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Voorwoord
De St. Sebastianusschool is gebouwd in 1992 en heeft 8 groepslokalen.
Voor de onderbouw is een apart speellokaal beschikbaar. De hogere groepen maken
gebruik van de gymzaal van de gemeente.
In 2007 is een ingrijpende verbouwing gerealiseerd. Mede m.b.v. de zgn. Adelmundgelden
is ons gebouw uitgebreid met een aantal kleinere ruimtes.
Deze ruimtes worden gebruikt voor I.B, bibliotheek, R.T. en spreekkamer.
De speelplaats is in 2009 ingrijpend gerenoveerd.
In 2012 vond er opnieuw een verbouwing plaats. Ditmaal betrof het de aanbouw van 1
klaslokaal. In verband met de groei van het leerlingenaantal hadden we recht op dit
nieuwe lokaal. Op 15 juni 2012 is dit nieuwe lokaal opgeleverd.
Bij de verbouwingen en tijdens de vergunningenprocedure is ook gekeken naar alle
veiligheidsaspecten, zoals bijv. vluchtwegen en onze installatie m.b.t. de brandmelding.
Ons gebouw voldoet aan de eisen die op dat gebied gesteld worden
We vinden het belangrijk dat de kinderen op onze school zich in een veilige omgeving
kunnen ontwikkelen. Ook voor medewerkers van onze school, ouders en bezoekers moet
de school een veilige omgeving zijn. Allerlei zaken spelen mee bij het begrip ‘veiligheid’.
Denk aan de veiligheid van het gebouw aan de binnen- en buitenkant, maar ook aan het
gebruik van allerlei zaken in en rondom het gebouw. Ook moeten kinderen veilig kunnen
spelen en werken, zowel lichamelijk als geestelijk. Ouders moeten er op kunnen
vertrouwen dat wij er alles aan doen om ongelukken te voorkomen en indien er zich
ongelukjes voordoen wij hier adequaat op inspelen. Om die veiligheid zoveel mogelijk te
waarborgen zijn er gezamenlijke afspraken en is er controle op de naleving van die
afspraken.
Op de St. Sebastianusschool is in het algemeen sprake van een goed pedagogisch
klimaat. Veiligheid speelt hier een belangrijke rol in. Veiligheid is immers een belangrijke
voorwaarde om goed te kunnen functioneren op school en om zich te kunnen ontwikkelen.
Alle kinderen, personeelsleden en andere volwassenen die bij de St. Sebastianusschool
zijn betrokken moeten zich veilig voelen en thuis voelen op school. Ieder draagt zelf actief
bij aan het versterken van deze veiligheid. Dit gebeurt door zich te houden aan regels en
rekening te houden met anderen. De waarborg voor veiligheid is op de eerste plaats een
opdracht voor alle belanghebbenden zelf. Deze valt onder de expliciete
eindverantwoordelijkheid van de directeur van de school.
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Het vastleggen van procedures is niet voldoende om de veiligheid te waarborgen.
Procedures helpen om in moeilijke situaties de juiste acties te kunnen ondernemen. Naast
dat wat is opgenomen in het veiligheidsplan komt het onder andere aan op:
• het expliciet kenbaar maken van verwachtingen in bijvoorbeeld school- en
klassenregels
• het aanspreken van kinderen, ouders, externen en personeel op het afwijken van
gewenste gedragingen - zorgvuldige communicatie met alle betrokkenen en
registratie van incidenten
Het onderhouden en waar mogelijk versterken van de leefbaarheid en veiligheid op school
vormt een onderdeel van het dagelijkse handelen van alle personeelsleden op de St.
Sebastianusschool. Hierbij denken we aan:
• het scheppen van een goede werksfeer
• het bevorderen van een prettige omgang
• leerlingen, ouders en personeel serieus nemen, taken en verantwoordelijkheid met
hen delen
• het voorkomen en oplossen van ruzies, pesten en conflicten
• een luisterend oor bieden en helpen
• goede contacten onderhouden met ouders/verzorgers en externen
• effectief handelen bij calamiteiten
• de klas en het gebouw veilig inrichten en goed gebruik ervan stimuleren
• het leren omgaan met onveiligheid
In het veiligheidsplan zijn alle verplichte zaken vastgelegd zodat te allen tijde terug te
vinden is wat een gebruikelijke handelswijze is van directie, leerkracht en andere
betrokkenen. Veranderende omstandigheden of nieuwe inzichten kunnen aanpassingen
op de procedures en werkwijzen nodig maken.
In dit verslag leest u welke acties er rondom veiligheid zijn ondernomen. Ouders,
personeelsleden kunnen een bijdrage leveren aan de veiligheid van de kinderen. Vragen,
klachten en ideeën op het gebied van veiligheid kunnen doorgegeven worden aan onze
veiligheidscoördinatoren Ingrid Kuipers en Hilde ten Berge.

