Veilige school
Iedere jongere verdient een kansrijke toekomst. Om goed onderwijs te geven en te krijgen, is het van cruciaal belang
dat de school een sociale, veilige omgeving is. Bij grensoverschrijdend gedrag, (online) pesten en schoolverzuim heeft
Halt een passende aanpak. In dit informatieblad kunt u meer lezen over de ondersteuning die Halt scholen biedt.

Schoolveiligheidsaanpak
Soms hangt er een vervelende sfeer of onveilig gevoel
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aangifte en in aanraking komen met het strafrecht.

Halt heeft verschillende interventies die ingezet
kunnen worden om ongewenst gedrag, zoals sexting,

Klaas leent de mobiel van zijn klasgenoot Evert en

diefstal, agressie of schoolverzuim tegen te gaan.
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Hierbij maakt Halt gebruik van succevolle ingrediënten

ruzie. De ouders van Evert beschuldigen Klaas van

uit de Halt-straf.

diefstal en willen aangifte doen bij de politie. De politie
contactpersoon op de school verwijst de zaak naar
het Halt-spreekuur. De Halt-medewerker spreekt met
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alle betrokkenen en komt tot overeenstemming over
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Daarnaast belegt de school samen met de Haltmedewerker bijeenkomsten met de klas om over het
incident te spreken.

Herstel en bemiddeling
Bij een herstel- en bemiddelingstraject brengt Halt
slachtoffers, daders en soms hun sociale netwerk
(vrienden, de docenent) bij elkaar. Deze interventie kan
ingezet worden bij incidenten op school tussen bijvoorbeeld leerlingen en/of leraren.

Al het hele schooljaar rommelt het tussen een
aantal jongens uit twee klassen. Op de sportdag
van de school komt het tot een uitbarsting. Er breekt
een massale knokpartij uit tussen de jongens. De
politie contactpersoon benadert Halt met de vraag
wat er mogelijk is. De Halt-medewerker stelt een

Voorlichtingen
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Agressie Regulatie Training (ART)

Overlast rond de jaarwisseling. De voorlichtingen zijn
bedoeld voor groep 7 en 8 basisonderwijs en klas 1 en
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Lokale initiatieven
Mohammed gedraagt zich regelmatig boos en
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agressief in de klas. Hij scheldt medeleerlingen uit
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Veiligheid in ’s-Hertogenbosch. Daar is een convenant

week geschorst. De school overweegt aangifte bij

getekend met de gemeente ’s-Hertogenbosch, GGD Hart

de politie te doen voor een incident waarbij hij een

voor Brabant, politie Oost-Brabant en alle scholen voor
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In Maastricht en Den Haag voert Halt certificeringstra-

besloten Mohammed in plaats van een nieuwe

jecten met scholen uit. In Limburg zijn er diverse

schorsing en aangifte bij de politie de gelegenheid

convenantgroepen “Veiligheid in om school’ (VIOS) waar
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Halt scholen ondersteunt om sociaal veiligheidsbeleid in

bij Halt te laten volgen. De training bestaat uit

samenwerking met convenantpartners te ontwikkelen.

8 bijeenkomsten van ieder 45 minuten waarin
Mohammed leert met boosheid om te gaan.

Meer informatie
Voor meer informatie over het aanbod van
Halt kunt u bellen naar 088 -115 35 00 of
een mail sturen naar info@halt.nl. Of kijk
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op www.halt.nl

