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Hoofdstuk 1: Algemene gegevens
Naam school:
Schoolbestuur:

Willibrordschool
Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO)

Adres:

Nieuwstraat 15
3011 GM Rotterdam
010-2409541

Directie:

Rob Barendse (Directeur)
Kim Donkers (Adjunct-directeur)

Hoofdstuk 2: Visie, beleid en organisatie
Schoolvisie
Voor en over onze kinderen:
Je bent welkom op onze kleurrijke Willibrordschool voor katholiek basisonderwijs. Wij zorgen ervoor
dat iedereen meetelt, zodat jij je veilig en prettig voelt. Samen zorgen we dat je een mooie tijd hebt
en veel leert. Naast rekenen, taal, lezen, schrijven, creativiteit en spel leren we met elkaar hoe je
goed voor jezelf, de ander en je omgeving zorgt. Bij ons werken en leren we samen van en met elkaar
en maken we plezier.
Voor en over onze leerkrachten:
Op de Willibrord zorgen we met elkaar voor onze kinderen en begrenzen we hen met een positieve
instelling en benadering. Binnen de structuur van klassikaal onderwijs zorgen we voor een
gedifferentieerd lesaanbod. Ook wordt spel, beweging en creativiteit gestimuleerd, zodat kinderen
zich in brede zin ontwikkelen. We zijn bekend met de onderwijsbehoeften en sluiten hierbij aan door
het kind te zien en te denken in mogelijkheden. We helpen kinderen hun identiteit te vormen
waarvan een positief zelfbeeld, veerkracht en het nemen en dragen van eigen verantwoordelijkheid
een onderdeel zijn. Afstemmen en samenwerken met ouders, kinderen en elkaar is voor ons
belangrijk. We zijn een lerende organisatie waarin we samen verantwoordelijkheid nemen om nòg
beter te worden als team en als individu. We staan open voor elkaars feedback en maken gebruik
van elkaars kwaliteiten. We zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de resultaten en de goede
onderlinge sfeer op school.
Voor en over onze directie:
We zien onze kinderen, ouders en personeelsleden en zijn aanspreekbaar. We staan voor een veilige
werk- en leeromgeving en maken gebruik van ieders kwaliteiten. Door kaders te scheppen, ruimte te
geven en het overzicht te behouden, stimuleren we binnen de lerende organisatie zelfsturing en
verantwoordelijkheidsgevoel. De mening van eenieder doet ertoe. We zorgen voor passende
inspanning en ontspanning omdat we weten wat er speelt op school. We zijn gezamenlijk
verantwoordelijk voor de resultaten op school. We creëren en borgen ontwikkelingen zodat
kinderen, leerkrachten en wijzelf blijven(d) leren.
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Visie op onderwijs aan kleuters
Voor onze kleuters:
Op de Willibrordschool leer je jezelf en de wereld om je heen te ontdekken door middel van spel en
beweging, omdat dit de manier is hoe jij als kleuter dingen leert. De juf of meester neemt rustig de
tijd om jou te leren kennen en helpt je ontdekken waar je goed in bent en wat je nog kunt leren. De
juf of meester heeft interesse in je en stimuleert je in je spel om jezelf te ontwikkelen. We vinden het
belangrijk dat je goed leert omgaan met anderen, materialen en de regels van de school.
Over onze leerkrachten:
Onze leerkrachten geven de kleuters ruimte en tijd voor spel en beweging. We willen bereiken dat
kinderen vertrouwen in zichzelf en anderen krijgen en verantwoordelijkheidsgevoel ontwikkelen. We
streven naar een veilig en fijn gevoel voor ieder kind. Een kind ‘zien’ is voor ons belangrijk. De
leerkracht heeft een observerende blik, stelt vragen en stimuleert, waarbij de ontwikkelingslijnen
voor ogen gehouden wordt. De leerkracht biedt een uitdagende speelleeromgeving, waarbij thema’s
een middel zijn om het jonge kind zich zo breed mogelijk te laten ontwikkelen. De leerkracht maakt
een beredeneerde keuze om tot verschillende niveaus van spelaanbod te komen. Hiermee bereikt de
leerkracht dat kinderen zelf tot ontdekken komen. Er is verbinding tussen de dagelijkse activiteiten in
de kring, in de hoeken, aan de tafels, buiten en in de gymzaal. Dit alles doen de leerkrachten in
onderlinge samenwerking. Samen werken zij aan de basis voor de hele basisschoolperiode en het
verdere leven.

Visie op veiligheid
Een omgeving die sociaal veilig is, is een omgeving waarin leerlingen en medewerkers zich op
psychisch, sociaal en fysiek gebied prettig en veilig voelen. Het is een omgeving waarin sociaal met
elkaar omgegaan wordt, waar leerlingen en medewerkers weerbaar zijn maar zich ook kwetsbaar
durven en mogen opstellen. In een sociaal veilige omgeving wordt iedereen gezien en gehoord en
heeft iedereen het gevoel erbij te horen, ongeacht geslacht, afkomst, religie, sociaal milieu, seksuele
voorkeur, leeftijd en verdere factoren. Een veilig en positief schoolklimaat stimuleert het mentale
welzijn van leerlingen en medewerkers en stelt deze in staat om academisch en sociaal te floreren.
We vinden het van belang dat de leerlingen op onze school zich in een veilige omgeving kunnen
ontwikkelen. Ook voor de medewerkers, ouders en bezoekers moet de school een veilige plek zijn.
We maken onderscheid tussen:

Fysieke veiligheid
De fysieke schoolveiligheid betreft alle zaken in en om de school die te maken hebben met de fysieke
gezondheid. Een veilige school is gehuisvest in een goed onderhouden gebouw. De inrichting van de
lokalen en overige ruimtes levert geen gevaar op voor de kinderen. Op het schoolplein staan veilige
speeltoestellen. Leerlingen en leerkrachten weten wat ze moeten doen bij brand en de school oefent
regelmatig het ontruimingsplan. Vluchtwegen zijn vrij van obstakels. Regelmatige inspecties van het
schoolgebouw, de brandveiligheid, de speeltoestellen en het gymnastiekmateriaal dragen eveneens
bij aan de veiligheid.

Sociale veiligheid
De sociale schoolveiligheid heeft alles te maken met het schoolklimaat. Op een veilige school voelen
leerlingen en leerkrachten zich thuis. Zij komen graag naar school en voelen zich serieus genomen
door eenieder die bij de school betrokken is. Leerlingen, ouders, leerkrachten en andere
medewerkers van de school gaan respectvol met elkaar om. De school tolereert geen agressie,
geweld, discriminatie en (seksuele) intimidatie.
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Ouders zijn een belangrijke partner van de school waar het gaat om de opvoeding en ontwikkeling
van de kinderen, ook waar het de sociale veiligheid betreft. School werkt hierin waar mogelijk nauw
samen met ouders.
In hoofdstuk 3 worden ons schoolklimaat en onze schoolcultuur uitgebreid beschreven.
Wij vinden het belangrijk om niet alleen te reageren op sociaal onveilig gedrag, maar willen in de
eerste plaats dit gedrag voorkomen door sociaal gedrag voor te leven en actief te ontwikkelen en te
stimuleren bij kinderen. In hoofdstuk 4 gaan we in op de methoden en programma’s die we hier
specifiek voor inzetten. Wanneer de school signalen heeft van risico’s voor kinderen op het gebied
van pesten, agressie, (huiselijk) geweld, kindermishandeling of (seksuele) intimidatie kunnen externe
deskundigen worden ingeschakeld. Wij hanteren hierbij diverse protocollen (zie hoofdstuk 3).
In 2017 heeft de Willibrordschool het Vignet Gezonde school ontvangen. Hierover is meer te lezen in
hoofdstuk 3.