1. Veiligheidsinspectie
Algemeen
Een algemene veiligheidsinspectie (RI & E) is in 2020 uitgevoerd door de Arbodienst
Drienerlo. In 2020 heeft er risico-inventarisatie plaatsgevonden. Daaruit is een plan
van aanpak voortgekomen. De bevindingen zijn te vinden in het door de arbodienst
Drienerlo opgezette verslag. De risico-inventarisatie, de validatieverklaring en het plan
van aanpak zijn op school aanwezig. Deze RI & E wordt om de vijf jaar uitgevoerd. De
volgende inspectie zal zijn in het jaar 2025
Schoolplein
De speeltoestellen op het plein worden maandelijks door de conciërge nagekeken.
Op onregelmatigheden wordt actie ondernomen door haar.
In het logboek, dat beheerd wordt door de conciërge is dit allemaal na te lezen.
De oudervereniging gaat met behulp van hulpouders in april 2022 het plein een
opknapbeurt geven.
Ontruimingssysteem
Datzelfde geldt voor het ontruimingssysteem. De firma van der Molen inspecteert
jaarlijks het ontruimingssysteem en de alarminstallatie. De conciërge controleert
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tussendoor. Haar bevindingen houdt ze bij in een logboek. Beide logboeken zijn te
vinden bij de conciërge.
Elektrische installatie
De elektrische installatie wordt jaarlijks nagekeken. De aanbevelingen zijn bekeken en
waar noodzakelijk uitgevoerd.
CV-ketel
De CV-ketel is in 2015 vervangen.
Speelzaal
De firma Schilte controleert jaarlijks de speeltoestellen uit de speelzaal. De
aanbevelingen worden naar de bovenschools manager gezonden en een kopie wordt
door de conciërge op school bewaard.
Ventilatie
I.v.m Covid-19 is er extra aandacht voor ventilatie binnen de school.
In opdracht van minister Slob hebben alle scholen de situatie rondom de ventilatie in
beeld moeten brengen. Om landelijk een beeld te kunnen vormen van de ventilatie op
scholen, is het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) in het leven
geroepen. Het LCVS heeft hiervoor een vragenlijst uitgezet onder alle schoolbesturen.
Middels deze vragenlijst is geïnventariseerd of scholen qua ventilatie aan het
bouwbesluit van 2012 en/of aan aanvullende eisen voldoen.
SKOT de stichting waar de school van uw kind deel van uitmaakt heeft deze
inventarisatie uitgevoerd in samenwerking met “BouwMeester Huisvestingsadviseurs”
uit Borne. Op basis van deze inventarisatie hebben wij kunnen vaststellen dat alle
scholen voldoen aan de gestelde eisen. Het blijft van belang om regelmatig te
ventileren en deuren en ramen te openen. De notitie van de inventarisatie is ter
informatie aan de GMR, waarin ouders en medewerkers vertegenwoordigd zijn,
aangeboden.
Het RIVM geeft aan dat het besmettingsgevaar voor jonge kinderen in de
basisschoolleeftijd klein is. Cijfers laten zien dat schoolgaande kinderen nauwelijks
besmet raken met het virus en dat bij besmetting, de ziekte mild verloopt. Desondanks
begrijpt het bestuur de onrust die er kan zijn rondom de kans op besmetting voor uw
kind(eren) en onze medewerkers. Door ons te houden aan de richtlijnen van het RIVM
en met regelmaat te ventileren kunnen we samen bijdragen aan het beter beheersbaar
houden van het virus.
2. Huisregels
In de afgelopen schooljaren werden de regels in het kader van het BAS-project
vastgelegd. De regels worden besproken met de leerlingen. Eenmaal in de twee
weken worden enkele regels centraal gesteld. In de klassen worden de regels
opgehangen. Tussentijds worden de belangrijkste regels herhaald. De ouders worden
van de regels op de hoogte gebracht in de Klepperbrief. Elk schooljaar worden de
regels opnieuw besproken en op hun actualiteit getoetst. Middels posters worden de
regels aanschouwelijk gemaakt. Op nadrukkelijke wijze wordt getracht deze regels tot
een houding van de leerlingen te maken.
In het schooljaar 2020-2021 is het kwaliteitsdocument gemaakt door Ingrid Kuipers.
Het kwaliteitsdocument bestaat uit kwaliteitskaarten. Op de kwaliteitskaarten staan ook
alle regels per klas en per school.
De kwaliteitskaarten worden jaarlijks besproken en eventueel aangepast en/of
geactualiseerd. Actie: Ingrid Kuipers.
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3. Ontruiming
Procedure
Na de verbouwingen is in 2013 door Velco een nieuw ontruimingsplan gemaakt. In alle
klassen en in de middenruimtes hangt een exemplaar.
De procedure is vastgelegd in dit ontruimingsplan.
Dit plan bevat de volgende onderdelen: Verantwoording, vluchtroutes, algemene
instructiebladen en plattegronden.
Het afgelopen schooljaar is er door omstandigheden geen ontruimingsoefening
geweest. Dit zal dit schooljaar weer opgepakt worden.
Velco inspecteert jaarlijks de brandblussers; brandslangen e.d. Dat is ook het
afgelopen schooljaar gebeurd. Er zijn geen gebreken geconstateerd.

