrechten en alle zaken die te maken hebben met 
opgroeien. Kinderen leren elkaars mening en elkaars 
leefomgeving beter kennen en daarmee elkaar meer 
te respecteren.  
www.kinderrechtennu.nl  
info@kinderrechten.nu  
 
https://m.youtube.com/watch?v=B8bMSqjls3s&featu
re=youtu.be  

Spel met 
Kinderrechten NU  
 
Toolkit bestaat uit:  
Kinderrechten-
checklist  
Kindermeldcode, 
Kinderrechtenspel 
Sociale Kinderkaart  
Kindermeldcodekaart 

Leerlingen 
Groep 6 t/m 8 
 

Uitvoering door Schoolformaat met 
ondersteuning van de leerkracht 
 
Kosten voor de school 
€250,- 
 
ja@jeugdformaatacademie.nl  

 wij voeren dit uit  

 wij hebben hier interesse in  

 wij kiezen hier niet voor 

 wij weten het nog niet 

2. Kindermishandeling? je kunt er iets aan doen     

Een 4-delige serie van het Klokhuis met bijpassend 
lespakket. In de vier afleveringen komen kinderen, 
ouders, ervaringsdeskundigen, leerkrachten, 
hulpverleners en omstanders aan het woord. Zij 
vertellen openlijk over dit moeilijke thema en laten 
zien wat je kunt doen als slachtoffer of omstander. 
Kinderen die mishandeld worden, zwijgen er vaak 
over uit angst voor de reactie van hun ouders en hun 
omgeving. Toch is erover praten de eerste stap naar 
een beter leven. 
https://kindermishandeling.hetklokhuis.nl/voor-
scholen/waarom-dit-project/ 

Lessenserie  
4 lessen 

Leerlingen 
Groep 6 t/m 8 

Uitvoering door de school 
 
Gratis te downloaden 

 wij voeren dit uit  

 wij hebben hier interesse in  

 wij kiezen hier niet voor 

 wij weten het nog niet 

http://www.kinderrechtennu.nl/
https://m.youtube.com/watch?v=B8bMSqjls3s&feature=youtu.be
https://m.youtube.com/watch?v=B8bMSqjls3s&feature=youtu.be
mailto:ja@jeugdformaatacademie.nl
https://kindermishandeling.hetklokhuis.nl/voor-scholen/waarom-dit-project/
https://kindermishandeling.hetklokhuis.nl/voor-scholen/waarom-dit-project/
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Activiteit Soort Doelgroep Uitvoering Situatie op school 

3. Gastles ervaringsdeskundigen     

Team Kim 

Team-Kim maakt kindermishandeling 
bespreekbaar. Ze geloven in de kracht van het 
persoonlijke verhaal 

Het zijn de ervaringsdeskundigen die het 
onderwerp kindermishandeling bespreekbaar 
maken tijdens de voorlichtingen. Dit doen zij 
onder anderen door middel van hun eigen 
verhalen en ervaringen te delen met de 
kinderen. 
  
http://www.team-kim.nl/   
Bekijk aanbod team kim 

Gastles  2 uur 
 
 
 
 

Leerlingen 
Groep 5 t/m 8 
 
 
 
 

Uitvoering Team Kim 
 
Kosten voor de school 
€750,- 

 wij voeren dit uit  

 wij hebben hier interesse in  

 wij kiezen hier niet voor 

 wij weten het nog niet 

4.  Theatervoorstelling “Blauwe plekken”     

De voorstelling Blauwe plekken is een 
bewerking van het boek Blauwe plekken van 
Anke de Vries. De voorstelling gaat over  
kindermishandeling en leert kinderen hoe ze 
kindermishandeling kunnen herkennen bij 
zichzelf en anderen.  Het leert hen dat ze het 
verschil kunnen maken in andermans leven en 
het biedt hen praktische handvatten. 
 
