Uit: Schoolondersteuningsprofiel Winkler Prins 2018
Sociale veiligheid op Winkler Prins
Een veilige school is een fijne school. Vanuit de missie en visie uit het strategisch beleidsplan 20182022, (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.
Sociale veiligheidscoördinatie als onderdeel van de basisondersteuning.
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Brugjaar

Vwo/Havo

Mavo

Kader/Basis

Pro

x

x

x

x

x

Het coördineren, ondersteunen en adviseren op het gebied van sociale
veiligheidskwesties zoals (digitaal) pesten, incidenten rondom social media,
discriminatie en machtsmisbruik.
Het coördineren van het pakket aan preventieve maatregelen, zoals
voorlichting en (thema)lessen binnen de (deel)school die worden aangeboden
om de sociale veiligheid te vergroten.

Wat is het doel: Het vergroten van sociale veiligheid binnen alle geledingen van de Winkler
Prins
Voor wie:

Alle leerlingen en medewerkers van Winkler Prins

Door wie:

Sociale veiligheidscoördinatoren

Wanneer:

Het hele schooljaar

Extra informatie Het volledige overzicht van lessen en maatregelen is te vinden in het sociale
veiligheidsplan van de school. De taken van aandachtsfunctionaris en antipestcoördinator zijn ondergebracht bij de sociale veiligheidscoördinatoren van
de deelschool.
Schoolveiligheidsprogramma.
Winkler Prins gebruikt geen kant en klaar anti-pestprogramma. Wetenschappelijk is niet vastgesteld
welk programma voor het voorgezet onderwijs effectief is. Als school hebben we uit verschillende
onderdelen van programma’s zelf een veiligheidsprogramma gemaakt. Deze onderdelen komen terug
in het jaarplan en worden in de deelscholen uitgevoerd. Hier zijn een aantal schoolbrede thema’s bij
zoals de Gouden weken, de week tegen het pesten, LHTBI, een studiedag sociale veiligheid voor alle
medewerkers, de Zilverrug is de metafoor en verbeelding van het programma.
Expertteam sociale veiligheid.
Winkler Prins heeft een expertteam sociale veiligheid. Dit zijn de sociale veiligheidscoördinatoren van
de verschillende deelscholen, de Tussenvoorziening Time Out en de directeur stafdienst
leerlingbegeleiding. Zij komen maandelijks bij elkaar onder leiding van de stafdienstdirecteur. In de

vergaderingen wordt actuele casuïstiek besproken, wordt het jaarplan sociale veiligheid opgesteld en
geëvalueerd, worden schoolbrede studiedagen georganiseerd op het gebied van sociale veiligheid in
de breedste zin van het woord en worden beleidsvoorstellen gemaakt. De jaarplannen krijgen hun
uitvoering in de deelscholen.
Jaarplan
Het jaarplan van de school wordt aan het begin van het schooljaar opgesteld door het expertteam. Het
jaarplan is het werkdocument van waaruit de sociale veiligheidsonderdelen worden uitgevoerd. Ieder
onderdeel, voor zover niet schoolbreed wordt in het plan geëvalueerd per deelschool.
Borging
Iedere deelschool heeft een sociale veiligheidscoördinator. Deze taak is meegenomen in de
formatietoedeling per deelschool. Sociale veiligheid is onderdeel van de basisondersteuning en de
ondersteuningsstructuur van de school. Deze coördinator heeft als leidinggevende zijn
deelschooldirecteur. Inhoudelijk echter ligt de verantwoordelijkheid bij de directeur stafdienst
leerlingbegeleiding.
Scholing
Medewerkers van Winkler Prins worden op verschillende manieren geschoold op het gebied van sociale
veiligheid. Eens per twee jaar is er een schoolbrede studiedag voor alle medewerkers waarin in
workshops verschillende thema’s rond sociale veiligheid worden aangeboden. In de leergang passend
onderwijs, een door de school ontwikkelde leergang van 9 modules van drie uur, is één van de modules
ingevuld met thema’s rond sociale veiligheid.
Resultaten
De resultaten van dit beleid mogen blijken uit de Ouder- en leerlingtevredenheidsonderzoeken 20182019 School en veiligheid en het medewerkers onderzoek najaar 2018.
Protocollen en reglementen
Binnen Winkler Prins maken we gebruik van verschillende protocollen en reglementen met als doel de
sociale veiligheid te vergroten. Dit zijn o.a.
• het Pestprotocol
• Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
• Protocol agressie en geweld tegen medewerkers
• Protocol sociale media
• het Schoolreglement en
• het Leerlingenstatuut.

