Sociale veiligheid op Winkler Prins
Een veilige school is een fijne school. Vanuit de missie en visie uit het strategisch beleidsplan 2018-2022, (Omgaan met verschillen: We nemen iedereen mee
en kernwaarden van onze school, Vertrouwen, Eigenheid, Respect en Verantwoordelijkheid) willen we dat leerlingen, docenten en andere medewerkers zich
prettig en veilig voelen op onze school. Zorgen voor een veilig werk- en leerklimaat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. We trainen onze docenten in het
signaleren van problemen en het voeren van gesprekken hierover. Er is een zeer actieve werkgroep Sociale veiligheid die haar activiteiten ontplooit onder
verantwoordelijkheid van de directeur leerlingbegeleiding. De werkgroep zorgt jaarlijks voor een plan met allerlei activiteiten ter bevordering van de sociale
veiligheid op school. Vanuit elke deelschool en de Tussenvoorziening neemt een gecertificeerde sociale veiligheidscoördinator deel aan de werkgroep. Deze
bewaakt het klimaat op de deelschool en kan bij vervelende situaties samen met docenten en andere betrokkenen maatregelen nemen. Hij of zij is ook het
aanspreekpunt voor leerlingen, docenten en andere medewerkers die sociaal onveilige situaties ervaren. Dat kan zijn: pesten en buitengesloten worden, maar
ook discriminatie op basis van huidskleur, geloof of seksuele voorkeur.

Jaarplan sociale veiligheid school 2018-2019.
In onderstaande matrix staat de jaarplanning op het gebied van sociale veiligheid voor Winkler Prins voor het schooljaar 2018-2019.
Matrix.
nr
1.

Onderwerp
De Gouden weken
De Gouden weken

periode

activiteiten

verantwoordelijk

opmerkingen

Evaluatie

Aug-septokt.

Zie
programma’s
per deelschool
in de G-data

Sociale
veiligheidscoördinator
en deelschooldirecteur

De gouden weken
worden per deelschool
uitgevoerd. Dit aan de
hand van het
programma van vorig
jaar. (per deelschool te
vinden in de g-data
sociale
veiligheidscoördinatie)

HAVO/VWO 2 t m 6.
In elk jaar veel
aandacht aan besteed.
Voorlichting gegeven
aan de deelschool
hierover.
Pro
Wordt uitgebreid
aandacht besteed in de
lessen. In de deelschool
wordt in de organisatie
vergadering voor en
vlak na de

1a

2.

Week tegen het
pesten
“Laat je zien”

17 t/m 21
september

Voorstellen soc.vei.
Coördinatoren
tijdens
ouderavonden

Sept/Okt.

verslavingspreventie

Programma
per deelschool
een onderdeel
van de gouden
weken
Wat doe jij
(pro 1e klas)
Hoezo sociaal
1e klassen

deelschool

zomervakantie weer
extra op geattendeerd.
Mavo
aandacht besteedt in de
verschillende leerjaren.
Extra in de opstart van
het jaar
Time Out:
Zowel na de
zomervakantie als na
de kerstvakantie is hier
veel aandacht aan
besteedt. Gedurende de
rest van het jaar, wordt
hiervan gebruik
gemaakt als het nodig
is.
Pro: Wordt in de week
aandacht besteed door
de mentoren. Dec. 1e
jaars: Wat doe jij?
Time Out: Was integraal
onderdeel van de
Gouden Weken.
Havo //vwo: onderdeel
van de gouden weken
HAVO/VWO 2 t m 6.
We hebben een brief
met informatie gemaild,
die de mentoren
gebruiken bij de
voorlichting.

Oudervoorlichting
Ouders alle derde
klassen door Be
Aware

Docententraining
Be Aware
Be Aware
ouderavond

Programmalijnen
voor leerlingen in de
deelscholen

Soc.
veiligheidscoördinatoren

Nov.