Aspecten van de schoolveiligheid op de agenda








De schoolveiligheid of aspecten daarvan staan met regelmaat op de agenda in diverse
overlegsituaties:
Directieoverleg (wekelijks): directieleden delen (nieuwe) informatie met elkaar (info van buitenaf,
bijv vanuit het ministerie, PPO of het bestuur, maar ook info vanuit een IB-overleg, een bouwoverleg
ed) en bespreken nieuwe ontwikkelingen op dit gebied en beleidsspeerpunten omtrent veiligheid;
Bouwoverleg (maandelijks): bouwcoördinator en leerkrachten: bijv school- en (ge)bouwregels,
afspraken m.b.t. de fysieke veiligheid en gedrag. Tevens worden methoden/programma’s als Leer- en
Veerkracht, Goed gedaan, Sociale media en Viseon besproken;
IB-overleg (maandelijks): de intern begeleiders bespreken met elkaar individuele zorgtrajecten, maar
bijv ook ontwikkelingen m.b.t. de SISA-meldcode, de gedragscode Kindermishandeling en Huiselijk
geweld, informatie vanuit IB-netwerkoverleg;
Viseon-bespreken: de intern begeleider bespreekt met de lkr resultaten van het LVS Viseon. Indien
van toepassing kunnen trends bouwbreed gedeeld worden in een bouwoverleg;
Mediation (6 a 7 keer per jaar): onder begeleiding van een directielid bespreken ‘opgeleide’
leerlingen uit groep 8 hun ervaringen met betrekking tot mediation. Deze leerlingen zijn mediators
gedurende de grote pauzes van de middenbouw en hebben als taak om samen met het personeel
dat buitenbeurt heeft de pauze in goede banen te leiden. Zij helpen kinderen hun grens aan te geven
en zorgen tevens voor vermaak en begeleiding in spel. Tijdens de bijeenkomsten worden de leerlinge
middels casussen en eigen ervaringen geïnspireerd om hun taak nóg beter uit te voeren;
Positieve psychologie (maandelijks): de werkgroep heeft als doel om dit onderwerp en het
welbevinden en de veerkracht van leerkrachten en kinderen binnen de school verder te ontwikkelen.

Verantwoordelijken en functionarissen
Fysieke veiligheid
De coördinatie van de EHBO is in handen van Marjolein Halkes van de school. Marjolein en directie
geven gezamenlijk de taak van BHV-coördinator en preventiemedewerker vorm.
De directie is hoofd BHV in geval van calamiteiten: Rob Barendse (directeur) en Kim Donkers
(adjunct-directeur).
Bedrijfshulpverleners (BHV-ers), zijn de personen die ten aanzien van de bedrijfshulpverlening taken,
bevoegdheden en verantwoordelijkheden hebben. Deze zijn schriftelijk vastgelegd. De BHV-ers zijn
gecertificeerd en onderhouden hun deskundigheid door het volgen van herhalingscursussen. Op de
Willibrordschool zijn voldoende BHV-ers aanwezig. De rol- en taakverdeling is vastgelegd in het
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ontruimingsplan. Het ontruimingsplan wordt bij aanvang van ieder schooljaar aangepast waar nodig
en uitgebreid besproken met alle teamleden.

Sociale veiligheid
Eerste aanspreekpunt voor ouders en kinderen bij incidenten, zorgen of vragen met betrekking tot
de sociale veiligheid is uiteraard altijd de eigen groepsleerkracht van de betreffende leerling. De
leerkracht kan besluiten om anderen binnen de school in te schakelen: de intern begeleider, de
directie, de aandachtsfunctionaris, de SMW-er of het hoofd pesten.
Ouders en kinderen kunnen ook rechtstreeks contact zoeken met de directie, de intern begeleider,
de SMW-er of het hoofd pesten. Daarnaast wordt in groepsbespreking tussen IB en leerkracht
bepaald welke leerlingen in aanmerking komen voor een sociale vaardigheidstraining die ongeveer
acht weken duurt. Deze training wordt uitgevoerd door de SMW-er. In kalenderjaar 2018 is er vanuit
de organisatie ‘Flow in Grow’ aandacht voor emotieregulatie in klassensituaties en kleine groepjes.
Er heerst binnen de school een open cultuur waarin collega’s elkaar gemakkelijk opzoeken.
Leerkrachten zijn gewend om zorgen, vragen en incidenten te bespreken met bovengenoemde
personen. Het is bovendien zowel beleid als cultuur dat wij op school streven naar een nauwe
samenwerking met ouders, ouders serieus nemen en actief de gezamenlijke betrokkenheid
stimuleren.

Intern begeleiders:
Groep 1-2-3: Marijke Verhagen
Groep 3-5: Merel van Westen
Groep 5-8: Ruby van Bilsen

Directie:
Rob Barendse
Kim Donkers
De rol- en taakverdeling van de intern begeleiders en de directie staat beschreven in het schoolplan.

Aandachtsfunctionaris: Kim Donkers en Marijke Verhagen
De aandachtsfunctionaris bewaakt de interne procedures van de school met betrekking tot huiselijk
geweld en kindermishandeling en zorgt voor een goed verloop van deze procedures. De
aandachtsfunctionaris werkt hierin nauw samen met de schoolmaatschappelijk werkster, interne
begeleiders, leerkrachten en de directie. De aandachtsfunctionaris doet tevens Sisa-meldingen indien
nodig.

Hoofd pesten: Merel van Westen
Het hoofd pesten is eerste aanspreekpunt voor kinderen, ouders en leerkrachten bij (het vermoeden
van) pesten op school.

Schoolmaatschappelijk werk: Shirley Bynoe
Vanuit Op weg naar Enver is 8 uur per week een schoolmaatschappelijk werkster aan de school
verbonden. De taakomschrijving van de SMW-er is opgenomen in het schoolplan (hoofdstuk
zorgplan).

Vertrouwenscontactpersoon: Merel van Westen
De vertrouwenscontactpersoon kan door ouders of medewerkers benaderd worden om te helpen bij
benadering van de bovenschools manager of vertrouwenspersoon binnen de RVKO.
Ouders, leerlingen, personeel en eenieder die deel uitmaakt van de schoolgemeenschap heeft tevens
de mogelijkheid om een beroep te doen op de bovenschools manager van de school of, met name bij
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privacy-gevoelige zaken, of de vertrouwenspersoon van de RVKO. Dit kan via één van de
directieleden van de school of rechtstreeks. De contactgegevens staan vermeld in de schoolgids en
op de website van de school.

Bovenschoolsmanager: Hans van den Berg
Vertrouwenspersoon RVKO: Ger Veldkamp
Contactgegevens RVKO:
Bestuursbureau RVKO
Postbus 4250
3006 AG Rotterdam
Telefoon: 010 – 4537500

-

Naast de vertrouwenspersoon van de RVKO kunnen ouders ook doorverwezen worden naar het
team van vertrouwensinspecteurs, werkzaam bij de Inspectie van het Onderwijs. Ouders, leerlingen,
leerkrachten, directies en besturen kunnen de vertrouwensinspecteur benaderen wanneer zich in of
rond de school problemen voordoen op het gebied van
seksuele intimidatie en seksueel misbruik
lichamelijk geweld
grove pesterijen
extremisme en radicalisering
Centraal meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900 – 111 3 111

