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Inleiding
Basisschool De Regenboog in Zoetermeer werkt al jaren aan de gezondheid van haar
leerlingen. Zij geven daarbij prioriteit aan de thema’s Sociaal-emotionele ontwikkeling en
Fysieke veiligheid. De school heeft aangegeven meer planmatig aan gezondheid te willen
werken. De GGD Haaglanden ondersteunt hen hierbij, middels de landelijk aanbevolen
werkwijze Gezonde School.
Vorig schooljaar heeft Basisschool De Regenboog het vignet Sociale Veiligheid behaald.
Omdat zij Fysieke veiligheid als een mooie voortzetting zien op dit vignet hebben zij ervoor
gekozen hier nu planmatig mee aan de slag te gaan. Hiernaast werken zij aan het borgen van
de Sociale veiligheid.
Een onderdeel van het werken aan gezondheid op de basisschool volgens Gezonde School
is het opstellen van een activiteitenplan. Hierin legt de school vast met welke activiteiten zij
invulling geeft aan de thema’s Sociaal-emotionele ontwikkeling en Fysieke veiligheid in de
komende schooljaren.
Het plan is een evenwichtige samenstelling van activiteiten voor de hele school. De
activiteiten zijn niet alleen gericht op leerlingen, maar ook op het schoolpersoneel en op de
ouders/verzorgers. Om ervoor te waken dat de activiteiten effect hebben, worden ze
aangeboden op alle niveaus van gezondheidsbevordering: signaleren, educatie,
schoolomgeving en schoolbeleid.
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Basisvoorwaarden
Basisschool De Regenboog in Zoetermeer voldoet aan de wettelijke eisen
(basisvoorwaarden) die van invloed zijn op de gezondheid van leerlingen, de medewerkers
en de schoolomgeving.
Hieronder zijn deze wettelijke eisen genoemd. De hyperlinks verwijzen naar de wettelijke
voorwaarden. Om het Vignet Gezonde School te behalen moeten scholen aan deze wettelijke
voorwaarden voldoen.
•

Gedrags-, ontwikkelings- en opvoedingsproblemen: de school werkt samen met
ketenpartners om leerlingen met gedrags-, ontwikkelings- en opvoedingsproblemen
(Zat.nl, Nederlands Jeugdinstituut) snel en adequaat te helpen. Daartoe is een
heldere ondersteuningsstructuur ingericht, waarvan een zorgteam, zorg- en
adviesteam (ZAT) of multidisciplinair overleg deel uit maken.
In Zoetermeer werken we met IHI. Op school hebben we ook een Regenboog Zorg
Commissie (RZC).
Zie schoolondersteuningsprofiel op het netwerk en bijgevoegd.

•

Effectief verzuimbeleid (Rijksoverheid.nl): de school hanteert een effectief
verzuimbeleid voor leerlingen. Het verzuim wordt geregistreerd, er is preventief beleid
om verzuim te voorkomen en beleid om bij verzuim achterliggende problematiek aan
te pakken en eventueel door te verwijzen.
Zie schoolgids Regenboog bladzijde 43

•

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling (Rijksoverheid): de school hanteert
de verplichte Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. De stappen van de
code zijn ingebed in het werkproces en de ondersteuningsstructuur van de school en
het personeel is geschoold in de eigen verantwoordelijkheid ter attentie van de
meldcode.
Zie het netwerk waar het protocol Meldcode op staat. En bijgevoegd bestand.

•

Protocol bij vermoedens van een zedendelict (Rijksoverheid.nl): de school hanteert
een protocol bij vermoedens van een zedendelict. In het schoolplan staat vermeld dat
iedere medewerker op school bij een vermoeden van een mogelijk zedendelict dit
onmiddellijk bekend moet maken bij het schoolbestuur. Melden bij de schoolleiding is
niet voldoende.
Zie integraal veiligheidsbeleid bladzijde 6

•

Klachtenregeling (Rijksoverheid.nl): de school hanteert een klachtenregeling voor
ouders en personeel. De informatie is te vinden in de schoolgids.
Zie schoolgids Regenboog bladzijde 48

•

Roken (Wetten.overheid.nl): in het schoolgebouw wordt niet gerookt.
Zie schoolgids Regenboog bladzijde 48

•

Veiligheidsbeleid (Rijksoverheid.nl): de school heeft veiligheidsbeleid opgesteld. Dit
beleid is opgenomen in de schoolgids.
Zie schoolgids Regenboog bladzijde 46/47 en veiligheidsplan op het netwerk.

