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Datum uitdraai

:

14-03-2022

Valt in veiligste 20% van de normgroep

Net zo veilig als normgroep

Aandacht gewenst

Valt in onveiligste 5% van normgroep:
actie nodig

Leerling

Welbevinden

Veiligheidsbeleving

Ondervindt agressie

Angst voor agressie

Klas ziet problemen

Leerkracht treedt op

5 (5) (5)
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Aantal afnames: 9

6 (6) (6)
Aantal afnames: 6

7 (7) (7)
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8 (8) (8)
Aantal afnames: 6
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Adviezen sociale veiligheid
Onderstaande adviezen zijn algemene adviezen gericht op sociale veiligheid.
Zijn er op school klassen die (donker) groen scoren? Gebruik deze klassen als voorbeeld, ga kijken bij elkaar: wat loopt hier goed? Wat kunnen we van elkaar leren als
collega's? Kortom: geef samen aandacht aan daar waar het goed gaat.
In het algemeen geldt: geef schoolbreed de kanjerlessen wekelijks, bespreek de voortgang in het team, let op uw eigen kanjergedrag en kijk op de kanjerschool checklist waar
jullie nog wat te leren hebben.
Bespreek de uitslag in het team en overleg over een aanpak. De "Handleiding Conflicthantering" geeft zeer veel praktische adviezen voor onveilige klassen. Bekijk het Sociale
Veiligheidsprotocol voor een schoolbrede aanpak.
Kernoefeningen gericht op veiligheid in de groep:
De Smileyposter uit de Startweek geeft het kader voor het schoolbeleid en geldt voor leerlingen, het team en de ouders.
Praten in de Kanjerkring met ouders en kinderen (kan als onderdeel van een ouder-kind les)
Vertrouwensoefeningen (vanaf pagina 7)
Motor en benzinepomp
Feedback geven (tips/tops, pettenkwadrant etc.)
Oefenen met Conflictbeheersing aan het eind van de digibordles van uw groep.
De aanpak Meidenvenijn
Puppytraining voor enkele leerlingen (zie handleiding voor uw groep)

Ouders
Ouders spelen een grote rol in de opvattingen en gedragingen van kinderen. Betrek ouders op verschillende manieren:
Investeer in de vertrouwensrelatie met ouders, zie het kind en de ouder, spreek positief over het kind en de ouders.
Ouderavond over Kanjertraining
Ouder-kind lessen
Informeer over de inhoud van de lessen met behulp van de ‘info-doebladen’ die bij elke les te downloaden zijn.
Ga tijdig met ouders in gesprek bij ongewenst gedrag. Ga uit van de goede bedoelingen van ouders en durf duidelijk en grensstellend te zijn. We spreken met respect
over elkaar. Zie p. 74 van het boek "Conflictbeheersing op school".
Indien de problematiek niet zelf op te lossen is, kunt u altijd mailen of bellen naar Stichting Kanjertraining: info@kanjertraining.nl, 036-5489405.
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