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Het Montaigne Lyceum – een veilige school 

Brief voor (nieuwe) ouders 

Een middelbare school is een gemeenschap. Net zoals een sportvereniging, een kerkgemeenschap of 

een toneelgezelschap. Bij een middelbare school bestaat de gemeenschap allereerst uit kinderen in 

de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar en uit de docenten en medewerkers van de school. In de tweede 

plaats bestaat de gemeenschap uit de ouders en de gezinnen van deze leerlingen. 

Net als in iedere gemeenschap waar mensen met elkaar samenleven zijn er zowel mooie, 

inspirerende ontmoetingen en vriendschappen voor het leven als botsingen en spanningen. Zeker 

wanneer je bedenkt dat het bij een middelbare school gaat om ruim duizend pubers die het hart van 

deze gemeenschap vormen. Waar mensen samenzijn komen deze dingen voor. Het betekent voor 

ons dat we er mee om willen gaan, op een goede, vlotte en eerlijke manier. We nemen het serieus 

en we maken het niet te groot. We zoeken naar interventies die precies en adequaat zijn. 

 

Gebaseerd op onze jarenlange ervaring en op de wet sociale veiligheid uit 2015, is het eerste dat we 

doen preventief werken. We creëren een sfeer die gezellig en plezierig is en waar het gewoon is dat 

mensen elkaar aanspreken. Altijd op een beleefde manier, dat is basaal.   
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Of het nou gaat om leerlingen onderling, om docenten en leerlingen, conciërge en leerlingen, ouders 

onderling en ouders met de schoolleiding. We zeggen soms tegen elkaar: het is prima om het oneens 

te zijn, maar we hebben een standaard in hoe we met elkaar omgaan. En als dat een keer misloopt, 

zeggen we daar sorry voor. Zo simpel is dat. 

 

Het Montaigne Lyceum is een veilige school en heeft daar een certificaat voor behaald. Leerlingen 

waarderen onze veiligheid hoog, met een 9,2. We zijn daar trots op en willen dat zo houden. Daarom 

gaan jaarlijks de anti-pestcoördinator en de zorgcoördinator langs alle onderbouwklassen om hier 

nog eens aandacht voor te vragen. Ze bespreken dan ook het onderwerp pesten, met name digitaal. 

Ze vertellen over de afspraken op school (zie bijlage). Ze trainen de mentoren, kunnen ondersteunen 

bij bijvoorbeeld een Rots en Watertraining in een klas wanneer dat aan de orde komt en adviseren 

wanneer het in een klas niet helemaal naar wens verloopt. Ook mentoren worden getraind, door 

middel van een workshop met een theatergezelschap bijvoorbeeld. 

 

De anti-pestcoördinator (Dennis) is aanspreekpunt voor ouders en leerlingen. Hij geeft voorlichting 

aan mentoren en medewerkers van de school. Indien nodig kan hij bij gesprekken ondersteunen en 

adviezen geven naar aanleiding van enquêtes. Als maatschappelijk werker neemt hij veel kennis, 

deskundigheid en ervaring mee en heeft hij toegevoegde waarde in een onderwijsorganisatie. 

 

Als er sprake van pesten is, dan praten wij met dader en slachtoffer. En we stellen de ouders op de 

hoogte, telefonisch of in een persoonlijk gesprek. De mentor is altijd het eerste aanspreekpunt voor 

de leerling en de ouders. Korte lijnen zijn belangrijk. Soms vragen we ouders om mee te monitoren, 

om mee te kijken op de telefoon bijvoorbeeld of om deze in de nacht te verbieden. Of om ook thuis 

nog eens met hun kind te praten. Zo denken we met elkaar mee, we hebben immers hetzelfde doel! 
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In alle gemeenschappen zijn spelregels en grenzen. Zo ook op een school. Er zijn maatregelen die wij 

kunnen nemen en als het nodig is doen wij dat ook. Ouders worden daarvan altijd op de hoogte 

gesteld. Dat kan een schriftelijke waarschuwing zijn, een schorsing intern of extern voor 1 of 

meerdere dagen. Daarbij is er ook altijd sprake van zorgaanbod: HALT, Rebound, gesprekken met een 

maatschappelijk werker etc. En in een heel enkel, uitzonderlijk geval, kan het gaan om een 

verwijdering van school. 

 

Zo streven we er samen naar dat uw kind opgroeit in een veilige omgeving. Ouders en school samen, 

als partners. We meten jaarlijks of we het goed doen, door het houden van enquêtes, maar ook door 

het registreren van incidenten en het analyseren daarvan. Maar het meest: door niet alleen beleid te 

maken en woorden op papier te zetten, maar door het gewoon te doen.  

 


