VEILIGHE IDSPROTOCOL DER
VOERENSE SCHOOLGEM EENSCHAPPEN

MrNtsrERtËlr o MZENDBRIEF PLP41
Staatsblad

a7.07.2006

De gemandateerden van hun schoolbestuur:

DeHeerSoudantR.,directeurProvinciaalsecundaironderwijsVoeren
Lager Onderwijs Voeren
De Heer Reggers R', directeur Provinciaal
De Plank
tut*ou* Cîãor"n M", directrice Vrije-Basisschool
Onderwiis-Voeren
Lager
Mevrouw Herens L., diectrice Franstalig
Voeren
fuf"*ou* Brepoels H', directrice Provinciale kleuterschool
en
gemeente Voeren
De Heer Broers H., burgemeester van de
en

De Heer Cox

R.., ZotechefLokale Politie Voeren

en

De Heer Vermeiren

G, Procureur Des Konings van het gerechtelijk arondissement Limburg

dat conform is-met de
sluiten het veiligheidsprotocol der Voerense schoolgemeenschappen,
en de
strañ¡ordering
van
bepalingen lo*á" *"i op de jeugdbescherming het wetboek
regelgeving inzake onderwijs.
d<***t*************8********d<*******{<t******{<********{<t*****t*{<****{<*******{<***
t*{<*

I.

DOELSTELLINGEN

leerlingen uit
Dit protocol dient om de veiligheid en de bescheÍning van personeelsleden en
bovengenoemde scholen te bevorderen.
strafbare feiten en
Primo willen de ondertekenaars voorkomen dat op school of in schoolverband
slachtoffers van
MOF,s (als misdrijf omschfeven feit) worden gepleegd. Secundo willen ze de
Tertio willen ze voor
strafbare feiten en MOF's opvangen en hen tegen represailles beschermen.
maatregelen'
bestraffende
in
dan
de daders voorzien in vormen van opvang en begeleiding, liever

Dit protocol is van toepassing op de aanpak van strafbare feiten en MOF's die een weerslag
aan de
hebùen op het schoolgebeureã en die doär de directie ofdoor derden, eigen ofvreemd
gemeld.
parket
worden
school, aàn de lokale politie of de diensten van het
Voor er, op school of in schoolverband een politionele of gerechtelijke actie wordt ondernomen'
overleggen betrokken ondertekenaars van dit protocol en ze maken goede sluitende afspraken
opdat ãã veiligheid en de bescherming van de personeelsleden en leerlingen maximaal
gãgarandeerdiouden zijn. Alle partijen zorgen ervoor dat de actie discreet verloopt en de goede
naam van de school en de betrokken leerlingen niet onnodig in het gedrang komt.
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middelen en mogelijkheden te verstrekken, die bijdragen tot de
binnen z'nbevoeg-dheid,
van dit protocol;
realisatie-van de doelstellingen
enkel berichtgeving aan de media na overleg met de
in het belang van de discretie
protocol;
ondertekenende partijen van dit

jaarlijks overleg te plegen met de ondertekenende partijen van dit
over dit veiligheidsprotocol
protocol of hun vertegenwoordigers
Artikel 3: De lokale Politie
De zonechef van de lokale politie voeren verbindt er zichtoe:
met de opvolging van dit
een vaste politieambtenaaf aaß.te stellen speciaal belast
oritlgtr"ldtptotocol en die voor de voornoemde scholen fungeert als aanspreekpunt;

overleg met de Procureur Des Konings, deze politieambtenaar op te dragen altijd
wordt gemaakt van
eerst contact op te nemen met de betrolcken scholen, wartneer melding
en die een weerslag
gepleegd
(mogehjk)
werden
strafbare feiten en MOF's die door de ieerlingen
op het schoolgebeuren" zodatde bepalingen van dit veiligbeidsprotocol kunnen worden
t

,o*iaigna

"¡U""
uitgevoerd;