www.theaterinfeite.nl/theater-met-
inhoud/kinderrechten/blauwe-plekken/ 
 
het werkboek groep 7/8 

Voorstelling in de klas (45 
minuten inclusief 
nagesprek) 
Met verwerkende lessen  
 
lesbrief voor de leerkracht  
werkboek voor de leerlingen 

Leerlingen  
groep 7 en 8 

Uitvoering door Theater in Feite 
 
Kosten voor de school  
 
In Den Haag worden gratis 
voorstellingen aangeboden door de 
gemeente Den Haag 
 

 wij voeren dit uit  

 wij hebben hier interesse in  

 wij kiezen hier niet voor 

 wij weten het nog niet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.team-kim.nl/
https://www.dropbox.com/s/wjtn2u3e3cfb9g0/Aanbod%20Team%2Bkosten.pdf?dl=0
http://www.theaterinfeite.nl/theater-met-inhoud/kinderrechten/blauwe-plekken/
http://www.theaterinfeite.nl/theater-met-inhoud/kinderrechten/blauwe-plekken/
https://www.dropbox.com/s/4latemrdy4tfmrx/Groep%208%20blauwe%20plekken%20werkboek.pdf?dl=0
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Activiteit Soort Doelgroep Uitvoering Situatie op school 

5. filmpjes     

Informatief filmpje over kinderrechten en 

kindermishandeling. Kan gebruikt worden als 

onderdeel van een les over 

kinderrechten/kindermishandeling. 

https://www.youtube.com/watch?v=Aj0eFm38

e7U 

Informatiefilmpje   

6 minuten 

Leerlingen 

Groep 7,8 

 

Leerkrachten 

 

Uitvoering door de school 

Gratis 

 

 wij voeren dit uit  

 wij hebben hier interesse in  

 wij kiezen hier niet voor 

 wij weten het nog niet 

6. boeken      

Voorleesboeken en boeken die kinderen zelf 
kunnen lezen over kinderrechten en 
kindermishandeling. 
Maak er een leesproject van. Laat kinderen 
terug vertellen wat ze hebben gelezen en wat 
hun mening hierover is. 
Boeken per bouw onderverdeeld  
https://www.dropbox.com/s/avwws04bvlmup
a3/Boeken%20t.b.v%20menukaart.pdf?dl=0  

Boeken  Leerlingen 
Groep 1 t/m 8 
 
 
 
 
 
 

Uitvoering door de school 
 
Bibliotheek 
kinderboekenwinkel 

 wij voeren dit uit  

 wij hebben hier interesse in  

 wij kiezen hier niet voor 

 wij weten het nog niet 

7. Schildje   

 

  

Het thema Schildje staat minimaal één week 
centraal, waarbij aandacht wordt besteed aan 
het thema kindermishandeling. Inhoud 
totaalpakket: dagritmekaart, emotie activiteit, 
geheimpjesdoos, geheimpjes-kaarten, 
instructiemap training, kleur- en rekenplaten, 
praatplaat, prentenboek (kids), 
prentenboek(prof), schildje’s slaap- en 
troostkoffer, voortgangssysteem.  
www.schildje.nl  

Pakket, vervaardigd uit 
duurzame materialen, met 
start-, kern- en een 
afsluitende activiteit 
 
Training voor leerkrachten is 
verplicht bij afname van het 
product. 

Leerlingen 
Groep 1,2 
 
Leerkrachten 

uitvoering door de school  
 
financiering door de school  
 

 wij voeren dit uit  

 wij hebben hier interesse in  

 wij kiezen hier niet voor 

 wij weten het nog niet 

 

 

    

https://www.youtube.com/watch?v=Aj0eFm38e7U
https://www.youtube.com/watch?v=Aj0eFm38e7U
https://www.dropbox.com/s/avwws04bvlmupa3/Boeken%20t.b.v%20menukaart.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/avwws04bvlmupa3/Boeken%20t.b.v%20menukaart.pdf?dl=0
http://www.schildje.nl/
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8. Ken je rechten Unicef      

Kinderen die hun rechten kennen, kunnen 
beter voor zichzelf opkomen. Het pakket 
bestaat uit een digitale met interactieve 
opdrachten en filmpjes. Daarnaast een 
werkboekje en praktische handleiding voor de 
leerkracht. 
 
www.unicef.nl/lesmateriaal 
 

 

 

 

 

  