Hoofdstuk 3: Schoolcultuur
Schoolklimaat
De Willibrordschool is een reguliere, Katholieke basisschool in het hart van Rotterdam. De
basisschool is een middelgrote school met zo’n 400 leerlingen. De school is een centrumschool en
geen wijkschool. Dit houdt in dat een derde van de leerlingen uit de wijk komt, een derde uit de
oudere stadswijken en een derde uit deelgemeenten.
Aangezien de Rotterdamse samenleving heel divers is en de leerlingen uit veel verschillende wijken
komen, is de leerling-populatie van de Willibrordschool ook heel divers. De Willibrordschool heeft
leerlingen met een Surinaamse, Kaapverdiaanse, Chinese, Marokkaanse, Turkse en Antilliaanse
achtergrond. De groep leerlingen met een Nederlandse culturele achtergrond is klein. Binnen de
Willibrordschool draagt de grootste groep leerlingen de Nederlandse nationaliteit. Er kan echter
vastgesteld worden dat wanneer er gekeken wordt naar de nationaliteit van de ouders, de groep
ouders met de Nederlandse nationaliteit een stuk kleiner is. Hierdoor is er een grote groep leerlingen
met de Nederlandse nationaliteit die een andere culturele achtergrond hebben. Dit heeft
vanzelfsprekend invloed op de waarden, normen, overtuigingen en religie bij deze groep leerlingen.
Door kennis te maken met deze grote diversiteit binnen de samenleving, leiden we onze leerlingen
op tot actieve burgers. Burgerschapsvorming brengt de leerlingen de basiskennis, vaardigheden en
houding bij die nodig zijn om een actieve rol te kunnen spelen in de eigen leefomgeving en in de
samenleving. Ze maken kennis met begrippen als democratie, grond- en mensenrechten, duurzame
ontwikkeling, conflicthantering, sociale verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en het omgaan met
maatschappelijke diversiteit. Die kennis komt niet alleen uit het boekje, maar wordt ook geleerd door
te oefenen in de praktijk. Hierin zit een groot verschil tussen de onderbouw en de bovenbouw.
De school hecht binnen de school grote waarde aan:

Diversiteit;

Welbevinden;
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Leren ontwikkelen;
Duidelijke grenzen;
Eigen verantwoordelijkheid.

In onze visie en het schoolplan beschrijven wij wat wij van kinderen verwachten, wat wij van ouders
verwachten én wat ouders en kinderen van ons mogen verwachten. Er wordt tevens beschreven
welke stappen genomen worden wanneer het gedrag van kinderen de veiligheid van henzelf of de
veiligheid van medeleerlingen of teamleden in gevaar brengt. Voor eventuele schorsing en/of
verwijdering volgen wij de procedures die staan beschreven in het directievademecum van de RVKO.
We vinden het belangrijk om over het gedrag van leerlingen te communiceren. Met elkaar:
leerkrachten bespreken zorg op dit gebied met de intern begeleider. Eventueel kan de directie of
SMW ingeschakeld worden. Met ouders: ouders worden in een vroeg stadium betrokken bij de zorg
en zorgvuldig op de hoogte gehouden bij incidenten. Met leerlingen: zij worden betrokken bij
ontwikkelingen, omdat zij tevens de sleutels (met hulp) in handen hebben tot mogelijke verandering.
Ook hierin stimuleren we eigen verantwoordelijkheid, omdat dit de motivatie vergroot.
Gedragsregels zijn er voor medewerkers, leerlingen en ouders. De schoolregels worden bij de start
van ieder nieuw schooljaar onder alle teamleden verspreid. Uit deze schoolregels ontstaan regels die
voor de klassensituatie gelden en die in de groep gezamenlijk met leerlingen en de leerkracht
worden afgestemd/opgesteld. Binnen de duidelijke kaders en de daaruit voortvloeiende school- en
klassenregels, vinden wij het belangrijk dat kinderen zichzelf mogen zijn; ruimte hebben om uit te
proberen, fouten te maken en daarvan te leren, zich op hun eigen manier te ontwikkelen. Ook op dit
gebied.
Een andere belangrijke basis van ons schoolklimaat is “gezien worden”.
Dat begint al heel concreet bij de start van de school ’s ochtends. Bij de ingang van de school staat
een directielid om de kinderen en hun ouders welkom te heten. De leerkrachten staan bij de deur
van hun klaslokaal en geeft ieder kind een hand om hem of haar te begroeten. ‘s Middags zeggen de
leerkrachten hun kinderen op dezelfde manier gedag.
Iedere bouw heeft z’n eigen bouwcoördinator en intern begeleider. De BC en IB zijn volop aanwezig
in de groepen en het gebouw van hun bouw, een bekend gezicht voor de kinderen en hun ouders en
gemakkelijk benaderbaar voor eenieder.
De directieleden zijn voor schooltijd gemakkelijk benaderbaar voor alle teamleden en begroeten de
kinderen en hun ouders bij binnenkomst.
De Willibrordschool heeft een open cultuur met een sfeer waarbinnen wij ernaar streven ‘alles’
bespreekbaar te kunnen maken met leerlingen, met ouders en met elkaar. Moeilijke onderwerpen
worden niet vermeden.
Eerste aanspreekpunt voor ouders zijn uiteraard de groepsleerkrachten.
Groepsleerkrachten worden, waar nodig, ondersteund in hun contacten met ouders door directie,
bouwcoördinator en intern begeleider. Ook de schoolmaatschappelijk werkster kan leerkrachten
helpen bij de voorbereiding en/of het voeren van ‘moeilijke gesprekken’. Ook ouders zelf kunnen de
hulp van directie of IB inroepen wanneer zij er met de groepsleerkracht niet helemaal uitkomen of
hun zorg met een ander willen bespreken. Ouders kunnen tevens aangeven wanneer zij ondersteund
willen worden door het SMW.
Tijdens gespreksmiddagen en -avonden zijn leden van directie en IB aanwezig om waar nodig direct
te kunnen ondersteunen bij gesprekken.
Voor de ontwikkeling van de sociale vaardigheden en competenties van onze kinderen zetten wij de
teamscholing Leer- en veerkracht in en de methodes Goed gedaan (naslagwerk) en Trots als een
pauw(bij Sova-training). Voor Leer-en veerkracht zie hieronder het stukje ‘Positieve psychologie’. In
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Goed gedaan wordt aandacht besteed aan verschillende ‘drempels’ die je kunt ervaren tijdens
sociale contacten. Hoe bewaak je je eigen behoeften èn die van de ander? Daarnaast vinden er
gedurende het jaar tal van activiteiten en projectjes plaats waarin de sociaal-emotionele
ontwikkeling en het verwerven/vergroten van vaardigheden en competenties centraal staan, zoals
klassenbuildingsactiviteiten door de hele school heen, identiteitsvorming in groep 8, gezamenlijke
vieringen enzovoorts. De bovenbouwleerkrachten begeleiden onze leerlingen op het gebied van
verstandig omgaan met sociale media en internet.
Wij volgen de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze kinderen met behulp van het LVS Viseon. De
monitoring moet inzicht geven in de feitelijke en ervaren veiligheid en het welbevinden van
leerlingen. Daarnaast geven de tweejaarlijkse kwaliteitsvragenlijsten ons ook input met betrekking
tot het welbevinden van onze kinderen op school. Tijdens de middagpauzes blijven de leerlingen bij
ons op school. In de pauze kiezen wij bewust voor leerkrachten en andere medewerkers op de
pleinen die de leerlingen begeleiden in hun sociale contacten en spel. In de middenbouw worden de
leerlingen tevens door ‘mediators’ uit groep 8 begeleidt.
Binnen de school komen veel verschillende culturen en religies samen. De school kent een katholieke
grondslag. Vanuit deze identiteit richten wij ons vooral op overeenkomsten, op wat ons bindt. Ieders
inbreng wordt gewaardeerd en gerespecteerd. Er is ruimte voor ieders eigenheid, ook wat dit
betreft. Wij leren ook op dit gebied van en met elkaar.