Febr.
2019

Nov. 2018
3

LHTBI problematiek
GSA; gay straight
alliance

14-12

ouderraad/stafdienstdirecteur

Be Aware 3e
klassen.
Welke periode
is handig?
Veilig uit veilig
thuis. 3e
klassen

Time Out /basiskader

Uitzetten
Paarse vrijdag
14 december

Soc. Veiligh.-coördinator
VWO

Pro: voorlichting voor 3e
jaars. Wordt door
mentoren en leerlingen
als waardevol ervaren.
Mavo Collega’s,
Ouders, leerlingen zijn
hierover positief.
Time Out:
Voorlichting voor alle
groepen. Zinvol en
indrukwekkend aldus
collega’s.
Niet plaats gevonden dit
jaar.
Be Aware was
uitgenodigd door de
ouderraad. Is dus geen
door ons
georganiseerde
ouderavond meer
geweest.
Evaluatie heeft nog niet
plaats gevonden i.v.m.
langdurige afwezigheid
medewerkers.

Paarse Vrijdag was een
groot succes. GSA had
veel posters
opgehangen en stond
bij een stand. Veel

19 april

International
day of silence
als leerling
initiatief laten.

Hulp GSA aan
andere
leerlingen

Studiedag,

Soc. Veiligh.-coördinator
VWO

GSA heeft al een paar
keer gesprekken
gevoerd met
(onderbouw)leerlingen
die in de knoop zitten
met hun geaardheid.
Beide partijen hebben
dit als zeer prettig
ervaren. Eerste contact
verliep van mentor via
KAM naar GSA.

mensen kwamen in het
paars.
Mavo; Samen met
brugjaar/kader2/basis2
Time Out: Veel
aandacht voor geweest.
Zorgt voor goede
gesprekken.
GSA is de klassen rond
geweest met een
aankondiging van DOS.
Ook hadden een stand
met informatie en
stickers. Met stickers
hebben ze hun mond
dicht geplakt (beviel
beter dan de tape vorig
jaar). DOS wordt
langzaam steeds
bekender. Een
geslaagde ochtend!
Pro: Leerlingenraad
doet een praatje in de
klassen, versiert de
school en deelt de
armbandjes per groep
uit. Verder aandacht in
de lessen.

5

6.
7

8

15-02

Jaarplan bijhouden
Bijhouden
wijzigingen
Open huis

Respect en wat doe
jij
Pesten en sociale
media
Mediawijsheid hv 2

Interactieve
studieochtend,
Inventarisatie
per deelschool

18-19

allen

Zie eerdere al
uitgebreide schoolbrede
evaluatie

allen
Uitbreiden en
in centrale
hallen begane
grond.
Triple p.

02-10

*Communicatie
*Cyberpesten
*Gedragen gedrag
*Sociale veiligheid
tussen
collega’s
* kindermishandeling

Heleen Windt Halt

Interactieve
voorstelling
H/V 2

Soc. Veil. Co. havo

leerlingenboek

Mentoraat

Pinksterstraat:
Ellie en Joke stonden in
de hal als
ondersteuningsteam,
trajectruimte, sociale
veiligheidscoördinatoren
en Rots en Water
voorlichting. We hadden
allerlei materiaal
uitgestald en waren
aanwezig om vragen te
beantwoorden.
De voorstelling is goed
ontvangen.
Er waren veel mentoren
bij hun klas ingedeeld
en er was daarna nog
tijd om het met de klas
na te bespreken.

9

Positive Behaviour
Support

2018-2020 Implementatie
methodiek op
Time Out

PBS-team

Meetinstrumenten
Sociale
veiligheidsthermometer

18-19

mentoren

Meten
veiligheidsbeleving

Wordt in de
verschillende
deelscholen ingezet
indien nodig of gewenst.

Veel over verteld binnen
de school. Veel
enthousiaste reacties
hierop gehad.
Binnen Time Out is de
“groene basis”
geïmplementeerd.
Geeft inzicht in de
veiligheidsbeleving van
leerlingen.
Prima instrumenten