Digitale les met werkboekje 

voor de leerling en 

handleiding voor de 

leerkracht 

Leerlingen 

Groep 7 en 8 

Uitvoering door de school 
 
Gratis te bestellen 
www.unicef.nl/lesmateriaal 

 

 wij voeren dit uit  

 wij hebben hier interesse in  

 wij kiezen hier niet voor 

 wij weten het nog niet 

 

9. Kwartetten tegen kindermishandeling     

Kinderen leren op een speelse manier welke 
typen kindermishandeling er bestaan. Dat kan 
preventief werken. De les bestaat uit een 
inleidend verhaal over Superheld, een kind dat 
thuis geweld heeft meegemaakt en die ervaring 
gebruikt om andere kinderen te helpen, het 
kwartetspel Superheld en een kennisquiz ter 
afsluiting. 
 
Filmpje Superhelden kwartet groep 6 t/m 

8 - YouTube 

 

 

Les met kwartetspel en 
kennisquiz  

Superhelds 
kwartet 
Groep 6 t/m 8 

Uitvoering door de groepsleerkracht, 
IB-er of schoolmaatschappelijk werker. 
Zij kunnen de les met behulp van de 
materialen en de instructie zelf op 
school verzorgen 
 
Gratis te bestellen bij GGD Haaglanden 
via: 
www.meldcodehaaglanden.nl  

 wij voeren dit uit  

 wij hebben hier interesse in  

 wij kiezen hier niet voor 

 wij weten het nog niet 

 
  

http://www.unicef.nl/lesmateriaal
http://www.unicef.nl/lesmateriaal
https://www.youtube.com/watch?v=YTwKdPK32-s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=YTwKdPK32-s&feature=youtu.be
http://www.meldcodehaaglanden.nl/
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Activiteit Soort Doelgroep Uitvoering Situatie op school 

10. Marietje Kessels project     

Het Marietje Kessels project is een sekse 
specifiek programma, gericht op het vergroten 
van de fysieke en mentale weerbaarheid van 
kinderen in het basisonderwijs om de kans te 
verkleinen dat zij slachtoffer worden van 
machtsmisbruik en grensoverschrijdend 
gedrag. Vormen van machtsmisbruik die aan de 
orde komen; kindermishandeling, pesten, 
groepsdruk en internetveiligheid. 
www.marietjekessels.com  

10-12 lessen door 2  
Jongens en meisjes krijgen 
apart training. 

Leerlingen 
Groep 7 en 8 

uitvoering door trainers in 
samenwerking met de school 
 
Kosten voor de school 
 

 wij voeren dit uit  

 wij hebben hier interesse in  

 wij kiezen hier niet voor 

 wij weten het nog niet 

 

 

11. Week tegen de kindermishandeling     

Elk jaar wordt rond 20 november, de dag van 
de rechten van het kind , de week tegen 
kindermishandeling georganiseerd. 
Naast landelijke activiteiten, zijn er ook 
regionale activiteiten. 
www.meldcodehaaglanden.nl  

Wisselende activiteiten Leerlingen 
Groep 1 t/m 8 

Georganiseerd door de GGD en 
gemeente Den Haag 
 
Geen kosten 
Aanmelden via 
www.meldcodehaaglanden.nl  

 wij voeren dit uit  

 wij hebben hier interesse in  

 wij kiezen hier niet voor 

 wij weten het nog niet 

12. Kinderen en… omgaan met kindermishandeling    

Lessen waarmee in de klas gewerkt kan worden 
in de aanpak van kindermishandeling. Deze 
lessen zijn opgenomen in het boek; 
 
Boek: 
Kinderen en…omgaan met kindermishandeling 
auteur Nelleke van Bokhoven 
ISBN 9789057881831  € 29,95 
 

Onderbouw 3 lessen 
Middenbouw 5 lessen 
Bovenbouw 5 lessen 

Leerlingen 
Groep 1 t/m 8 

uitvoering  door de school, 
 financiering door school  
 
 

 wij voeren dit uit  

 wij hebben hier interesse in  

 wij kiezen hier niet voor 

 wij weten het nog niet 

 

 

 

 

 

 

http://www.marietjekessels.com/
http://www.meldcodehaaglanden.nl/
http://www.meldcodehaaglanden.nl/
https://www.bol.com/nl/p/kinderen-en-omgaan-met-kindermishandeling/1001004005532695/
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13. Gastles Kindertelefoon      

De lessen worden gegeven door 2 vrijwilligers 
van de kindertelefoon. Met behulp van 
rollenspelen, het beantwoorden van vragen en 
het spelen van een spel maken zij duidelijk met 
welke vragen en problemen kinderen/jongeren 
bij de kindertelefoon terecht kunnen en hoe 
daarmee wordt omgegaan. Hierbij komen 
verschillende thema’s aan de orde zoals 
verliefdheid, pesten, kindermishandeling, 
seksualiteit, vriendschappen en echtscheiding. 