4. Ongelukken en risico’s

4.1 Ongelukken leerlingen
Ongevallen worden geregistreerd in een logboek. Gelukkig kunnen we gebruik maken
van een zeer grote speelplaats waardoor de kans op botsingen en ongelukken
duidelijk minder is. Zoals al gemeld houdt de conciërge de toestand van de
speeltoestellen in de gaten. De verkeerssituatie rondom de school is danig gewijzigd.
In samenwerking met gemeente, buurt en school is de veiligheid voor de kinderen
toegenomen. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn bekend bij
kinderen, ouders en buurtbewoners.
4.2 Risico
Helaas zijn er vanaf juni 2018 geen brigadiers meer voor onze school aan de
Schuilenburgerweg. Er zijn te weinig aanmeldingen van ouders om deze post de hele
week te kunnen bemensen. Hierover is veelvuldig via de Klepperbrief met de ouders
gecommuniceerd. Dit is dus een risico waar we weinig aan kunnen doen. Ouders zijn
ervan op de hoogte. Echter, de visie van VVN is dat het niet veiliger wordt als kinderen
vlakbij school een veilige situatie hebben dankzij allerlei hulpmiddelen en vervolgens
zelfstandig verder moeten in het verkeer. Het is juist belangrijk om kinderen te leren
over verschillende verkeerssituaties.
We hebben in het schooljaar 2019-202 het Twents Verkeersveiligheidslabel
ontvangen. Daarvoor moeten we aan een aantal criteria voldoen:
- Verkeersveiligheidsproject
- Fietscontrole
- Verkeersmethode
- Verkeersouders (Inge Spiele en Linda Kampman)
- Verkeersexamen, zowel theoretisch en praktisch
Volgend jaar vindt er een evaluatie plaats om te zien of het verkeersveiligheidslabel
gecontinueerd gaat worden.
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We hebben gevraagd of er op de straat voor school de letters “schoolzone” geplaatst
kunnen worden. Dit is vanwege de aard van de straat (oude klinkers) niet mogelijk.
Om gevaren in het verkeer onder de aandacht te brengen, nemen we deel aan een
aantal activiteiten die door de gemeente georganiseerd worden.
Denk hierbij aan:
- ANWB Streetwise
- de dode hoek
- praktisch en theoretisch verkeersexamen
- voorlichting rondom vuurwerk
- voorlichting door de politie omtrent bureau HALT.
5. Overige activiteiten
5.1 Bijscholing personeel EHBO
Leerkrachten die hun EHBO-diploma hebben, volgen een door het bestuur
georganiseerde EHBO herhalingsdag.
5.2 Bijscholing BHV
Drie leerkrachten zijn bijgeschoold voor de bedrijfshulpverlening.
Jaarlijks gaan ze hiervoor op herhaling.
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In onderstaand schema is te lezen wie welke diploma’s heeft en op welke dagen
men aanwezig is:

EHBO

BHV

Hilde
Marion
Myrna

Hilde
Marion
Myrna
Ineke

EHBO
Ma
Ochtend Hilde
Marion
Myrna
Middag
Marion
Myrna

Di
Hilde
Marion
Myrna
Marion
Myrna

Wo

Di
Hilde
Marion
Myrna
Ineke
Marion
Myrna

Wo

Do
Hilde
Marion

Vr
Hilde
Myrna

Marion

Myrna

Do
Hilde
Marion
Ineke

Vr
Hilde
Myrna
Ineke

Marion
Ineke

Myrna

BHV
Ma
Ochtend Hilde
Marion
Myrna
Ineke
Middag
Marion
Myrna
Ineke
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5.3 Informatie aan ouders.
In verschillende nieuwsbrieven zijn de ouders geïnformeerd over de schoolregels. De
kwalitetiskaarten en het pestprotocol liggen ter inzage op school.
5.4 Contact gemeente
De heer Ruud Elferink is het aanspreekpunt bij de gemeente als het gaat om de
veiligheid rond de school.
5.5 Welbevinden en sociale veiligheid leerlingen
De kinderen van groep 6, 7 en 8 vullen sinds mei 2018 de SCOL in. Aan deze
vragenlijst zijn het afgelopen jaar ook vragen toegevoegd over de sociale veiligheid
van het kind op school. We hebben hier nog geen uitslagen van maar we zullen deze
zeker meenemen in mogelijke verbeterplannen rondom dit onderwerp.
5.6 Een registratiesysteem van schoolongelukjes is opgezet.

6. Plannen schooljaar 2021-2022
➢ Deelnemen aan allerlei door de gemeente georganiseerde activiteiten rondom
veiligheid: ANWB Streetwise, de dode hoek, fietscontrole, praktisch en theoretisch
verkeersexamen, voorlichting rondom vuurwerk, voorlichting door de politie omtrent
bureau HALT, enz.
➢ De veiligheid rondom de school wordt minimaal twee keer per schooljaar onder de
aandacht gebracht van de kinderen en de ouders.
➢ Ontruiming één keer per jaar oefenen.
➢ Het geluid van het ontruimingssignaal (slow-whoop) wordt driemaandelijks getest
door de conciërge. De firma van der Molen neemt het onderhoud voor haar
rekening.
➢ Actualiseren en bewaken van huisregels. De cellen en borgingsdocumenten
worden jaarlijks geëvalueerd en eventueel aangepast.
➢ Het welbevinden van leerkrachten ter sprake brengen in functioneringsgesprekken.
➢ Het continueren van een leerlingenraad. We spelen een belangrijke rol in het
opzetten van een kinderraad in de gemeente Hellendoorn. Hierin kan onder andere
ook het welbevinden van de leerlingen op school ter sprake komen.
7. Nawoord
Doordat we een vrij nieuw gebouw hebben en een nieuw plein (volledig gerenoveerd in
2010) waarbij in de ontwerpfase ook veiligheid een belangrijk aspect is geweest
gebeuren er relatief weinig ongelukken.
Waar er tips van ouders of andere instanties komen zullen we hier aandacht aan
besteden omdat veiligheid voorop moet staan.

Ingrid Kuipers, directeur

Hilde ten Berge, Arbo-coördinator

juni 2021
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