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Boeken sparen                                                                                                                                                      
Tijdens de Kinderboekenweek kon er door jullie gespaard worden bij De Bruna voor 
nieuwe schoolboeken. Dankjewel allemaal!  
We hebben er drie super leuke boeken voor kunnen kopen. We zijn er blij mee! 

        
 
Vertrouwenspersonen de Lage Weijkens  
 
Dit schooljaar zijn Sanne Bloemendal (vanaf januari 2023) en Martine Hendriks de 2 
IVP op onze school. IVP staat voor Intern VertrouwensPersoon. 
Maar wat is een vertrouwenspersoon en wat kunnen zij voor kinderen, ouders en 
collega’s betekenen?  
Overal waar mensen samenwerken, kan iets fout lopen. Ook op onze school. Vaak 
worden zulke problemen in onderling overleg besproken en waar nodig ook 
bijgelegd.  
Soms is een meningsverschil van dien aard, dat iemand een klacht hierover wil 
indienen. Die mogelijkheid is er. Voor de school is een klachtenregeling vastgesteld, 
deze is terug te vinden in de schoolgids. Wij beschouwen klachten als een 
signaalfunctie: de school en het bestuur ontvangen signalen die hen kunnen 
ondersteunen bij het verbeteren van het onderwijs en de goede gang van zaken op 
school. 
Klachten m.b.t. het klassengebeuren wordt in eerste instantie met de leerkracht 
besproken. Mocht dit niet voldoende zijn, of wilt u met een ander persoon spreken, 
dan kunt u terecht bij de directeur en/of IVP. Zij hebben o.a. de volgende taken: 
- eerste opvang van kinderen en/of ouders met een klacht 



- desgewenst doorverwijzen naar de extern vertrouwenspersoon die aan ons bestuur 
is verbonden. 
- meldplicht naar het bestuur (net als alle andere personeelsleden) 
- contact hebben en houden met leerlingen en ouders na een klacht 
- initiatief nemen in preventie-activiteiten 
 
Enkele weken geleden zijn de leerlingen op de hoogte gebracht van het bestaan van 
de IVP en de anti-pestcoördinator. Dit gebeurt elk jaar tijdens de Week tegen 
Pesten. Kinderen weten wie wij zijn, wat we voor ze kunnen betekenen en op welke 
manieren ze contact met ons op kunnen nemen.  
Middels deze informatie brengen we u als ouders hier ook van op de hoogte. De 
vertrouwenspersonen zijn er voor de kinderen, maar ook voor u! Loopt u ergens mee 
rond waar uw zoon/dochter mee thuis komt en heeft u graag tips of wilt u sparren, 
neem dan contact op met Martine of Sanne.  
Martine Hendriks    Sanne Bloemendal 
Leerkracht groep 4 en 3   Leerkracht groep 1-2a (vanaf januari 2023) 
martinehendriks@leerrijk.nl  sannebloemendal@leerrijk.nl  

 
 
 

 

 

 

   
 
 
 
 

 

“Handle with Care” 
 
Wij doen mee aan ‘Handle with Care’; een werkwijze waarin leerlingen die huiselijk 
geweld en/of kindermishandeling hebben meegemaakt en waarbij de politie is 
ingeschakeld, zo snel als mogelijk op school steun wordt geboden. Uit onderzoek 
blijkt dat dit veel verschil uitmaakt voor kinderen. 
De juf of meester kan een kind bij een situatie van huiselijk geweld tot steun zijn en 
op dat moment rekening houden met wat de leerling nodig heeft. Het is goed dat 
een leerling zich op dat moment gehoord, gezien en begrepen voelt. Door deze 
aandacht kan een leerling tot rust komen, sneller herstellen van wat hij of zij heeft 
meegemaakt en kan mogelijke schade worden voorkomen.  
Scholen worden geïnformeerd door middel van een ‘Handle with Care-signaal’. Als de 
politie voor een situatie van huiselijk geweld wordt ingeschakeld, dan kan het zijn dat 
zij een melding doorgeven aan Veilig Thuis. Zij geven daarbij ook aan dat er kinderen 
aanwezig waren. Veilig Thuis zal dan op verzoek van de gemeente een HwC signaal 
doorgeven. De gemeente, die weet waar het kind op school zit, zorgt ervoor dat de 
school dit HwC signaal krijgt.  
Alleen de volgende gegevens worden doorgegeven aan de directeur of de intern 
begeleider waar de leerling op school zit: 
• de naam van de leerling;  
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• de geboortedatum van de leerling; 
• het signaal ‘Handle with Care’. 
Bijzonderheden en details over de huiselijke situatie worden niet aan school 
meegedeeld.  
De directeur of intern begeleider die het signaal ontvangt, neemt zo snel mogelijk 
contact op met de groepsleerkracht van de betreffende leerling om de leerling zo de 
ondersteuning te kunnen bieden die nodig is. De groepsleerkracht kan de leerling 
laten blijken dat hij of zij er voor de leerling is of ruimte geven om zijn of haar 
verhaal te doen als daar behoefte aan is. Een toets van die dag kan bijvoorbeeld 
verzet worden naar een andere dag of de leerling mag tijdens de les op een rustig 
plekje zitten om even tot rust te komen. De groepsleerkracht of intern begeleider 
neemt mogelijk ook contact op met ouders om hen te informeren over de genomen 
stappen op school. 
Als school gaan wij heel zorgvuldig om met het signaal. Het signaal delen we alleen 
met de collega’s die hierover geïnformeerd moeten worden. Bovendien slaan we het 
signaal niet op en registreren we het niet in een systeem. Het doel van ‘Handle 
with Care’ is puur om de leerling na huiselijk geweld de ondersteuning te bieden 
die hij of zij nodig heeft. Het signaal is daarom nergens terug te vinden.  
Wilt u meer weten over Handle with Care, neemt u dan gerust contact met ons op. 
Met vriendelijke groet,  
Directie de Lage Weijkens 
 
MR 
Als u vragen heeft of tips wilt delen kunt u met de MR-leden in gesprek gaan of  
mailen naar: mrdelageweijkens@leerrijk.nl        
 
Sinterklaas in groep 4 
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