Gastles  
50 minuten 

Leerlingen 
Groep 5 t/m 8 
 

Uitvoering door 2 vrijwilligers van de 
kindertelefoon. 
 
Kosten voor school 
Basis les  30 euro 
Elke extra les op school kost € 2,50  
 
 

 wij voeren dit uit  

 wij hebben hier interesse in  

 wij kiezen hier niet voor 

 wij weten het nog niet 

14. Stad van Vrede en Recht    
Kinderrechten 

    

Deze activiteit is alleen voor scholen in  
Den Haag 
Den Haag is de stad van Vrede en Recht en 
heeft speciale aandacht voor de rechten van 
het kind.  
www.denhaag.nl/kinderrechten 
Omdat alle kindjes rechten hebben 
Voorleesboek over kinderrechten voor 
kinderen van 0 tot 6 jaar 
Kinderrechtenkrant 
Voor groepen 6, 7 en 8 is de Haagse 
Kinderrechtenkrant uitgebracht. Hierin staat 
informatie over kinderrechten. Scholen kunnen 
deze krant gebruiken in hun lesstof 
Kinder- en jongererechtswinkel 
De Kinder- en Jongerenrechtswinkel geeft 
gratis gastlessen over kinderrechten op 
basisscholen. De lessen zijn bedoeld voor de 
groepen 7 en 8. Elke les wordt afgesloten met 
een quiz. 
 
 

 
 
 
 
voorleesboek 
 
 
 
 
 
Gastles van 1 uur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leerlingen  
 
 
 
Groep 1en 2 
 
 
 
 
 
Groep 7 en 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Te leen bij de bibliotheek of GGD 
Haaglanden 
Uitvoering door school 
 
 
 
Gastles door kinder- en 
jongerenrechtswinkel  
Geen kosten 
070-204 204 2 
info@gratisrechtshulp.nl 
 
 
 
 
 
 

 wij voeren dit uit  

 wij hebben hier interesse in  

 wij kiezen hier niet voor 

 wij weten het nog niet 

 

 

 

 

 

http://www.denhaag.nl/kinderrechten
mailto:info@gratisrechtshulp.nl
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EscapeVroom 
Een escaperoom is een activiteit waarbij je 
door het oplossen van opdrachten een uitweg 
kan vinden. De gemeente Den Haag heeft een 
mobiele escaperoom gemaakt die gaat over de 
rechten van het kind: de EscapeVroom. 
https://youtu.be/kVjcKe7tx_k 

Spel over kinderrechten 
 

Vanaf groep 7.8 het spel is te reserveren via het JIP 
info@jiphaaglanden.nl  
geen kosten 
uitvoering school  

15. Welbevinden en Weerbaarheid                                                              

Activiteiten rond welbevinden op een rij 
Menukaart Welbevinden Gezonde school    
 

Team Gezonde School:  

gezondeschool@ggdhaaglanden.nl  

Zie voor meer informatie:  

www.welbevindenopschool.nl              

Activiteiten 
Signaleren 
Omgeving 
Beleid 

Leerlingen 
Ouders 
Leerkrachten 
Directie 

Neem contact team Gezonde School 
voor de menukaart welbevinden  
 

Team Gezonde School:  

gezondeschool@ggdhaaglanden.nl  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/kVjcKe7tx_k
mailto:info@jiphaaglanden.nl
mailto:gezondeschool@ggdhaaglanden.nl
http://www.welbevindenopschool.nl/
mailto:gezondeschool@ggdhaaglanden.nl
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Pijler Signalering: risicofactoren bij individuele leerlingen vroegtijdig herkennen en hen doorverwijzen naar zorg 
 

Activiteit Soort Doelgroep Uitvoering Situatie op school 

1. Zorgteam    

De school werkt samen met diverse 
zorgverleners in een zorgteam, om signalen die 
kunnen wijzen op de behoefte aan extra zorg 
voor een leerling goed te beoordelen en de 
leerlingen door te verwijzen. 