•

Arbo-wetgeving (Rijksoverheid.nl): de school voldoet aan de Arbo-wetgeving: er zijn
voldoende bedrijfshulpverleners, er is een preventiemedewerker, ongevallen worden
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geregistreerd, er is een goedgekeurde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) van
maximaal 4 jaar oud. Het beleid wordt vermeld in de schoolgids.
Zie schoolgids Regenboog bladzijde 11 en het RI&E
•

Veilige speeltoestellen (Allesoverspelen.nl): de school heeft veilige speeltoestellen,
welke voldoen aan het Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen (WAS), en
inspecteert en onderhoudt deze regelmatig.
De verantwoordelijkheid hiervan ligt bij de gemeente Zoetermeer.
(onderhoud.onderwijs@zoetermeer.nl) contactpersoon: Joke

•

Bouwbesluit 2012 (Rijksoverheid.nl): het schoolgebouw voldoet aan het bouwbesluit
2012, zodat de veiligheid en gezondheid van de mensen die in het gebouw verblijven
gegarandeerd is.
Zie: Unicozbureau contactpersoon Martijn Geerts, mgeerts@unicoz.nl
Omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik (Rijksoverheid.nl): de school heeft
een ‘Omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik, zodat de
brandveiligheidsinstallaties en vluchtroutes voldoen aan de extra voorschriften voor
gebouwen met kinderen tot 12 jaar.
Zie: Unicozbureau contactpersoon Martijn Geerts, mgeerts@unicoz.nl

•

Bouwregelgeving en arbeidsomstandigheden (Rijksoverheid.nl): de school hanteert
een ontruimingsplan volgens de wettelijke verplichte procedures, taken en
verantwoordelijkheden.
Digitaal op het netwerk en in de map brandveiligheid in het directiekantoor.

•

Kerndoelen bewegingsonderwijs (Pdf, 367 Kb, SLO.nl): de kerndoelen voor het vak
bewegingsonderwijs worden behaald.
De map met daarin alle gymlessen die het jaar door gegeven worden volgens de
leerlijn.
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Overzicht activiteiten
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de activiteiten die Basisschool De Regenboog in
Zoetermeer uitvoert gericht op de het thema Fysieke veiligheid.

Basisschool De Regenboog, Zoetermeer

Signalering

Activiteiten thema Fysieke veiligheid
2015-2016 en verder
Educatie
Schoolomgeving Schoolbeleid

risicofactoren bij individuele (klassikaal) informatie en
herkennen leerlingen en
voorlichting over gezondheid
hen doorverwijzen naar zorg
aanbieden

Leerlingen

de fysieke en sociale
omgeving zo inrichten
dat het gezondheid
bevordert

afspraken, regels en
protocollen opstellen en
handhaven

Voorbeeldgedrag
stimuleren

Aanstellen
veiligheidscoördinator

Vuurwerkvoorlichting
Je kunt het zelf
bedenken
Vallen is ook een sport
Judo op school
Dode hoek les DON
opleidingen
Les over
gehoorbeschadiging
samenwerking KNO
artsen groep 8
Les gehoorbeschadiging
groep 6,7
Nationale hoorstichting
Jeugdverkeerskrant

Schoolpersoneel

Signaleren en
registreren
Risicomonitor
Arbomeester?