Positieve psychologie
In schooljaar 2016-2017 is de school gestart met het Leer- & veerkrachttraject vanuit de positieve
psychologie met onder meer als oogmerk om het schoolklimaat nog verder te verbeteren. Specifieke
doelstellingen zijn terug te lezen in het (meer)jarenplan van de school. Het mes van dit traject snijdt
aan meerdere kanten: ‘zorg voor de leerling’ middels ‘zorg voor de leerkracht’, aangevlogen vanuit
een innovatieve en wetenschappelijk onderbouwde hoek. Deze aanpak besteedt aandacht aan álle
aspecten van veerkracht en welbevinden inclusief de achterliggende kennis over ons brein.
Hieronder wordt specifiek ingegaan op de sterke correlatie tussen sociale veiligheid op school en het
Leer- & veerkrachttraject vanuit de positieve psychologie.
“Voor het stimuleren van een positief en sociaal veilig schoolklimaat kunnen
verschillende middelen ingezet worden. Een relatief nieuwe insteek is het inzetten van
de wetenschappelijke inzichten uit de Positieve Psychologie. De Positieve Psychologie richt zich op de
wetenschap achter welbevinden en floreren. Waar de traditionele psychologie vaak uitgaat van een
deficiëntiebenadering (er is iets mis met iets/iemand), richt de Positieve Psychologie zich
juist op wat er wèl goed gaat en hoe dit gestimuleerd kan worden om zo tot nog meer
welbevinden en bloei te komen. De nadruk ligt op het aanleren en stimuleren van
vaardigheden die gericht zijn op het voorkomen van problemen en het stimuleren van groei,
in plaats van het focussen op wat niet goed gaat. Dat wat je aandacht geeft groeit!
Vaak worden binnen de Positieve Psychologie de volgende aandachtsgebieden
onderscheiden: Positieve Emoties, Engagement (betrokkenheid tot jezelf en de wereld),
Relaties, Meaning (betekenisgeving), Accomplishments (presteren, jezelf uitdagen en
verbeteren) en Vitaliteit . Door aandacht te besteden aan deze gebieden kan niet alleen het
welbevinden van de leerlingen en het personeel van een school verbeterd worden, maar zal
ook de sociale veiligheid binnen de school kunnen verbeteren.
Concreet kan dit er bijvoorbeeld uit zien als:

Optimistische denkstijl stimuleren en aanleren
Het ervaren van positieve emoties heeft belangrijke voordelen voor het cognitieve-, emotionele-,
fysieke- en sociale functioneren (Fredrickson, 2009). Zo staan mensen die positieve emoties ervaren
meer open voor contact en zijn zij beter in staat om relaties aan te gaan. Bovendien zijn optimistische
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mensen minder snel geneigd om gedrag als vijandelijk te interpreteren. Een optimistische denkstijl is
positief gerelateerd aan gelukservaring (Cheng & Furnham, 5 Seligman, 2011), schoolprestaties
(Schulman, 1995), fysieke gezondheid (Peterson & Bossio, 1991) en acceptatie door leeftijdsgenoten
(Oberle, Schonert-Reichl, & Thomson, 2010). Ook maken mensen met een optimistische denkstijl
gebruik van betere copingstrategieën bij tegenslagen dan mensen met een pessimistische denkstijl
(Nes & Segerstrom, 2006). Dit ondersteunt het tegengaan van pestgedrag en het bevorderen van
sociale veiligheid: Leerlingen die goed in hun vel zitten zullen minder snel geneigd zijn anderen te
pesten of slachtoffer te worden van pestgedrag (van Zundert, 2016).

Het bevorderen van empathie
Empathie stelt je in staat om te voelen wat een ander doormaakt. De mate van ervaren empathie is
gerelateerd aan altruïstisch handelen, waarbij het doel is iets goeds te doen van een ander, zonder
dat je hier zelf een voordeel bij hebt (Batson, 2010). In het geval van pestgedrag zou een curriculum
dat aandacht besteedt aan de ontwikkeling van empathie tot gevolg kunnen hebben dat leerlingen
meer begrip tonen voor anderen en minder snel overgaan tot pestgedrag. Ook zullen leerlingen
vanuit empathische en altruïstische beweegredenen sneller opkomen voor slachtoffers. Voor leraren
heeft het tonen van empathie ook grote voordelen. Zo is uit onderzoek gebleken dat de mate van
empathie bij groepsleerkrachten significante effecten heeft in het adequaat signaleren van- en
handelen bij pestgedrag (Craig, Henderson, & Murphy, 2000).

Initiëren en onderhouden van positieve relaties
Wat nog beter is dan goed kunnen omgaan met pestgedrag, is het voorkomen van pestgedrag. Door
leerlingen te laten oefenen met het initiëren en onderhouden van positieve relaties wordt het fysieke-,
mentale-, sociale- en academische welbevinden gestimuleerd (Cohen, 2004; Wentzel, 2006). Door
leerlingen te begeleiden in het aangaan van positieve contacten met anderen, worden ze ondersteund
in het adequaat interpreteren van intenties achter gedrag. Waar negatieve interpretaties over het
algemeen conflict en vijandigheid tot gevolg hebben, wat ervoor zorgt dat er minder veiligheid
ervaren wordt en samenwerking verslechtert (Van Zundert, 2016), hebben positieve of neutrale
interpretaties een sterkere sociale cohesie en een grotere sociale veiligheid tot gevolg.
Leer- & Veerkracht vertaalt de nieuwste èn bewezen wetenschappelijke inzichten uit de
Positieve Psychologie naar de onderwijspraktijk en brengt hiermee Positieve Psychologie in de klas.
Door middel inspiratieworkshops, teamtraining, ouderavonden en begeleiding aan en advisering van
de schooldirectie helpt Leer- & Veerkracht iedereen op school in zijn of haar kracht. Leer- &
Veerkracht ondersteunt op (delen van) alle door de overheid aangeraden pijlers met betrekking tot
mentale gezondheid en helpt bouwen aan welbevinden en een veilig sociaal (leer)klimaat binnen de
school. Leer- & Veerkracht faciliteert en/of ondersteunt bij:
 De ontwikkeling van een in het beleid geïntegreerde school-brede aanpak op het gebied van
welbevinden en sociale veiligheid, gericht op alle betrokkenen;
 Het integreren van inzichten uit de Positieve Psychologie, leidend tot een positief
schoolklimaat en een goede sfeer in de klas;
 Het betrekken van de ouders en verzorgers van de leerlingen bij het programma;
 Het signaleren en monitoren van (aandachtspunten) met betrekking tot het welbevinden en
schoolklimaat, zowel bij leerlingen als het personeel.
Leer- & Veerkracht is de eerste organisatie in Nederland die een school-brede benadering
(whole school approach) op het gebied van welbevinden op school aanbiedt. Alle betrokken partijen
(personeel, leerlingen, ouders en verzorgers) worden betrokken bij het traject. Leer- & Veerkracht
volgt de “Leer het, Leef het, Geef het door”-benadering. Door je als leerkracht, directeur of
ondersteunend medewerker eerst zelf de principes uit de Positieve Psychologie eigen te maken en in
je dagelijks leven te integreren (Leer het, Leef het), zul je merken dat je zelf in je kracht komt te staan.
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Je zit beter in je vel, zowel op je werk als daarbuiten en weet wat wel en niet voor jou werkt. Je hebt
vanuit de eerste hand ervaring met alles wat je je leerlingen over zou willen brengen. Door deze
ervaring kun je je leerlingen met enthousiasme onderwijzen over de Positieve Psychologie (Geef het
door): Voorbeeld doet volgen! Met het hele team werk je aan de integratie van Positieve Psychologie
in het schoolbeleid.”

Vignet Gezonde school Fysieke en sociale omgeving
Sinds mei 2017 heeft de Willibrordschool voor minimaal drie jaar het vignet ‘Gezonde school’ voor de
pijler ‘Fysieke en sociale omgeving’. Dit initiatief komt vanuit de overheid om scholen te stimuleren
planmatig en structureel te werken aan gezondheid en een gezonde leefstijl van leerlingen. Een
Gezonde School besteedt zijn tijd en aandacht voor gezondheid zo effectief en efficiënt mogelijk. Bij
de genoemde pijler past de volgende omschrijving: gezond gedrag stimuleren door aanpassingen in
de fysieke en sociale omgeving. Omdat de Willibrordschool onder andere middels Leer-& Veerkracht
werkt aan het welbevinden en de veerkracht van elke leerling en elke leerkracht, stimuleren we
hiermee de sociale omgeving.