Adviesteam Leerlingen Uitvoering in samenwerking met o.a. 
de leerplichtambtenaar, jeugdzorg, 
maatschappelijk werk, Centrum voor 
Jeugd en Gezin, jeugdgezondheidszorg 
en politie. 
 

 wij voeren dit uit  

 wij hebben hier interesse in  

 wij kiezen hier niet voor 

 wij weten het nog niet 

2. Signaleren en doorverwijzen      

De school is alert op leerlingen met signalen op 
het gebied van huiselijk geweld en 
kindermishandeling en kan handelen volgens 
de meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling 
 

Herkennen en handelen Schoolpersoneel Uitvoering door de school  wij voeren dit uit  

 wij hebben hier interesse in  

 wij kiezen hier niet voor 

 wij weten het nog niet 

3. De school heeft een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De school beschikt over een up to date 
meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling. Alle personeelsleden zijn 
getraind in de meldcode. 

Signaleren en handelen Schoolpersoneel Uitvoering door de school  wij voeren dit uit  

 wij hebben hier interesse in  

 wij kiezen hier niet voor 

 wij weten het nog niet 

4. Voorlichting en advisering meldcode kindermishandeling  

Voorlichting signaleren kindermishandeling en 
werken met de  meldcode kindermishandeling. 
GGD Haaglanden 
www.meldcodehaaglanden.nl  

Voorlichting en advisering Schoolpersoneel Uitvoering door GGD Haaglanden 
gratis 
 

 wij voeren dit uit  

 wij hebben hier interesse in  

 wij kiezen hier niet voor 

 wij weten het nog niet 

https://www.meldcodehaaglanden.nl/deskundigheidsbevordering/
http://www.meldcodehaaglanden.nl/
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Activiteit Soort Doelgroep Uitvoering Situatie op school 

5. Training meldcode    

Leerkrachten weten hoe de meldcode werkt en 
wat de signalen van kindermishandeling zijn en 
hoe zij hun zorgen over opvoedsituaties 
kunnen onderbouwen. Zij kunnen in gesprek 
met kinderen en ouders bij een vermoeden van 
kindermishandeling 
www.meldcodehaaglanden.nl  

Herkennen en handelen 
 
Cursus met trainer op maat 
(meestal 1 dag) 

Schoolpersoneel Uitvoering en financiering door de 
school 
 
 
 

 wij voeren dit uit  

 wij hebben hier interesse in  

 wij kiezen hier niet voor 

 wij weten het nog niet 

6. Online training kindermishandeling 

kinkindermishandeling 

    

Leerkrachten weten hoe de meldcode werkt en 
wat de signalen van kindermishandeling zijn en 
hoe zij hun zorgen over opvoedsituaties 
kunnen onderbouwen. 
www.augeo.nl  

Herkennen en handelen 
 
Online cursus  

Schoolpersoneel Uitvoering door de school 
 
www.meldcodehaaglanden.nl  

 wij voeren dit uit  

 wij hebben hier interesse in  

 wij kiezen hier niet voor 

 wij weten het nog niet 

7. Vertrouwenspersoon     

De leerlingen weten bij wie ze op school 
terecht kunnen voor hulp bij persoonlijke 
problemen, huiselijk geweld en 
kindermishandeling.  

Individuele begeleiding Leerlingen Uitvoering door de school  wij voeren dit uit  

 wij hebben hier interesse in  

 wij kiezen hier niet voor 

 wij weten het nog niet 

8. Aandachtsfunctionaris      

Het schoolpersoneel weet bij wie ze op school 
terecht kunnen bij signalen van huiselijk 
geweld en/of kindermishandeling 
De aandachtsfunctionaris  meldcode huiselijk 
geweld en kindermishandeling heeft als taak 
om het personeel te ondersteunen bij het 
gebruik van de meldcode 

