Versterk de sociale veiligheid op uw school
door de inzet van Halt & de Jongerenrechtbank
Preventie en herstel: een Jongerenrechtbank
Stichting Halt en Stichting Jongerenrechtbanken (JRB) Nederland ondersteunen uw school in preventie en herstel van
grensoverschrijdend gedrag. Leerlingen kunnen zitting nemen in de Jongerenrechtbank. Zij ontvangen een training in
conflicthantering door hoor en wederhoor en het laten goedmaken van schade en leed. Daarna kunnen zij bij incidenten
een herstelmaatregel vaststellen.

Wat is een Halt-spreekuur? Een voorbeeld:
In de klas veroorzaakt Melanie vaak incidenten. Op maandagochtend loopt
het zo erg uit de hand, dat ze dreigt te steken met een schaar. In overleg
met de school en haar ouders komt Melanie 5 keer naar het spreekuur. Hier
ziet zij de consequenties van haar daden in en bedenkt zij alternatieven om
haar boosheid te uiten.

Preventie en herstel: het Halt-spreekuur
Wanneer er vooral zorgen zijn over het gedrag
van een jongere, zal juist een individuele
gedragsinterventie worden uitgevoerd binnen het
schoolspreekuur. Wanneer dat nodig is, kunnen
jongeren extra begeleiding krijgen via een JIM
(een eigen ingebrachte mentor) of een ARTtraining ontvangen. Soms zal de
Jongerenrechtbank ook leeropdrachten
‘vonnissen’ die jongeren in het spreekuur maken.
Wij betrekken altijd ouders bij de aanpak. Ten
slotte kunnen leerlingen voorlichtingen krijgen
om bewustzijn en handelingsperspectief te
vergroten en problemen voor te zijn.
Dankzij dit gecombineerde aanbod helpt u om de
sociale weerbaarheid van uw leerlingen te
vergroten en om (eerste) grensoverschrijdend
gedrag op inclusieve, dat wil zeggen
pedagogische en herstelgerichte wijze, af te
doen.

Wij bieden
Training en ondersteuning
aan de JRB
Schoolspreekuren, inclusief
JIM aanpak
Voorlichtingen, inclusief
ouderbijeenkomsten
Agressie-Regulatie Trainingen

Wat is een Jongerenrechtbank? Een voorbeeld:
Tijdens de les economie heeft Yasmine een woede-uitbarsting. Tim heeft dit gefilmd en de
video gedeeld op Snapchat. Leerlingen hebben Yasmine gepest en uitgelachen om de
video. De Jongerenrechtbank vindt dit een kwalijke zaak: Yasmines privacy is geschonden
en ze is gepest. Dit is niet goed voor de sfeer in de klas: school hoort voor iedereen een
veilige plek te zijn. De Jongerenrechtbank beslist dat Tim een herstelgesprek moet voeren
met Yasmine. Het gesprek wordt begeleid door een lid van de Jongerenrechtbank.
Daarna vertelt Tim in de klas hoe het gesprek is verlopen. Dit doet hij door een kleine
presentatie tijdens een mentoruur. Hij vertelt ook over wat hij heeft geleerd van deze
zaak en wat de gevolgen kunnen zijn van het verspreiden van video’s.

Meer weten over Halt en de JRB?
Scan de QR-code voor meer informatie over
ondersteuning, trainingen, voorlichtingen en de kosten.