Overzicht BHV-ers
(In ontruimingsplan)

E-learning meldcode
kindermishandeling

Schoolveiligheidsplan
Veiligheid in schoolplan
Vignet Gezonde School,
themacertificaat Fysieke
veiligheid

Ouders /
verzorgers

Schriftelijke
informatie
Mondelinge
informatie

↑ Doel-

→ Niveau van gezondheidsbevordering

groep

5

Op pagina 6 tot en met 12 worden de activiteiten beschreven, o.a.: wie verantwoordelijk is
voor de organisatie en uitvoering, wie de kosten draagt voor de organisatie en het materiaal
en hoe erover gecommuniceerd wordt.
Dit activiteitenplan is opgesteld door basisschool De Regenboog in samenwerking met de
GGD Haaglanden (Marita Rodrigues). Het activiteitenplan geldt voor schooljaar 2015-2016
en is opgesteld met de intentie om de activiteiten in de schooljaren daarna navolging te
geven.
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Activiteiten gericht op: signalering
Signaleren en registreren
De school registreert alle ongevallen en incidenten in en om de school in het ongevallen
registratie formulier.
www.risico-monitor.nl - Arbomeester
Doelgroep:

John Weidmann en Anna Vreugdenhil vullen de Arbomeester
in. Daarna worden de resultaten besproken met het team en
komt er een concreet actieplan uit. Dit zal worden uitgevoerd
en geëvalueerd. In 2014-2015 is gebruik gemaakt van de
Risicomonitor. Helaas werd deze daarna opgeheven voor het
basisonderwijs. Ouders worden via de nieuwsbrief op de
hoogte gehouden van de acties.

Uitvoering:

schoolpersoneel

Verantwoordelijke:

John Weidmann, hoofd BHV en Adjunct directeur

Kosten:

Niet van toepassing

Communicatie:

Vermelding in de schoolgids en nieuws in de nieuwsbrief.

Aanvragen:

niet van toepassing

Planning:

Elk jaar in januari afnemen.

Risicomonitor - Arbomeester
De school brengt met de Risicomonitor/ Arbomeester de risico’s in kaart rond de thema’s:
•
Gebouwveiligheid
•
Schoolplein en speeltoestellen
•
Huisregels
•
Brandveiligheid
•
Verkeersveiligheid
•
Bewegingsonderwijs
•
Buitenschoolse activiteiten
•
Aansprakelijkheid.
De Risicomonitor geeft een overzicht van risicoverkleinende maatregelen en een doelgericht
actieplan dat de veiligheid verhoogt. www.risico-monitor.nl / http://www.arbomeester.nl/
Doelgroep:
schoolpersoneel
Uitvoering:

risicomonitor

Verantwoordelijke:

John Weidmann, adunct directeur en hoofd BHV

Kosten:

jaarlijks 100 euro
Wij willen dit betalen met het impulsgeld en als dat niet lukt
vanuit eigen bijdrage van de school.

Communicatie:

Dat wij de monitor gebruiken komt in de schoolgids en als er
nieuws is over het afnemen ervan en de resultaten wordt dat
via de nieuwsbrief gecommuniceerd met de ouders.

Aanvragen:

Veiligheid.nl via de risicomonitor

Planning:

Januari jaarlijks afnemen

7

E-learning
Leerkrachten P(S)O: Meldcode kindermishandeling van Next Page
Cursus over de meldcode Kindermishandeling voor alle leerkrachten.
De cursus start met uitleg over de verschillende vormen van kindermishandeling, het ontstaan
en de gevolgen ervan. Vervolgens leer je welke signalen kunnen wijzen op een onveilige
opvoedsituatie én wat je met deze signalen kunt doen. Je maakt kennis met de Wet
Meldcode en de stappen van het Basismodel. Aan de hand van herkenbare casuïstiek leer je
wat deze stappen inhouden en hoe ze aansluiten op de zorgstructuur van het onderwijs.
Doelgroep:

schoolpersoneel

Uitvoering:

door de school

Kosten:

Eigen kosten school.

Communicatie:

Team onderling via de e-mail. Ouders via de nieuwsbrief.

Aanvragen:

Via Next Page

Planning:

2014 heeft heel het team de cursus gevolgd. In 2015 zijn er
opfrismomenten voor het team. De eerste was in januari.
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Activiteiten gericht op: educatie
Vuurwerkvoorlichting
Een Halt-voorlichter praat met de leerlingen over vuurwerkthema’s als veiligheid, vernieling,
wetten en regels, milieu en slachtoffers.
www.halt.nl
Doelgroep:

leerlingen groep 7 en 8

Uitvoering:

Halt-voorlichter

Verantwoordelijke:

Leerkrachten groep 7 en 8. Marit van der Meulen, Anna
Vreugdenhil

Kosten:

niet van toepassing

Communicatie:

Nieuwsbrief naar ouders en website naar ouders.