Herkennen en handelen Schoolpersoneel Uitvoering door de school  wij voeren dit uit  

 wij hebben hier interesse in  

 wij kiezen hier niet voor 

 wij weten het nog niet 

http://www.meldcodehaaglanden.nl/
https://www.augeo.nl/nl-nl/lidmaatschappen/onderwijs/primair-onderwijs/inhoud-lidmaatschap
http://www.meldcodehaaglanden.nl/
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Activiteit Soort Doelgroep Uitvoering Situatie op school 

9. Traumasensitief lesgeven      

Tweedaagse training biedt leerkrachten en 
andere onderwijsprofessionals kennis en 
handvatten om getraumatiseerde kinderen te 
ondersteunen en tot leren te komen. 
www.deloodsboot.com/training-lesgeven-aan-
getraumatiseerde-kinderen 
 
www.hetlock.nl 
 
Schoolpersoneel biedt steun aan kinderen die 
ingrijpende gebeurtenissen meemaken. 
www.augeo.nl  

Training individueel  
(het Lock) 
 
hele schoolteam  
(De loodsboot) 
 
 
 
 
Online cursus leren 
herkennen en handelen  
 

Schoolpersoneel 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schoolpersoneel 

Uitvoering en financiering door de 
school 
 
Kosten individueel; € 495 
Kosten hele team  € 4000 
 
 
 
 
 

 wij voeren dit uit  

 wij hebben hier interesse in  

 wij kiezen hier niet voor 

 wij weten het nog niet 

10. Preventief Gezondheidsonderzoek (PGO) 

De jeugdverpleegkundige onderzoekt en 
adviseert de kinderen in een PGO en let daarbij 
op signalen van huiselijk geweld en 
kindermishandeling. 

Individuele begeleiding Leerlingen 
- groep 2 en 7 

Uitvoering door jeugdgezondheidszorg  wij voeren dit uit  

 wij hebben hier interesse in  

 wij kiezen hier niet voor 

 wij weten het nog niet 

11. Vlaggensysteem    

1)het adequaat beoordelen van seksueel 
(grensoverschrijdend) gedrag, (2) het 
bespreekbaar maken van dat gedrag met 
andere professionele opvoeders en met de 
kinderen en jongeren zelf en (3) het geven van 
een adequate pedagogische reactie. 
Vlaggensysteem 
 
 

Duiden en handelen 
 
Handleiding met duidelijke 
illustratiekaarten 

Schoolpersoneel Uitvoering door de school 
 
Kosten € 45, - voor de school 
 
Bestellen 
 
 
Kosteloos te leen bij GGD Haaglanden 

 wij voeren dit uit  

 wij hebben hier interesse in  

 wij kiezen hier niet voor 

 wij weten het nog niet 

http://www.deloodsboot.com/training-lesgeven-aan-getraumatiseerde-kinderen
http://www.deloodsboot.com/training-lesgeven-aan-getraumatiseerde-kinderen
http://www.augeo.nl/
https://vlaggensysteem.nl/
http://www.maklu.be/MakluEnGarant/BookDetails.aspx?id=9789044135381
http://ggdhaaglanden.auralibrary.nl/auraic.aspx
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12. Inspiratie door ervaringsdeskundige     

Ervaringsdeskundige Danny Dijkhuizen vertelt 
zijn levensverhaal over huiselijk geweld. Hij 
vertelt over meester Taco die voor hem het 
verschil maakte. Hij zorgde dat hij werd gezien, 
werd gehoord en steun gaf als hij dat nodig 
had.  
 
www.Kids4dreams.com 
 
 

Inspirerende lezing op 
bijvoorbeeld een studiedag 

Schoolpersoneel Uitvoering en financiering door de 
school 
 

 wij voeren dit uit  

 wij hebben hier interesse in  

 wij kiezen hier niet voor 

 wij weten het nog niet 

 

 

 

 

 

 

13. informatiefolders voor kinderen  

      bij vermoedens van kindermishandeling 

    

De zakboekjes  Praat en Niet Okay zijn bedoeld 
voor leerlingen waar een vermoeden is van 
huiselijk geweld en/of kindermishandeling . 
In deze boekjes wordt de nadruk gelegd op 
kinderrechten en het belang van praten over 
gevoelens en ervaringen. Leerlingen kunnen dit 
boekjes makkelijk in hun zak steken en op een 
later moment lezen 
 
