Datum
Kenmerk
Onderwerp

maart 2019
1819/brt/373
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Informatieblad Jongerenrechtbank voor betrokkenen
SG Panta Rhei heeft dit schooljaar samen met de Stichting Jongerenrechtbanken een speciale
rechtbank voor en door leerlingen op onze school geïnstalleerd. Deze Jongerenrechtbank neemt
echte zaken in behandeling van leerlingen die hier op school een overtreding hebben begaan die
zou kunnen leiden tot schorsing of aangifte. Het gaat dus om kleine zaken tussen jongeren of
gebeurtenissen op school die soms zouden kunnen belanden in het strafrechtelijke circuit. De
school checkt na een gebeurtenis altijd eerst bij de politie of er ernstige bezwaren zijn tegen
behandeling door de Jongerenrechtbank. Dit kan het geval zijn als iemand al vaker met de politie
in aanraking is geweest.
Zowel de zitting op de Jongerenrechtbank als de uitspraak zijn gericht op herstel voor de direct
betrokkenen en voor de school als gemeenschap. De jongeren die kiezen voor de
Jongerenrechtbank krijgen de kans om verantwoordelijkheid te nemen voor wat er is gebeurd en te
herstellen. De jongeren die als eventueel slachtoffer betrokken zijn, krijgen in de
Jongerenrechtbank de mogelijkheid op herstel en de mogelijkheid om hun verhaal te vertellen, iets
dat in het gewone strafrecht lang niet altijd mogelijk is. De uiteindelijke oplossing is bedoeld om
ervoor te zorgen dat de leerlingen/beide partijen weer samen door één deur kunnen.
De leerlingen van onze school die de zaken in onze Jongerenrechtbank gaan behandelen, zijn
getraind door de Amsterdamse politie, officieren van justitie, advocaten, rechters, mediation
specialisten en docenten. De leerlingen hebben hiervoor een certificaat gekregen en hebben de
belofte afgelegd alle zaken in vertrouwen te zullen behandelen. Tijdens de zitting is er altijd een
professional aanwezig om de zitting en alle leerlingen te begeleiden.
Betrokken partijen kiezen in overleg met de ouders zelf en vrijwillig voor de Jongerenrechtbank.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de begeleidend docenten:
J. van Otterdijk //jvanotterdijk@sgpantarhei of
G. Garcia //ggarcia@sgpantarhei.nl