Aanvragen:

Halt

Planning:

december 2015 (december 2014 hebben we de campagne
met de vuurwerkbrillen gevolgd.)

Je kunt het zelf bedenken
De school kiest uit 8 lesmodules van Halt over o.a. jeugdcriminaliteit, normen en waarden en
de gevolgen van gedrag.
www.halt.nl
Doelgroep:

leerlingen groep 7 en 8

Uitvoering:

Halt-voorlichter

Verantwoordelijke:

Leerkrachten van groep 7 en 8. Anna Vreugdenhil en Marit
van der Meulen.
niet van toepassing

Kosten:
Communicatie:

Via de nieuwsbrief worden de ouders op de hoogte gesteld
van de geplande activiteit en via de groepssites van groep 7
en 8 kunnen zij volgen hoe de les is gegaan.

Aanvragen:

Halt

Planning:

De lesmodules ‘Jeugdcriminaliteit’ en ‘Groepsdruk’ zijn
aangevraagd.

Vallen is ook een sport
het verbeteren van valvaardigheden bij kinderen in de basisschoolleeftijd.
www.veiligheid.nl/vallenisookeensport
Doelgroep:

leerlingen

Uitvoering:

door de school (gymleerkracht)

Verantwoordelijke:

Vakdocent bewegingsonderwijs; Tom Noordtzij
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Kosten:

Dit jaar wordt dit lespakket gratis vrijgegeven voor de
aanvragers van de Gezonde school. Wij hebben dit in het
keuzemenu aangevraagd.

Communicatie:

Nieuwsbrief en de website van school

Aanvragen:

Via Veiligheid.nl

Planning:

Bij voorkeur van de gymdocent op een donderdagochtend. In
schooljaar 2015-2016

Judo is ook een sport
Deze kennismaking met judo kan een gymles vervangen, maar kan ook dienen als extra
sportles of naschoolse activiteit. Judo heeft niet alleen een positief effect op de gezondheid
maar ook op de sociaal-emotionele ontwikkeling en op de weerbaarheid van leerlingen. Ze
leren samenwerken, krijgen zelfvertrouwen en leren omgaan met normen en waarden.
Judo bevordert het veilig vallen en voorkomt daarmee blessures.
Doelgroep:

leerlingen

Uitvoering:

door de school (gymleerkracht)
Budoschool Kai Sei uit Zoetermeer

Verantwoordelijke:

vakdocent bewegingsonderwijs Tom Noordtzij

Kosten:

sponsoring

Communicatie:

Nieuwsbrief naar ouders

Aanvragen:

Budoschool Kai Sei Zoetermeer, www.kaisei.nl

Planning:

jaarlijkse kennismakingslessen
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Activiteiten gericht op: schoolomgeving
Schriftelijke informatie aan ouders
De school verstrekt aan ouders schriftelijke informatie over (de activiteiten m.b.t.) veiligheid,
via bv. brochures, website, nieuwsbrief, schoolgids, posters.
Doelgroep:

ouders

Uitvoering:

school

Verantwoordelijke:

Directie Regenboog, Henny van der Star

Kosten:

Niet van toepassing

Communicatie:

Schoolgids Regenboog voor het veiligheidsbeleid en
pestbeleid, de nieuwsbrief en website over actuele zaken
rondom veiligheid. Posters als voorlichtingsmateriaal in de
school en om ouders uit te nodigen voor onze wekelijks
ouderkamer waar onder andere over veiligheid, fysiek en
sociaal, voorlichting wordt gegeven.

Aanvragen:

Niet van toepassing

Planning:

Bij de start van het schooljaar ontvangt ieder gezin de
jaarkalender. Iedere twee weken ontvangt elk gezin het
‘Bijdehandje’ onze nieuwsbrief. Deze verschijnt ook op de
website.

