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  Het Jan van Brabant College gaat voor nog meer veiligheid! 
 
 
We willen dat onze leerlingen zich zo veilig mogelijk voelen  
Veiligheid is een basisbehoefte van mensen. Als je je niet veilig voelt, voel je je niet gelukkig en kun 
je je talenten niet volledig ontwikkelen. Jongeren die zich niet veilig voelen, leren niet of weinig. 
 
Als school doen we er veel aan om het voor iedere leerling veilig te maken.  
We weten ook dat dat niet altijd lukt. Met name buiten het zicht van ouders en docenten gebeuren 
weleens vervelende dingen.  
 

Volwassenen kunnen eindelijk de sociale veiligheid waarborgen 
De nieuwe aanpak waarmee we als school aan de slag gaan, maakt het mogelijk om het in en om 
school voor kinderen veilig te maken. Als volwassenen kunnen we voor veiligheid zorgen wanneer 
jongeren ons daarbij – op een voor hen veilige manier -  helpen.  
 
De aanpak omvat vier stappen:   
1. het melden van al het grensoverschrijdend gedrag,  
2. het bespreken in de stuurgroep van wat er gemeld wordt, 
3. het bespreken met de klas wat er zoal speelt en    
4. helpende maatregelen voor kinderen die vast zitten in een 

patroon en het moeilijk vinden om met grensoverschrijdend 
gedrag te stoppen. 

Deze stappen worden herhaald tot alle kinderen zich veilig voelen.  
 

Stoppen met pesten zonder drama 
In situaties waarin sprake is van structureel pestgedrag is het openlijk bespreken ervan met de 
leerlingen voor hen vaak een enorme opluchting. Zij weten vaak al veel te lang wat er allemaal 
speelt. Ze zijn blij dat het voor ons geen geheim meer is. Zolang iets geheim is, blijft het immers 
spannend. Ze zijn ook blij dat ze bij deze aanpak niet genoemd worden als melder en dat de leerling 
die pest geholpen wordt om te stoppen. Dat creëert een gevoel van veiligheid. 
 

 

Het doel van het melden 
Het meldsysteem is permanent bereikbaar via de website van de school. Docenten, ouders en 
leerlingen kunnen alle  incidenten melden die zij als grensoverschrijdend ervaren. De meldingen van 
een groep worden gezien door de stuurgroep. De schoolleiding ziet alle meldingen. 
Op basis van de meldingen kunnen we als school na verloop van tijd vaststellen of er sprake is van 
incidenteel pesten, of dat het pestgedrag een structureel karakter heeft, of krijgt. We kunnen 
leerlingen daardoor nog  beter en sneller helpen. Dit helpen gebeurt altijd pas nadat we het beeld 
dat is ontstaan uit de meldingen, zorgvuldig hebben besproken. Eerlijk, open, zonder geheimen en 
zonder beschuldiging. Leerlingen die opvallen krijgen de kans om zelf te stoppen.  
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We gaan als school dus niet op iedere melding reageren. We komen in actie wanneer we merken dat 
er leerlingen zijn die regelmatig en over langere tijd gedrag vertonen dat door anderen leerlingen als 
‘niet oké’ of grensoverschrijdend wordt ervaren.  
Alleen wanneer er een hele heftige melding binnen komt, wordt hier - in overleg met de melder - 
soms van afgeweken.  
 

Ouders  
Wanneer uit de meldingen blijkt dat een leerling niet in staat is om uit zichzelf te stoppen, dan wordt 
er samen met de leerling gezocht naar vormen van ondersteuning die het stoppen makkelijker 
maken. In deze situaties wordt uiteraard ook contact opgenomen met de ouders van de leerling.  
De vraag aan de ouders is niet om hun kind te gaan verhoren, te verdedigen (er is immers geen 
schuld) en zeker niet om hen te straffen. We vragen ouders wel om mee te helpen bij het vinden van 
die vormen van ondersteuning die hun kind helpt ander gedrag te vertonen.  
 

M5 stuurgroep 
De M5 stuurgroep op het Jan van Brabant College Helmond bestaat uit Hr. Stevens, Hr. Hogervorst, 
Mevr. Jacobs, Hr. Reichrath, Hr. Van Lieshout en Mevr. Van Marrewijk. Bij hen kunt u terecht met uw 
vragen over de M5 aanpak. Ze zijn ook te bereiken via e-mail: m5@janvanbrabant.nl . 
 

Tot slot 
Het meldsysteem stelt leerlingen dus in staat uit hun slachtoffer- en daderrol te stappen en via het 
melden bij te dragen aan een sociaal nog veiligere schoolomgeving. Hierdoor ervaren leerlingen 
weer volop ruimte voor hun persoonlijke ontwikkeling en bloei. 
 

Daar gaan we als school voor, met ú en met onze leerlingen!  
 
 
 
 
 
Wanneer u na het lezen van deze nieuwsbrief behoefte heeft aan aanvullende informatie dan kunt u die 
vinden op de site van de M5 Groep: www.m5groep.com. 
 
Een korte toelichting zal tijdens de informatieavond gegeven worden.  
Ook is daar de mogelijkheid om vragen te stellen. 
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