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Doel
Om te komen tot een goed schoolklimaat waarin de leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen,
zorgen we voor een goed pedagogisch klimaat (zie kwaliteitskaart Pedagogisch klimaat) en voor een
veilige omgeving voor leerlingen door ons veiligheidsbeleid.
De school zorgt voor sociale, fysieke en psychische veiligheid van de leerlingen in en om de school
gedurende de schooldag. Dit blijkt onder andere uit de beleving van de veiligheid en het welbevinden
van leerlingen. De school monitort dit ten minste jaarlijks met een gestandaardiseerd instrument dat
een representatief en actueel beeld geeft. Een analyse van de resultaten, resulteert direct in een plan
van aanpak dat uitgevoerd wordt om te verbeteren.
Schoolleiding en leraren voorkomen pesten, agressie en geweld in elke vorm en treden zo nodig snel en
adequaat op. De school heeft een anti-pestcoordinator als aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en
leraren als het gaat om pesten en voor de coördinatie van het beleid tegen pesten.
De uitingen van leerlingen en personeel zijn in lijn met de basiswaarden van de democratische
rechtsstaat. We spreken elkaar hier op aan als de uitingen van leerlingen of teamleden hiermee in strijd
zijn.
De school heeft een veiligheidsbeleid gericht op het voorkomen, afhandelen, registreren en evalueren
van incidenten.
Als de uitkomsten van de monitoring daartoe aanleiding geven, treft de school maatregelen om de
situatie te verbeteren. De school monitort dit ten minste jaarlijks.
Om dit doel te bereiken, wordt er op verschillende niveaus gewerkt aan veiligheid:
● Individueel niveau
o Zorgstructuur van de school
● Groepsniveau
o Aanbod groepsvorming
● Schoolniveau
o Er is een contactpersoon Veiligheid
o Er is een anti pestcoördinator, de school hanteert een pestprotocol (zie pestprotocol)
o Er is een preventiemedewerker
▪ Vierjaarlijks wordt de Risico Inventarisatie en Evaluatie uitgevoerd (RI&E)
▪ Jaarlijks wordt er een plan van aanpak opgesteld op basis van deze RI&E
▪ Er is een incidentenregistratie op school, deze wordt jaarlijks besproken met de
directie.
o Er is monitoring veiligheid
▪ Jaarlijks wordt er een monitor sociale veiligheid (sociale veiligheidsmeting)
afgenomen bij leerlingen van groep 5 tot en met 8. Er wordt jaarlijks een analyse
van deze gegevens gemaakt. Indien nodig wordt er gerichte actie ondernomen.
▪ Er is een protocol Medisch handelen: voor medicatie die op school wordt
gegeven, vullen ouders een formulier in. (zie kwaliteitskaart medisch handelen)

▪

●

Er is een protocol verzuim leerlingen (zie
kwaliteitskaart Verzuim)
▪ Er is aandacht het bevorderen van sociale
vaardigheden vanuit het lesprogramma. (zie kwaliteitskaart Sociaal emotioneel
leren)
o Er is aandacht voor verkeersveiligheid
▪ Er is een cyclus aan verkeerslessen voor de leerlingen
▪ Er is overleg door het MT met externen over de verkeersveiligheid in de buurt
van de school
▪ Ouders worden minimaal jaarlijks geïnformeerd via de nieuwsbrief en gevraagd
om met ons de verkeersveiligheid te verhogen.
▪ Voor vervoer onder schooltijd is er een document met richtlijnen opgesteld voor
onze school (zie kwaliteitskaart Vervoer van leerlingen)
o Er is een aanbod op burgerschap waarin geleerd wordt wat passend gedrag is in een
democratische rechtsstaat.
o Er is een ontruimingsplan, er wordt jaarlijks geoefend. Een verslag daarvan wordt
gecommuniceerd met het team. De ouders worden op de hoogte gesteld.
o Er zijn BHV-ers op school. Zij worden jaarlijks bijgeschoold. Op het aan- en
afwezigheidsbord is zichtbaar welke BHV-er werkzaam is.
o Op ICT-gebied:
▪ Er zijn afspraken over het gebruik van de chromebooks
▪ Er is een Sociaal Mediabeleid (zie kwaliteitskaart sociale media)
▪ Jaarlijks is er een lessencyclus Mediawijsheid voor groep 5-8
o Er is een crisisteam (directie)
Bovenschools niveau
o IBP beleidsstuk (informatiebeveiliging- en privacybeleid)
o Beleid datalekken
o Van ouders die bij activiteiten begeleiden en op school of kamplocatie blijven slapen,
wordt een verklaring omtrent gedrag gevraagd.
o Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
o Klachtenregeling
o Kwaliteitskaart omgaan met gescheiden ouders
o Er is een ongevallenverzekering
o Gedragscode personeel
o De procedure schorsing en verwijdering is opgenomen in de schoolgids (het
bestuursgedeelte)
o Klokkenluidersregeling
o In geval van misdrijven jegens kinderen en/of personeel wordt er te allen tijde aangifte
gedaan bij de politie.
o Alle medewerkers van onze school zijn verplicht om het schoolbestuur onmiddellijk te
informeren over een mogelijk zedendelict. Het gaat dan om een strafbaar feit waarbij
een medewerker van de school een minderjarige leerling seksueel heeft misbruikt of
geïntimideerd. Het schoolbestuur moet deze feiten voorleggen aan de
vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs. Deze zal adviseren en
informeren. Zo nodig biedt de vertrouwensinspecteur begeleiding als het schoolbestuur
een formele klacht indient of aangifte doet.
o Er is een interne vertrouwenspersoon (schoolniveau) en een externe
vertrouwenspersoon (stichtingniveau).

Informatie voor ouders/verzorgers
Veel van de informatie staat op de site en in de schoolgids.

●
●

Overig

Wat registreren in leerlingvolgsysteem?
Per school is er een procedure voor het vermelden van het
(vermoeden van) kindermishandeling in het Leerlingvolgsysteem.
Medicatieverklaring wordt per schooljaar door ouders aangeleverd, ingescand en in de
leerlingmap van Parnassys opgehangen.

