
Protocol	  vernieling	  andermans	  eigendommen	  

	  
Binnen	  de	  school	  komt	  het	  incidenteel	  voor	  dat	  leerlingen	  (vaak	  uit	  boosheid)	  andermans	  
eigendommen	  vernielen.	  Soms	  doen	  ze	  dat	  alleen,	  een	  andere	  keer	  samen	  met	  anderen.	  De	  school	  
is	  van	  mening	  dat	  iedereen	  elkaars	  eigendommen	  moet	  respecteren.	  Indien	  hiervan	  wordt	  
afgeweken,	  besteedt	  de	  school	  hier	  extra	  aandacht	  aan.	  
Algemeen	  
Onder	  het	  vernielen	  van	  andermans	  eigendommen	  valt	  ook	  het	  moedwillig	  vernielen	  of	  kwijtraken	  
van	  eigendommen	  van	  de	  school,	  zoals	  potloden,	  etuis,	  stiften	  e.d.	  
De	  school	  is	  niet	  verantwoordelijk	  en/of	  aansprakelijk	  voor	  beschadigingen	  aangebracht	  aan	  
eigendommen	  van	  derden.	  Deze	  verantwoordelijkheid	  en	  aansprakelijkheid	  liggen	  bij	  de	  ouders	  
wiens	  kind	  de	  betreffende	  beschadiging	  heeft	  aangebracht.	  Eventueel	  kunnen	  zij	  hun	  verzekering	  
inschakelen.	  
Het	  protocol	  treedt	  in	  werking	  wanneer	  de	  vermoedde	  schade	  geschat	  wordt	  op	  een	  bedrag	  groter	  
dan	  €	  5,00.	  Bij	  een	  kleiner	  bedrag	  probeert	  de	  leerkracht	  er	  zelf	  achter	  te	  komen	  wie	  
verantwoordelijk	  is	  voor	  de	  vernieling	  en	  wordt	  eveneens	  contact	  opgenomen	  met	  de	  ouders.	  Er	  kan	  
aan	  hen	  gevraagd	  worden	  zelf	  contact	  op	  te	  nemen	  met	  de	  ouders	  van	  de	  gedupeerde	  leerling,	  
zodat	  beide	  partijen	  samen	  tot	  een	  oplossing	  kunnen	  komen.	  
Het	  protocol	  
De	  leerling	  meldt	  vernieling	  bij	  leerkracht.	  
De	  leerkracht	  tracht	  er	  zelf	  achter	  te	  komen	  wie	  voor	  de	  schade	  verantwoordelijk	  is	  en	  probeert	  het	  
probleem	  op	  te	  lossen.	  De	  leerkracht	  meldt	  vernieling	  aan	  de	  ouders	  van	  de	  gedupeerde	  leerling	  en	  
vertelt	  hen	  de	  verdere	  procedure.	  
Wanneer	  het	  niet	  lukt	  de	  verantwoordelijke	  te	  vinden,	  meldt	  de	  leerkracht	  de	  vernieling	  d.m.v.	  
verslaggeving	  bij	  de	  intern	  begeleider	  of	  de	  directeur.	  Deze	  hoort	  de	  leerling	  en	  tracht	  nogmaals	  uit	  
te	  vinden	  wie	  de	  vernieling	  heeft	  veroorzaakt.	  Indien	  de	  dader	  wordt	  gevonden,	  neemt	  de	  intern	  
begeleider	  of	  de	  directeur	  contact	  op	  met	  de	  ouders.	  Met	  hen	  wordt	  besproken	  dat	  zij	  
verantwoordelijk	  zijn	  voor	  de	  schade	  die	  hun	  kind	  heeft	  veroorzaakt.	  Daarnaast	  wordt	  besproken	  op	  
welke	  wijze	  de	  schade	  vergoed	  kan	  worden.	  Met	  de	  gedupeerde	  leerling	  en	  zijn/haar	  ouders	  wordt	  
contact	  opgenomen	  door	  de	  intern	  begeleider	  of	  directeur	  en	  wordt	  het	  bereikte	  resultaat	  
medegedeeld.	  
Indien	  de	  dader(s)	  niet	  wordt/worden	  gevonden,	  wordt	  ook	  dit	  aan	  de	  gedupeerde	  leerling	  en	  
zijn/haar	  ouders	  medegedeeld.	  De	  kosten	  komen	  in	  dit	  geval	  helaas	  voor	  de	  eigen	  rekening	  van	  de	  
ouders.	  
De	  verslaggeving	  van	  de	  leerkracht	  wordt	  aangevuld	  met	  de	  nieuwe	  informatie	  en/of	  eventuele	  
afspraken.	  Het	  wordt	  gevoegd	  bij	  het	  dossier	  van	  de	  betreffende	  leerling(en)	  en	  gaat	  ter	  informatie	  
naar	  de	  leerkracht(en).	  
	  