Bekijk: Filmpje Praat 
Bekijk: Filmpje Niet Okay 
 
Het-hoe-gaan-we-met-elkaar-om ; een spel 
waarbij er op een speelse manier gesproken 
wordt over de basisgevoelens blij, boos, 
bedroefd en bang. Wat is fijn en wat is niet fijn. 
Dit spel kan in tweetallen gespeeld worden 
onder leiding van een leerkracht, IB of 
schoolmaatschappelijk werker 
 
Bekijk: Filmpje vouwspel 

Praat 
Leerlingen van  
groep 6 t/m 8 
 
Niet Okay 
Leerlingen vanaf groep 8 
 

 
 
Hoe-gaan-we-met-elkaar-
om-vouwspel 

Schoolpersoneel Uitvoering  
 
De groepsleerkracht, IB-er of 
schoolmaatschappelijk werker kan de 
les met behulp van de materialen en 
de instructie zelf op school verzorgen 
 
Gratis te bestellen bij GGD Haaglanden 
via: 
www.meldcodehaaglanden.nl 

 wij voeren dit uit  

 wij hebben hier interesse in  

 wij kiezen hier niet voor 
 wij weten het nog niet 

 
 
 

http://www.kids4dreams.com/
https://youtu.be/ZmdBguGmjM4
https://youtu.be/3Iwd_tZbEgI
https://youtu.be/TFt5FE5QcU8
http://www.meldcodehaaglanden.nl/
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14. In gesprek met een kind bij een 
vermoeden van kindermishandeling   

 

    

Tips en aandachtspunten  voor een gesprek 
met een kind bij wie een vermoeden is van 
kindermishandeling        
 

Bekijk: Aandachtspunten in gesprek met 

kinderen 

gesprekstips schoolpersoneel uitvoering door de school   wij voeren dit uit  

 wij hebben hier interesse in  

 wij kiezen hier niet voor 

 wij weten het nog niet 

 
       

        
              

https://ggdhaaglanden.us3.list-manage.com/track/click?u=d6391dcfcb9a9353ffcfcea22&id=6cfb2ec765&e=d57fefeebd
https://ggdhaaglanden.us3.list-manage.com/track/click?u=d6391dcfcb9a9353ffcfcea22&id=6cfb2ec765&e=d57fefeebd
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Pijler Omgeving: Fysieke-en sociale omgeving 

Activiteit Soort Doelgroep Uitvoering Situatie op school 

1. Schriftelijke informatie aan ouders    

De school verstrekt aan ouders schriftelijke 
informatie over de meldcode huiselijk geweld 
en kindermishandeling, via bijvoorbeeld de 
website, nieuwsbrief of de schoolgids. 
 

Informatie ouders school  wij voeren dit uit  

 wij hebben hier interesse in  

 wij kiezen hier niet voor 

 wij weten het nog niet 

2. Mondelinge informatie aan ouders      

Bij vermoedens van huiselijk geweld en 
kindermishandeling brengt de school de ouders 
in een gesprek op de hoogte van de wettelijk 
plicht om te werken volgens de stappen van de 
meldcode 

Informatie Ouders school  wij voeren dit uit  

 wij hebben hier interesse in  

 wij kiezen hier niet voor 

 wij weten het nog niet 

3. Poster kindermishandeling      

Poster met alle vormen van 

kindermishandeling 

 

 

 

 

Informatie 

Bewustwording 

Leerlingen 

Leerkrachten 

Ouders 

School 
poster gratis  bestellen 
www.meldcodehaaglanden.nl  

 

 wij voeren dit uit  

 wij hebben hier interesse in  

 wij kiezen hier niet voor 

 wij weten het nog niet 

http://www.meldcodehaaglanden.nl/
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4. Time-in plek     

Maak in je klaslokaal een veilige plek,waar een 

kind tot rust kan komen als de stress oploopt 

rust in plaats van straf           leerlingen school   

Informatie; traumasensitief lesgeven 

 

 wij voeren dit uit  

 wij hebben hier interesse in  

 wij kiezen hier niet voor 

 wij weten het nog niet 
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Pijler Beleid: afspraken, regels en protocollen en de handhaving daarvan 