."tãniog houdend met het algemene principe van de omzendbrief dó29.ß.2A03, gewijzigd door
op school
de omzendbriefvan A2.0l.20l6,ervoor zorgen dat de politieagenten hun optreden
met de
plegen
te
aanpassen aan de a¿rd van het onderzoek ofde actie en hierover voorafoverleg
op
schòoldirecti e. Zo zullenze een verhoor ofeen eventuele overbrenging van een leerling
school niet in uniform verrichten en zich met een anoniem voertuig verplaatsen.
de
Uitzondering hierop zijn de gerichte verkeerscontroles dewelke in uniform gebeuren en
worden
kledij
opgelegde vérwljderingsmaatregelen dewelke na schooltijd en in burger
uitgevoerd;
gaan.
in principe op elke vraag van de schooldirectie om preventiefof gericht op te treden in te
de
met
samen
geven
hij
en
Indien de zonechef uitzõnderlijk aanztlkevraag geen gevolg kan
één
aan
kan komen , kan dit probleem voorgelegd worden
vragende partij niet tot een
"onr"oror
of meer van de overige ondertekenende partijen om tot een oplossing te komen'

in het belang van de discretie enkel berichtgeving aan de media na overleg met de
ondertekenende partijen van dit protocol;
over dit veiligheidsprotocol jaarlijks overleg te plegen met de ondertekenende partijen van dit
protocol of hun vertegenwoordigers

Artikel 4: De Procureur Des Konings
De Procureur Des Konings van het gerechtelijk arrondissement Limburg verbindt er zich toe:

ruime medewerking te verlenen aan de correcte uitvoering van dit protocol en samen te werken
met de betrokken burgemeester, de schooldirecties en de zonechef van de lokale politie- De
zonemagistraat als aanspreekpunt binnen het parket van Limburgaante duiden voor de
toepassing van dit protocoi;

a
J

t
i

de
emstige strafbare feiten worden gemeld' dezpte bespreken met
wanneer door schooldirectie
partijen van dit protocol;

ood"rr"k"o"nde

in
voor de primaire pedagogische opdracht van de school en dus
zoveelmogelijk oog te hebben
deze
van
resultaat
Het
naar educatieve, niet-rãpretii"o" oplossingen'
de eerste plaats te zoeken
in ordå geraken met de wet of de regelgeving en/of
;;;,"tä;d. oetz\jndat de leerlingen weer
Des
is. wanneer dit doel niet bereikt kan worden, kan de Procureur
toepassing
"rrt"t¿
strikte
een
tot
overgaan
a3s zrinfunctie toestaat - zonder verder overleg
""
van de wet;

ffiffi;ä;"r"it
äri;;;

aan de media na overleg met de ondertekende
in het belang van de discretie enkel berichtgeving
partijen van dit Protocol;

jaarlijks overleg te plegen met de ondertekenende partijen van
over dit veiligheidsprotocol
protocol of hun vertegenwoordigers

dit

M. TIMING EN DUUR VAN HET PROTOCOL
van l jaar op 01'03'20i6 tot 01'03'20i7'
Dit veiligheidsprotocol gaatlnvoor een proefoeriode
met de intenties in het nieuwe
worden
Hierdoor kan er indien ioAig ook rekening geñouden
opvolgen' Het
n"*tVeiligheidsplan vao}oeren dat het oude van2014-2017 zal
tot 0.i.03'2021 indien geen van de
veiligheidspiotocof wordt evenwel stilzrvijgend verlengd
proefreriode zijn of haar wens uit het
actoren uiterlijk I maand voor het verstrijÉãn van de
vergadering' Een
protocol te onderwerpen aÍLn een eindevaluatie in gezamenlijke
01'03'2021' Een
0l'01'2021en
tussen
eindevaluati"rrergaderiog zal alleszins worden voorzien
v an éénvan de ondertekenende partijen
tussentijdse aanpassing õqft steeas mogelijk op verzoek
partijen'
en mits consensus met de overige ondertekenende
partijen zich over de inhoud van dit
Tijdens de eindevaluatievergadering beraden alle betrokken
ervan'
ve"iligheidsprotocol en beslissen omtrent de eventuele voortzetting

IV. MINISTERIELE OMZENDBRIEF PLP 41
.

globaal betekend protocol'
Tot alle nuttige informatie ontvangt elke betrokken partli,buiten het
een kopij van de ministeriele omzendbrief PLP41

Voor gelezen en goedgekeurd;

Directeur SOUDANT

Directeur REGGERS

Directrice CLOOSEN
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Directrice ÉIERENS

BREPOELS

BROERS
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