Registratie: werkaantekeningen
Bij de start van een leerling op de Willibrordschool wordt een leerling aangemeld in Parnassys en
bouwt hier een eigen dossier in op. De betreffende IB-er vult de relevante informatie in die is
overgedragen vanuit de voorschoolse periode (kinderdagverblijf of peuterspeelzaal) of de vorige
school en de informatie die door de ouder(s) is verstrekt.
De leerkracht vult voor ieder kind Parnassys in waarbij relevante gegevens worden genoteerd over
gedrag, prestaties, werkhouding, motivatie, welbevinden, gezondheid, extra hulp binnen de groep,
de thuissituatie en indien van toepassing huiswerk. Afspraken en acties worden in Parnassys
vastgelegd evenals gespreksverslagen met ouders of externen. Parnassys wordt minimaal drie keer
per schooljaar voor ieder kind bijgewerkt, maar in de praktijk zal dat, met name voor leerlingen waar
zorgen over zijn, veel vaker gebeuren. Ook worden Sisa-meldingen of contact met Veilig Thuis hierin
genoteerd.
Parnassys is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de directie, de IB en de groepsleerkrachten.
De informatie vanuit Parnassys wordt (samen met andere relevante gegevens en informatie) gebruikt
bij bijvoorbeeld de groepsbesprekingen (drie keer per jaar), bij oudergesprekken, zorgtrajecten,
rapportgesprekken, de overdracht naar een volgende groep of andere school, enzovoorts.

Omgaan met onveilige situaties
De RVKO heeft een gedragscode ontwikkeld, waarmee aandacht besteed wordt aan het gedrag
richting leerlingen, personeel en ouders. De school onderschrijft deze gedragscode. Onderstaande
punten zijn een onderdeel van de gedragscode waarbij uitleg staat hoe de Willibrordschool omgaat
met deze onderwerpen.

Omgaan met agressie en geweld
Bij incidenten waarbij sprake is van agressie en/of geweld door leerlingen, ouders of anderen wordt
altijd de directie ingeschakeld. Bij het handelen staat altijd de veiligheid van de kinderen, ouders en
teamleden voorop. We vinden het belangrijk om met alle betrokkenen in gesprek te gaan en om
zowel het incident zelf als de onderliggende oorzaken heel serieus te nemen. Wanneer het een
incident betreft van agressie en/of geweld door kinderen worden altijd zo spoedig mogelijk ook de
ouders, zowel van de agressor als van het eventuele “slachtoffer”, bij het proces betrokken.
De directie kan besluiten om ook anderen in te schakelen, bijvoorbeeld externe hulpverlening, het
bestuur of de politie. De directie is verantwoordelijk voor de contacten met deze eventuele externen.
Er is een goed contact tussen de politie (wijkagent(en)) en de school. De wijkagent kan ook
preventief worden ingeschakeld om agressie en/of geweld of escalatie van een gespannen situatie te
voorkomen.
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Zoals in het gedragsprotocol staat omschreven, kan agressie en/of geweld in het uiterste geval
aanleiding zijn om een verwijderingsprocedure in gang te zetten. Dit gebeurt altijd in overleg met de
bovenschools manager. Voor schorsing en verwijdering volgen wij de procedures zoals beschreven in
het Directievademecum van de RVKO.
Indien er sprake is van huiselijk geweld volgt de school het stappenplan zoals beschreven in de
Meldcode en het protocol Huiselijk geweld.

Omgaan met seksuele intimidatie en seksueel misbruik
Het is in de wet vastgelegd dat schoolbesturen een aangifteplicht en personeelsleden een meldplicht
hebben waar het gaat om strafbare vormen van seksuele intimidatie en seksueel misbruik.
Schoolbesturen die vermoeden dat er sprake is van een vorm van ontucht van een medewerker met
een minderjarige leerling moeten contact opnemen met een vertrouwensinspecteur. Als uit overleg
met deze vertrouwensinspecteur blijkt dat het een redelijk vermoeden betreft moet het
schoolbestuur aangifte doen bij justitie. Voorafgaand aan de aangifte, moet de school aan de ouders
van de betreffende leerling en aan de mogelijke dader melden dat tot aangifte wordt overgegaan.
Een personeelslid dat weet heeft van een seksueel misdrijf heeft een meldingsplicht richting het
schoolbestuur. Zie voor meer informatie de site www.huiselijkgeweld.nl van het ministerie.
Bij een vermoeden van seksuele intimidatie of seksueel misbruik in de thuissituatie van een leerling,
wordt de aandachtsfunctionaris ingeschakeld en wordt de meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling van kracht. De aandachtsfunctionaris werkt nauw samen met de intern
begeleider, de directie, de schoolmaatschappelijk werkster en eventuele andere betrokkenen.
Als leerkrachten informatie hebben ontvangen over intimidatie of misbruik, mag de leerkracht deze
niet voor zich houden maar wordt dit gemeld aan de juiste persoon die vervolgstappen kan gaan
ondernemen (directie, bouwcoördinator, intern begeleider, aandachtsfunctionaris). Vooraf moet de
leerkracht dit ook vertellen aan degene van wie hij/zij de informatie heeft gekregen, bijvoorbeeld de
leerling. Voor het doorgeven van deze informatie is geen toestemming nodig.
We hechten grote waarde aan gelijkwaardig en respectvol willen zijn ten opzichte van elkaar. Bij
gelijkwaardigheid en respect hoort ook het erkennen van ieders lichamelijke en geestelijke
integriteit: niemand heeft het recht om inbreuk te maken op de persoonlijke sfeer van de ander.
Handtastelijkheden, ongewenste intimiteiten, machtsmisbruik, seksueel getinte opmerkingen,
kwetsende grappen, intimiderende uitlatingen en dergelijke zijn daarom niet aan de orde. Wij
spreken elkaar erop aan wanneer wij dergelijk gedrag (bedoeld of onbedoeld) signaleren.

Omgaan met racisme en discriminatie
Wij (ouders, leerlingen en leerkrachten) discrimineren niet en zullen discriminatie dus actief tegen
gaan wanneer we dit toch op school ervaren.
We leven in een land, een stad, een wijk en op een school met een multiculturele samenstelling,
waarin mensen met verschillende culturele achtergronden, verschillende huidskleuren, verschillende
levensovertuigingen, een verschillende seksuele geaardheid en verschillende leefgewoonten samen
leven. Dit vraagt van de school aandacht voor deze verschillen en respect zodat een klimaat ontstaat
waarin iedereen zichzelf kan zijn, zich veilig en prettig kan voelen en gelijkwaardig is ten opzichte van
de ander.
 Ieder teamlid behandelt alle kinderen en hun ouders gelijkwaardig;
 Hij/zij gebruikt geen racistische en/of discriminerende taal, ook niet “grappig” bedoeld;
 Ieder teamlid ziet erop toe dat leerlingen en ouders ten opzichte van medeleerlingen en hun
ouders geen discriminerende houding aannemen in taal of gedrag binnen de school. Wanneer dit
wel gebeurt, spreken wij ouders en leerlingen hierop aan. Een leerkracht kan hierbij de
ondersteuning van een directielid vragen;
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Wanneer een leerling discriminerend gedrag vertoont ten opzichte van een
medeleerling/medeleerlingen of een teamlid en/of discriminerende taal gebruikt, dan wordt dit
altijd met zijn of haar ouders besproken;
Een teamlid neemt altijd afstand van racistisch of discriminerend gedrag van collega’s, ouders en
andere volwassenen binnen de school. Hij/zij maakt dit ook kenbaar;
Grof taalgebruik wordt niet getolereerd, noch van kinderen noch van ouders of andere
volwassenen.
Wanneer ouders zich niet aan de hierboven genoemde afspraken houden en ook na
herhaaldelijke gesprekken met de directie geen ander gedrag gaan vertonen of wanneer er
sprake is van verbaal of fysiek geweld ten opzichte van een teamlid, dan wordt dit gemeld bij de
bovenschools manager. Het bevoegd gezag kan eventueel stappen ondernemen, zoals het
opleggen van een pleinverbod aan de betreffende ouder(s).