Activiteit Soort Doelgroep Uitvoering Situatie op school 

1. Gedragsregels    

De school stelt regels over omgaan met elkaar 
(leerlingen onderling, leerling en leerkracht), 
legt deze regels vast, handhaaft deze en 
communiceert hierover.  
Schoolenveligheid.nl 
 
Gedrag en omgang Sociale media: 
Schoolenveiligheid.nl 
 
Spel  “Gedragen gedrag” 
Het doel is om gewenst en ongewenst gedrag 
bespreekbaar te maken in het team en samen 
tot afspraken en regels te komen.  
www.schoolenveiligheid.nl 
 
 

Afspraak 
 
Regels 

Leerlingen 
 
Schoolpersoneel 

Uitvoering door de school 
 
 
 
 
Kosteloos te leen bij GGD Haaglanden 

 wij voeren dit uit  

 wij hebben hier interesse in  

 wij kiezen hier niet voor 

 wij weten het nog niet 

 

2. Toegankelijkheid internet      

De school stelt regels over de toegankelijkheid 
van de computers en internetsites, legt die 
regels vast, handhaaft die regels en 
communiceert hierover. 

Afspraak Leerlingen 
 
Schoolpersoneel 

Uitvoering door de school  wij voeren dit uit  

 wij hebben hier interesse in  

 wij kiezen hier niet voor 

 wij weten het nog niet 

 
 
  

https://www.schoolenveiligheid.nl/po-vo/thema/seksuele-integriteit/
https://www.schoolenveiligheid.nl/po-vo/thema/sociale-media-schoolveiligheid/#ongewenst-online-gedrag-van-leerlingen
https://www.schoolenveiligheid.nl/po-vo/kennisbank/spel-gedragen-gedrag/
http://ggdhaaglanden.auralibrary.nl/auraic.aspx
http://www.google.nl/url?url=http://www.ggdru.nl/themas/schoolkracht/voortgezet-onderwijs/nieuwsbrief-gezonde-school/nieuwsbrief-oktober-2014-nr.10_.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=ytOLVb2UFaGs7Aari7OgBQ&ved=0CBwQ9QEwAw&usg=AFQjCNFFKYqNqSfN32ep62LoWWVnVg9EtA
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Activiteit Soort Doelgroep Uitvoering Situatie op school 

3. Meldplicht en aangifteplicht  

seksueel misbruik 

    

Alle schoolmedewerkers moeten het bestuur 
onmiddellijk informeren over vermoedens van 
grensoverschrijdend gedrag door een lid van 
het schoolteam. 
www.rijksoverheid.nl 

beleid Schoolpersoneel Uitvoering door de school  wij voeren dit uit  

 wij hebben hier interesse in  

 wij kiezen hier niet voor 

 wij weten het nog niet 

4. Als een ramp de school treft     

De school heeft een draaiboek in huis omtrent        Beleid      Directie            Uitvoering door de school en GGD 
het omgaan met verdriet en rouw,  
schokkende gebeurtenissen, zoals suicide,              Protocol                Crisisdienst GGD 
seksueel overschrijdend gedrag/misbruik                  te bereiken via de meldkamer 
en rampen.                     088 2463404; vragen naar 
Ondersteuning vanuit de crisisdienst GGD                 
Om maatschappelijke onrust te voorkomen.                  de crisis-coördinator  
               
        

   
  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/moet-de-school-seksueel-misbruik-melden-en-aangeven
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Eigen aanvullende activiteiten t.a.v. kinderrechten en kindermishandeling 

Activiteit  Doelgroep  Uitvoering en kosten 

1.     

Vul in   leerlingen en groep Vul in 

 ouders  

 schoolpersoneel 

 anders Vul in 

 Vul in 

2.     

Vul in   leerlingen en groep Vul in 

 ouders  

 schoolpersoneel 

 anders Vul in 

 Vul in 

3.     

Vul in   leerlingen en groep Vul in 

 ouders  

 schoolpersoneel 

 anders Vul in 

 Vul in 

4.     

Vul in   leerlingen en groep Vul in 

 ouders  

 schoolpersoneel 

 anders Vul in 

 Vul in 

 


