
 

 

 

                                                                   Agressie meldingsformulier  

       ZML de Ark 

 

 

Onder agressief gedrag wordt verstaan: Elk verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag dat dreigend is of 
daadwerkelijke fysieke schade aanricht (aan: de leerling zelf, andere leerlingen, personeel, 
zorgmedewerkers, stagiaires of aan schoolmaterialen, meubilair en het gebouw.) 
 

Afspraken: 
 Als er sprake is van een melding worden ouders direct na schooltijd gebeld. 
 Een kopie van dit formulier gaat mee naar de ouders voor ondertekening en wordt bewaard in 

het dossier. 
 

Naam melder:   
Naam leerling:  
Locatie (Ruimte / plaats): 
 

 Klaslokaal    Gymlokaal    
 Handarbeidlokaal   Tuin 
 Praktijklokaal    Plein  
 Anders 

Datum:  
 

1. Beschrijving gedrag: 
Soort agressie: 
 Agressie naar zichzelf 
 Agressie van leerling naar medeleerling 
 Agressie van leerling naar personeel, stagiaires, vrijwilligers of zorgmedewerkers 
 Destructief gedrag (niet op mensen gerichte agressie) 

Vormen van Agressie: 
Verbaal: 
 Schelden      Seksuele intimidatie  
 Verwensingen met dodelijke ziektes    Bedreiging met fysieke agressie 
 Chanteren      Lastig vallen 
 Vloeken       Anders 

        

Non-verbaal fysiek:  
 Schoppen     Slaan   Spugen    
 Krabben     Bijten   knijpen 
 Wurgen     Haren trekken  Polsen handen pakken 
 Vernieling     Steken met   Gooien 
 Kleding trekken    Beschadigen van materialen / meubilair / gebouw 
 Seksueel grensoverschrijdend gedrag 
 Niet reageren op aanwijzingen van het personeel 

 

  

2. Gevolgen van het voorval: 
 

Heeft het voorval gevolgen gehad? 

 Ja, m.b.t. personeel, vrijwilligers, stagiaires of zorgmedewerkers 
  Pijn     Zichtbare verwondingen   Behandeling arts noodzakelijk 
  Verzuim 
 

Aanleiding: 

 Andere leerlingen     Bejegening    
 Niet ingenomen medicatie   Verandering van medicatie 
 Wisseling van activiteit   Gebeurtenis op school met andere leerling(en) / personeel 
 Gebeurtenis in de thuissituatie  Horen van slecht nieuws    
 Lichaamsnabijheid    Geen aanwijsbare aanleiding 
 Ziektebeeld     Angst 
 Leerling wordt iets niet toegestaan 



 

 

 

                                                                   Agressie meldingsformulier  

       ZML de Ark 

 

 

 
 Ja, m.b.t. leerling 
  Pijn     Zichtbare verwondingen  Behandeling arts noodzakelijk    
  Angst      Verzuim    
 Ja, m.b.t. medeleerling(en) 
  Pijn     Zichtbare verwondingen  Behandeling arts noodzakelijk    
  Angst      Verzuim  
   
 Ja, m.b.t. materiaal, meubilair of gebouw 

  Beschadigd vervanging nodig     Beschadigd vervanging niet nodig    
 

 

 

Toelichting: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handtekening voor gezien:________________ 

 

Naam: ________________________________     Datum: ____________________________ 

3. Ondernomen actie: 
 Plaatsing in afgezonderde ruimte  Aantal keren per dag: _______ 

 Begrenzing van gedrag  

 Er is telefonisch contact opgenomen met de ouders 

 Anders 
 

Heftig gedrag mag begrensd worden als er sprake is van gevaar voor: 

 Medeleerlingen 

 collega’s 

 of  als er sprake is van vernieling van schoolmaterialen of meubilair.  

 

4. Reactie op het voorval: 
 

 Is de directie geraadpleegd? 
 Is het college van bestuur van CSG de Waard geraadpleegd? 
 