Privacy
Onze manier van werken brengt met zich mee dat meerdere personen met één kind te maken
hebben. Wij houden ons derhalve aan de wet op de bescherming van persoonsgegevens. Wij hebben
op school een digitaal leerlingvolgsysteem (Parnassys) en papieren leerlingdossiers die elkaar
aanvullen. De digitale dossiers zijn alleen toegankelijk voor de leerkrachten, intern begeleiders en
directieleden van de school en indien van toepassing voor onze schoolmaatschappelijk werkster. De
papieren leerlingdossiers worden bewaard in een afsluitbare ruimte. Gegevens over de thuissituatie,
medische informatie, gegevens van hulpverlenende instanties en testuitslagen worden beschouwd
als privacygegevens. Degene die deze gegevens heeft gekregen mag deze alleen binnen de school
gebruiken ten dienste van een goede begeleiding van de leerling. Wanneer de school gegevens met
derden zou willen delen, is hiervoor altijd de toestemming van ouders nodig.

Protocollen:







Gedragsprotocol
Informatieplicht bij gescheiden ouders
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Verlof en verzuim
Ontruimingsplannen
Medicijngebruik

Bovenstaande protocollen zijn als bijlagen opgenomen en voor ieder teamlid inzichtelijk.
Bij schorsen en verwijderen volgt de school het protocol dat staat beschreven in het
directievademecum van de RVKO.
In de schoolgids en op de website staat de klachtenprocedure vermeld.

Hoofdstuk 4: aantrekkelijk onderwijs
Aantrekkelijk onderwijs
Voor het stimuleren van een positief en sociaal veilig schoolklimaat zetten wij Leer- en veerkracht en
de methode Goed gedaan en het Sova-project Trots als een pauw in. Daarnaast vinden er gedurende
het jaar tal van activiteiten en projectjes plaats waarin de sociaal-emotionele ontwikkeling en het
verwerven/vergroten van vaardigheden en competenties centraal staan, zoals
klassenbuildingsactiviteiten door de hele school heen, identiteitsvorming in groep 8, gezamenlijke
vieringen enzovoorts.
Binnen de ICT lessen besteden wij eveneens aandacht aan vakken en vaardigheden die in directe
relatie staan tot sociale veiligheid. In de bovenbouw begeleiden leerkrachten onze leerlingen op het
gebied van verstandig omgaan met sociale-media middels de digitale methode Mediabegrip.
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Naast bovenstaande lessen/methodes/projecten, heeft het team diverse trainingen gehad die het
onderwijs voor leerlingen nog aantrekkelijker/effectiever maakt. Er is een tweejarige teamscholing
‘IB in eigen klas gevolgd’ en er is gedurende de periode van visieontwikkeling een scholing geweest
met betrekking tot het zijn van een lerende organisatie, zowel binnen het team als binnen de
klassensituatie. Op het gebied van kleuteronderwijs is er een tweejarige scholing geweest om de
leerkrachtvaardigheden binnen de kleuterklassen te vergroten. Ook worden er individuele scholingen
of scholing voor een specifieke werkgroep ingezet. Alle opgedane kennis en vaardigheden worden
ingezet om lessen nog aantrekkelijker/effectiever te maken wat eveneens bijdraagt aan een fijne
(werk)sfeer.
De Willibrordschool heeft er bewust voor gekozen om het pedagogisch klimaat te verstevigen door
volop in te zetten op de invoering van het innovatieve, integrale meerjarentraject ‘Leer- &
Veerkracht’ van Dr. R.M.P van Zundert. Dit traject is gebaseerd op de wetenschap vanuit de positieve
psychologie en de kennis van het brein en wordt ingezet op alle lagen binnen de schoolorganisatie
waardoor het een duurzame verandering in de schoolcultuur brengt.
Dit wetenschappelijk onderbouwde traject vertaalt de nieuwste en bewezen wetenschappelijke
inzichten uit de positieve psychologie naar de onderwijspraktijk en brengt hiermee positieve
psychologie in de klas. Zorg voor de leerling, middels zorg voor de leerkracht. Binnen dit traject
krijgen allereerst de leerkrachten handvatten om hun eigen mentale veerkracht te vergroten.
Vervolgens worden deze vaardigheden aan leerlingen aangeboden middels verweving van deze
kennis in het dagelijks handelen/binnen het lesaanbod. ‘Learn it, live it, embed it’. Kinderen worden
voorbereid en leren eveneens om te gaan met tegenslagen. Dit traject heeft op al de hierboven
genoemde facetten van ons onderwijs m.b.t. sociale veiligheid een versterkende werking. Zie voor
meer informatie over dit traject het stukje scholing.
Op school hebben we drie didactisch coaches opgeleid en hebben twee anderen een Master SEN
gedaan. Dit is een absolute meerwaarde gebleken waar het gaat om het begeleiden van het
didactisch, maar ook het pedagogisch handelen van leerkrachten. Deze coaches worden als
laagdrempelig ervaren. Alle collega’s ontwikkelen hun didactisch en/of pedagogisch hierdoor nog
meer. Nieuw collega’s krijgen eveneens minimaal drie keer een consultatiebezoek van een
directielid. Ook vanuit de RVKO worden er bijeenkomsten georganiseerd voor nieuwe leerkrachten
met als doel extra te ondersteunen in het eerste jaar.
De didactische coaches consulteren meerdere keren per jaar in de groep, deze consultaties zijn veelal
gericht op een specifieke vaardigheid als verantwoordelijkheid van de leerling vergroten èn het
directe instructiemodel voor specifieke lesvaardigheden. Naar de consultaties door de didactisch
coach, zijn er eveneens collegiale consultaties van een drietal leerkrachten die bij elkaar kijken en
daarover een lerend nagesprek hebben.
Door de tweejaarlijkse afname van de kwaliteitsvragenlijst onder leerlingen, ouders en collega’s
houden wij zicht op de dingen die volgens deze verschillende groepen goed gaan en wat voor
verbetering vatbaar is. Het leerlingvolgsysteem Viseon zorgt ervoor dat wij jaarlijks zicht hebben op
het welbevinden van onze leerlingen. Vanuit dit volgsysteem kunnen wij, waar nodig, ons handelen
aanpassen/ verbeteren. Het is een doelstelling om een overlap in vraagstelling te hebben, om
gegevens beter met elkaar te kunnen vergelijken.
Doordat wij kinderen met veel verschillende culturele achtergronden binnen onze school hebben,
vinden wij het belangrijk om te verbinden. Wij kijken niet alleen naar verschillen, maar ook naar
overeenkomsten en proberen de mooie dingen van iedere cultuur en van ieder geloof te
benadrukken. Een uitgebreidere beschrijving van ons aanbod op het gebied van pedagogisch klimaat,
burgerschap en sociale integratie is in het schoolplan terug te vinden.
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Hoofdstuk 5: de fysieke omgeving
Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)
Periodiek wordt er op de Willibrordschool een RI&E uitgevoerd. Doel van de RI&E is het in kaart
brengen van de risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en psychosociale arbeidsbelasting.
De RI&E is samengesteld volgens de onderwerpen vanuit de ARBO catalogus PO. Binnen de RI&E is
specifiek aandacht voor de veiligheid van de leerlingen.
Jaarlijks rapporteren wij over de uitvoering van het plan van aanpak. Dit is een taak dan de
preventiemedewerker. Deze taak wordt uitgevoerd door: Marjolein Halkes. De
preventiemedewerker staat de werkgever bij bij het voldoen aan de arbeidsomstandighedenwet en
heeft minimaal de onderstaande wettelijke taken:
 Meewerken aan het uitvoeren en opstellen van de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E);
 Adviseren aan en samenwerken met de MR of de belanghebbende werknemers, inzake de
maatregelen voor een zo goed mogelijk arbeidsomstandighedenbeleid;
 Uitvoeren of meewerken aan de maatregelen die voortkomen uit het plan van aanpak.

