A.WILLEBOERSCHOOL
DENKEN IN MOGELIJKHEDEN

VEILIGHEIDSMONITOR voor de GROEPSLEIDING en BETROKKENEN van leerlingen op de Willeboerschool.
Naam leerling:
Groep:
We willen graag een actueel beeld, ga bij het beantwoorden van de vragen uit van dit schooljaar (vanaf de zomervakantie). Geef je mening over de stellingen m.b.t. deze leerling, door een kruisje te zetten in het, voor jou, juiste vakje.
Is een vraag niet van toepassing of weet je geen antwoord? Laat de vraag dan leeg.

Vragen
1
Gaat de leerling met plezier naar
school?
2
Voelt de leerling zich thuis in de
groep op school?
3
Voelt de leerling zich veilig:
• in de groep?
• bij therapie?
• tijdens pauzemomenten?
• in het vervoer?
• bij gymmen?
• bij zwemmen?
4
Behandelen alle betrokkenen op
school de leerling met respect?
5
Worden de signalen van de
leerling opgemerkt?
6
Hebben medeleerlingen of andere
betrokkenen de leerling
lichamelijk pijn gedaan? (denk aan
schoppen, slaan, knijpen)
7
Hebben medeleerlingen of andere
betrokkenen de leerling geestelijk
pijn gedaan? (denk aan
uitschelden, pesten, discriminatie)
8
Is er bij de verzorging van de
leerling wel eens sprake van
grensoverschrijdend gedrag?
(denk aan hardhandig vastpakken,
ongewenste aanrakingen, inbreuk
op de privacy of zelfbeschikking)
9
Denk je dat de leerling bang is
voor andere leerlingen of andere
betrokkenen bij de school?
10
Ben je van mening dat de school
de leerling steunt of helpt
wanneer de leerling te maken
heeft gehad met onveiligheid?
11
Ben je tevreden over wat de
school doet aan sociale veiligheid?
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Beste ouder/ verzorger,
Een veilige omgeving is een voorwaarde voor kinderen om te kunnen leren en zich te kunnen
ontwikkelen. De wet Veiligheid op school schrijft zorgplicht voor op scholen op het gebied van
de sociale veiligheid van alle leerlingen. Een van de onderdelen van deze wet is dat school de
veiligheidsbeleving van de leerlingen moet monitoren.
Voor onze leerlingen is er geen standaard-instrument beschikbaar om de veiligheidsbeleving te
meten. Toch vinden wij het van belang om daar een goed beeld van te krijgen en we hebben een
vorm gevonden om dit te onderzoeken.
Omdat een vragenlijst laten invullen door de leerlingen zelf geen optie is, richten wij ons op de
directe relaties van de leerling zoals ouders, zorgverleners en groepsleiding.
Door het bij elkaar brengen van de opgemerkte signalen, kunnen wij de wijze waarop leerlingen
de sociale veiligheid op school beleven in beeld brengen. Met de uitkomsten kunnen wij de
kwaliteit van de sociale veiligheid aanscherpen en eventuele verbeterpunten opnemen in het
Jaarplan.
We willen u vragen om de ingevulde vragenlijst uiterlijk vrijdag 23 april in te leveren. Als u
vragen heeft over het invullen van de lijst kunt u terecht bij de groepsleiding of ondergetekende.
Alvast bedankt voor uw medewerking!
Met vriendelijke groet,
Albert Buitenhuis
Locatiedirecteur A.Willeboerschool SO
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VEILIGHEIDSMONITOR voor de OUDERS/ VERZORGERS van leerlingen op de Willeboerschool.
Mijn kind zit in groep __________ (geel, blauw, grijs, groen, oranje, roze, rood, paars)
We willen graag een actueel beeld, ga bij het beantwoorden van de vragen uit van dit schooljaar (vanaf de zomervakantie). Geef uw mening over de stellingen door een kruisje te zetten in het, volgens u, juiste vakje. Is een vraag niet
van toepassing of weet u geen antwoord? Laat de vraag dan leeg.

Vragen
1
Gaat uw kind volgens u met plezier
naar school?
2
Voelt uw kind zich volgens u thuis in
de groep op school?
3
Voelt uw kind zich volgens u veilig
op school ?
4
Behandelen alle betrokkenen op
school uw kind volgens u met
respect?
5
Worden de signalen van uw kind
opgemerkt?
6
Hebben medeleerlingen of andere
betrokkenen volgens u uw kind
lichamelijk pijn gedaan? (denk aan
schoppen, slaan, knijpen, enz.)
7
Hebben medeleerlingen of andere
betrokkenen volgens u uw kind
geestelijk pijn gedaan? (denk aan
uitschelden, pesten, discriminatie)
8
Is er bij de verzorging van uw kind
volgens u wel eens sprake van
grensoverschrijdend gedrag? (denk
aan hardhandig vastpakken,
ongewenste aanrakingen, inbreuk
op de privacy of zelfbeschikking)
9
Denkt u dat uw kind bang is voor
andere leerlingen of andere
betrokkenen bij de school?
10
Bent u van mening dat de school uw
kind steunt of helpt wanneer uw
kind te maken heeft gehad met
onveiligheid?
11
Bent u tevreden over wat de school
doet aan sociale veiligheid?
12
Zijn er vanuit de vervoerssituatie
signalen dat uw kind zich niet veilig
voelt?
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