Plan van aanpak RI&E per 13 oktober 2015
Prioritering binnen RI&E

Algemene toetsingsuitkomsten
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Betrouwbaarheid

Evaluatie en prioriteitstelling

Voorgestelde materialen

Rapportage
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Toetsing van RI&E op volledigheid
Arbobeleid

Aanwezigheid en extra aandacht voor bijzondere groepen

Verzuimbeleid
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Agressie en geweld (ACPO)

Brandpreventie en bedrijfshulpverlening (BHV) (ACPO)

Personeel en gezondheid
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Veiligheid en gezondheid schoolgebouw (ACPO)
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Verplichtingen Arbowet (ACPO)

De Willibrordschool pakt bovenstaande verbeterpunten breed aan middels verschillende acties. Daar
een andere basisschool, peuterspeelzaal, BSO, fysiotherapiepraktijk en logopediepraktijk gebruik
maken van het gebouw, is overleg hierin met alle gebruikers, de verschillende besturen en de
gemeente noodzakelijk. Aandachtspunten voorkomend uit de RI&E worden meegenomen in het
ARBO-coördinatorenoverleg van de MFA, in de beheer- en exploitatiecommissie en het
meerjarenonderhoudsplan.

BHV-Ontruimingsplan
De school heeft een BHV- ontruimingsplan. Dit plan heeft iedere leerkracht tot zijn beschikking en
wordt ieder schooljaar geëvalueerd en aangepast. De evaluatie wordt gedaan in samenwerking met
AAS Veiligheid. Zij plannen, in samenwerking met de directie van de school, de (on)aangekondigde
ontruimingsoefening. Er vindt minimaal 2 keer per jaar een ontruimingsoefening plaats. Er is een
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oefening waarbij de datum en tijd vooraf wordt gecommuniceerd naar het personeel, leerlingen en
ouders. De andere ontruimingsoefening vindt onaangekondigd plaats. De ontruimingsoefening wordt
afzonderlijk door alle gebruikers (Willibrordschool, Jan Prins, Het Steigertje) met de leerkrachten
geëvalueerd. Dit wordt tevens in het ARBO-coördinatorenoverleg tevens besproken. Afstemming
hierin kan nog als verbeterpunt meegenomen worden. Aansluitend aan de evaluatie vindt er een
BHV-cursus plaats voor de leerkrachten van het betreffende gebouw.
In het BHV-ontruimingsplan staat:
 Adres van het pand
 De namen en functies van de leden van de ontruimingscommissie
 Aantal aanwezige personen dag/avond en nacht
 Aantal personen met beperkte mobiliteit
 Aanwezige installaties
 Aanwezigheid van gevaarlijke stoffen
 Aanwezigheid van bijzondere ruimten
 Bijzonderheden
 Hoe men moet handelen bij een brandmelding vanuit het gebouw
 Hoe te handelen bij het ontdekken van een brand
 Welke stappen er vervolgens moeten worden genomen.
 Hoe te ontruimen
 Waar te verzamelen
Het BHV-ontruimingsplan moet aangepast worden, maar dit moet nog in de beheer- en
exploitatiecommissie besproken worden.

Brandveiligheid
Het gebouw wordt regelmatig onaangekondigd bezocht door Brandweer Rotterdam. Bij dit bezoek
wordt het gebouw gecontroleerd op brandveiligheid. De brandweer verwacht dat de school actie
onderneemt op de door de hen geconstateerde gebreken. Dit doet de school zo spoedig mogelijk.
Een verslag van de brandweer en van de jaarlijkse controle van de brandblusmiddelen liggen ter
inzage in school

Speeltoestellen en inventaris (plein) en speellokaal/ gymzalen
De speeltoestellen en gebruikersmaterialen op de verschillende pleinen van de school worden
jaarlijks geïnspecteerd door Kapteijns-Service. Wanneer er gebreken zijn, worden deze gerepareerd
door Kapteijns-Service. Een verslag van de jaarlijkse controle ligt ter inzage in school.
Het speellokaal van de school wordt jaarlijks geïnspecteerd door MB Service. Toestellen en of
inventaris die niet aan de voorwaarden voldoen worden afgekeurd en gemerkt. Deze mogen niet
meer gebruikt worden. Toestellen of inventaris waaraan iets mankeert worden direct door het
bedrijf gerepareerd. Een verslag van de jaarlijkse controle ligt ter inzage in school.
De gymzaal waar de school gebruik van maakt, zijn eigendom van de gemeente en worden jaarlijks
gecontroleerd door Janssen en Fritsen. Toestellen en of inventaris die niet aan de voorwaarden
voldoen worden afgekeurd en gemerkt. Deze mogen niet meer gebruikt worden. Toestellen of
inventaris waaraan iets mankeert worden direct door het bedrijf gerepareerd.

De gebouwen
De school wordt periodiek bouwtechnisch gekeurd. Een verslag van de controle ligt ter inzage in
school.
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EHBO en BHV
De coördinatie van de EHBO is in handen van Marjolein Halkes. Zij heeft overleg met de ARBOcoördinatoren van Jan Prins en Steigertje. Ongevallen in en om de school worden door leerkrachten
genoteerd in een ongevallenregistratie. Deze ligt ter inzage in school.
Bedrijfshulpverleners (BHV-ers), zijn de personen die ten aanzien van de bedrijfshulpverlening taken,
bevoegdheden en verantwoordelijkheden hebben. Deze zijn schriftelijk vastgelegd. De BHV-ers zijn
gecertificeerd en onderhouden hun deskundigheid door het volgen van herhalingscursussen. Op de
Willibrordschool zijn voldoende BHV-ers aanwezig die zijn belast met minimaal de hieronder
vermelde taken:
 Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
 Het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen;
 Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het
bedrijf of de inrichting;
 Het voorbereiden van kinderen, personeel en aanwezigen op mogelijke calamiteiten door middel
van ontruimingsoefening en ze te voorzien van informatie.
Onder eindverantwoordelijkheid van de directie worden relaties onderhouden met
hulpverleningsorganisaties, zoals de gemeentelijke brandweer, politie en de ambulance.

Toezicht
In de kleine pauzes wordt er op het schoolplein toezicht gehouden door de leerkrachten van de
klassen die buitenspelen. In de grote pauze tussen de middag zijn groepsleerkrachten en overig
personeel volgens buitenrooster buiten om toezicht te houden op de bouw die buitenspeelt. In de
middenbouw wordt tevens gebruik gemaakt van leerlingen uit groep 8 die middels mediation jongere
leerlingen begeleiden in hun spel en sociale vaardigheden ten opzichte van anderen.
Dagelijks wordt er door directie toezicht gehouden bij de ingang wanneer ’s morgens en ’s middags
leerlingen de school binnenkomen of de school verlaten. Ze geven de groepsleerkracht een hand aan
het begin en het einde van de dag. De schooldeur is onder schooltijd gesloten en kan alleen geopend
worden na toestemming van de conciërge. Bezoekers dienen zich eerst te melden bij de balie. Deze
keuze is gemaakt vanwege veiligheidsoverweging.

Hoofdstuk 6: externe samenwerking
Ouders
Wij steven ernaar laagdrempelig en transparant te zijn in de communicatie naar ouders. Een
duidelijke structuur in de schoolorganisatie is daarvoor erg belangrijk. We willen graag een goede
wederzijdse relatie opbouwen waarbij we afspraken kunnen maken en elkaar aan kunnen spreken op
deze afspraken en verantwoordelijkheden. Dit willen wij bereiken door structurele
contactmomenten in te plannen en te zorgen voor een goede informatieoverdracht. In het
schoolplan is te lezen wat bij de inschrijving van een leerling met ouders besproken wordt.
De Willibrordschool vindt het belangrijk dat ouders zich betrokken voelen bij de ontwikkeling van
hun kinderen en dus ook bij alles wat hun kinderen op school leren en beleven. De school investeert
in het inbedden van alle vormen van ouderbetrokkenheid in de organisatie van de school. Wanneer
ouders hier gehoor aan geven en binnen hun eigen mogelijkheden hun betrokkenheid naar de school
toe tonen, wil de school de ouders ook duidelijk laten merken dat dit enorm gewaardeerd wordt. Een
voorbeeld van waardering tonen is de jaarlijkse ouderbedankavond.
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Er zijn verschillende vormen van ouderbetrokkenheid. Om ouders met verschillende mogelijkheden,
capaciteiten en wensen de mogelijkheid te geven op hun betrokkenheid te kunnen tonen, zijn er
verschillende faciliteiten en activiteiten binnen de school. Een uitgebreid overzicht hiervan is terug te
vinden in het schoolplan en het jaarplan onder ouderparticipatie.
Een ander doel in het kader van ouderbetrokkenheid is het onderwijsondersteunend gedrag te
ontwikkelen door het ontplooien van schoolondersteunende activiteiten.
Bij de hieronder beschreven activiteiten gaat het erom dat ouders een stap verder kunnen gaan en
hun betrokkenheid bij de school, het onderwijs en de ontwikkeling van hun kind in concrete
activiteiten om kunnen gaan zetten.
Het gaat hier om:
 Onderwijsondersteunde activiteiten die ouders kunnen ontplooien waarbij ze ook
handvatten krijgen om thuis gericht de ontwikkeling van hun kind te stimuleren;
 Activiteiten waarbij ouders een actieve bijdragen kunnen leveren aan de organisatie van de
school door ‘mee te leven’, ‘mee te doen’, ‘mee te denken’ en ‘mee te beslissen’.
Alle onderstaande onderwijsondersteunende programma’s en activiteiten worden ieder schooljaar
opgenomen in de jaarplanning en hebben een vast tijdstip in de week waarop deze uitgevoerd
worden. De ouderbetrokkenheid leidt ook tot structurele schoolondersteunende activiteiten van
ouders:

Ouderraad (OR)
De ouderraad bestaat uit een groep van ongeveer zestien betrokken en actieve ouders met kinderen
in alle bouwen van de school. Zij hebben een ondersteunende rol in de schoolorganisatie. Het zijn
makkelijk aanspreekbare ouders die een tussenpositie innemen tussen ouders en leerkrachten. Zij
vangen geluiden op die voor leerkrachten van belang zijn om te weten, maar waarvoor ouders soms
(nog) niet naar de school toestappen. De ouderraad komt zesmaal per jaar bij elkaar rondom
belangrijke momenten in het jaar, zoals feesten. Zij bereiden feesten en activiteiten voor en
evalueren de organisatie na afloop met elkaar. Ook gedurende de activiteiten hebben zij een grote
meerwaarde voor de school. Bij de vergaderingen is een directielid en een leerkracht, Jan van Dijk,
als voorzitter aanwezig.

Medezeggenschapsraad (MR)
De Medezeggenschapsraad van de Willibrordschool bestaat momenteel uit zes leden. Drie ouders
vormen samen de oudergeleding en drie personeelsleden de personeelsgeleding. Bij de
vergaderingen is een directielid aanwezig ter advisering. De directie maakt formeel geen deel uit van
de MR. De MR stelt aan het begin van ieder schooljaar een jaarplan op. We spreken daarin met
elkaar af wanneer we vergaderen, wanneer we welke onderwerpen bespreken en wat we verder
willen doen dat jaar. Ook maken we een jaarverslag van het afgelopen schooljaar. Er zijn
onderwerpen die ieder schooljaar terugkomen, zoals de begroting, het schoolplan of onderdelen
daarvan, de schoolgids etc. Uiteraard zijn er ook situaties en onderwerpen die zich in de loop van het
schooljaar aandienen.

Incidentele hulp
Hiervoor worden de ouders door de leerkrachten benaderd om hen te ondersteunen bij activiteiten
in de groep van hun eigen kind. Hierbij valt te denken aan: activiteitenfeesten en vieringen, uitstapjes
en excursies of ondersteuning bij bijzondere lesactiviteiten.
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Overige externen
Wij hebben diverse samenwerkingsverbanden met educatieve partners. Deze samenwerking wordt
alleen aangegaan wanneer de pedagogische lijn van de school overeenkomt met die van de partner.
Zo kiezen wij bijvoorbeeld bewust voor een vakleerkracht bewegingsonderwijs.
Uiteraard werken wij ook met andere externen samen. Bij PPO hebben wij overleg met ons eigen
contactpersoon. Doordat de Willibrord geen echte wijkschool is, maar een centrumschool, is er
contact met meerdere wijkteams en bijbehorende contactpersonen. Binnen het wijkplan (PPO)
verzorgen we een dekkend onderwijsaanbod. Vanuit de gemeente heeft de Willibrordschool een
vaste leerplichtambtenaar waar regelmatig contact/overleg mee is rondom verlof/absentie van
leerlingen.
In het kader van de brandveiligheid komt de brandweer meerdere keren per jaar de school
controleren. Daarnaast heeft de school korte lijnen met de wijkagent die jaarlijks in de
bovenbouwgroepen voorlichting komt geven of bepaalde onderwerpen bespreekt/bespreekbaar
maakt met directie of IB. Er is tevens intensief contact met de wijk(school)verpleegkundige.

Hoofdstuk 7: Verbeterpunten
Wat wil de Willibrordschool verbeteren
Binnen onze kwaliteitszorg werken we middels een pdca-cyclus. De school heeft in haar visie
opgenomen een lerende organisatie te willen zijn. Hierin is het stellen van doelen en deze regelmatig
evalueren een onderdeel. Er heerst een cultuur van fouten mogen maken, omdat dit hoort bij
ontwikkeling. Doelstellingen en evaluaties voor de school staan vermeld in het schoolplan onder
meerjarenplan en jaarplan. Met betrekking tot de sociale en fysieke veiligheid heeft de school de
volgende doelen ter verbetering opgesteld. Deze zijn onderdeel van het jaarplan:







Ouderparticipatie uitbreiden middels een plan dat is opgesteld met ouders en personeel.
Hoe kunnen we de participatie en de onderlinge samenwerking tot educatief partners verder
uitbreiden?;
Leerlingparticipatie uitbreiden. Ook zij zijn educatief partners en hebben zelf een grote
verantwoordelijkheid in hun eigen ontwikkeling;
Opstellen van een nieuw BHV-ontruimingsplan na overleg met de overige gebruikers van het
gebouw. Dit is in 2017-2018 niet gelukt. Er vindt tweemaal een gebouwoverleg plaats.
Bijscholing voor de collega's met EHAK- en BRAND-certificering. Cursussen worden via het
nascholingsaanbod van de RVKO gevolgd.
Alle gebruikers van het gebouw hebben geoefend met het ontruimen bij calamiteiten.
Tweemaal een ontruimingsoefening (eenmaal aangekondigd en eenmaal onaangekondigd).
Een teamevaluatie- en training over de ontruiming vindt na de aangekondigde ontruiming
plaats.

Bijlagen: zie protocollenmap







Gedragsprotocol
Informatieplicht bij gescheiden ouders
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Verlof en verzuim
Ontruimingsplannen
Medicijngebruik
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