Mondelinge informatie aan ouders
De school voorziet ouders van mondelinge informatie over (de activiteiten m.b.t.) veiligheid,
door de inzet van een gastspreker op een ouderavond of in een ouderkamer, tijdens 10minutengespreksavonden en/of in een intakegesprek.
Doelgroep:

ouders

Uitvoering:

school

Verantwoordelijke:

Ellen Klitsie. Zij plant de thema’s rond sociale en fysieke
veiligheid in voor de ouderkamer. Bijvoorbeeld voorlichting
over brandveiligheid. Elke woensdagochtend verzamelen
hiervoor ouders in onze ouderkamer. Vanaf 9:15-12:00.

Kosten:

Niet van toepassing

Communicatie:

Via de nieuwsbrief en de posters.

Aanvragen:

Niet van toepassing

Planning:

wekelijks op woensdagochtend.

Voorbeeldgedrag schoolpersoneel
De leerkrachten en ander personeel geven het goede voorbeeld aan de leerlingen

Doelgroep:

schoolpersoneel

Uitvoering:

school
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Verantwoordelijke:

Veiligheidscoördinator John Weidmann en gedragsspecialist
Anna Vreugdenhil

Kosten:

Niet van toepassing

Communicatie:

Het wekelijkse ‘infootje’ wat verspreid wordt via de e-mail aan
de teamleden. Nieuwe afspraken worden gemaakt in
maandelijkse teamvergaderingen of op de studiedagen. 6
keer in het jaar.

Aanvragen:

Niet van toepassing

Planning:

Niet van toepassing
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Activiteiten gericht op: schoolbeleid
Veiligheidscoördinator
De school stelt een veiligheidscoördinator aan die verantwoordelijk is voor het creëren van
een veiliger leerklimaat en het ontplooien van activiteiten gericht op veiligheid.
Doelgroep:

leerlingen, schoolpersoneel en ouders

Uitvoering:

Januari 2015

Verantwoordelijke:

Anna Vreugdenhil voor de sociale veiligheid en John
Weidmann voor de fysieke veiligheid.

Kosten:

Niet van toepassing

Communicatie:

Niet van toepassing

Aanvragen:

Niet van toepassing

Planning:

Aanstelling is gebeurd. De taken zijn verdeeld en de rollen
ingenomen.

Schoolveiligheidsplan
De school schrijft en implementeert een plan met alle aspecten die een school nodig heeft om
een veiliger leerklimaat te creëren.
Doelgroep:

leerlingen, schoolpersoneel en ouders

Uitvoering:

Februari, maart, april 2015

Verantwoordelijke:

John Weidmann voor fysieke veiligheid, Anna Vreugdenhil
voor sociale veiligheid.

Kosten:

Niet van toepassing

Communicatie:

Niet van toepassing

Aanvragen:

Niet van toepassing

Planning:
In februari vragen we de risicomonitor aan. Op 25 maart
vullen wij deze in. Daarna maken we een plan ter verbetering van de fysieke veiligheid. De
plannen op het gebied van sociale veiligheid hebben wij in het schooljaar 2014-215 opgesteld
en borgen wij dit jaar door er regelmatig in het team en naar de ouders aandacht aan te
geven. In het jaar 2015-2016 maken we gebruik van http://www.arbomeester.nl/. Omdat de
risicomonitor opgeheven is voor het basisonderwijs.

Veiligheid in schoolplan
Alle activiteiten op het gebied van veiligheid zijn vastgelegd in het schoolplan.
Doelgroep:

schoolpersoneel

Uitvoering:

controleren of alle informatie juist is en of er naar aanleiding
van de af te nemen ‘Risicomonitor’ nog aanpassingen in
gedaan moeten worden.

Verantwoordelijke:

John Weidmann en Anna Vreugdenhil
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Kosten:

Niet van toepassing

Communicatie:

Niet van toepassing

Aanvragen:

Niet van toepassing

Planning:

april 2016

Vignet Gezonde School
Themacertificaat Veiligheid
De school behaalt het deelcertificaat als wordt voldaan aan de landelijke norm voor de wijze
waarop scholen aandacht besteden aan de veiligheid in en om de school.
www.gezondeschool.nl
Doelgroep:

schoolpersoneel, leerlingen en ouders

Uitvoering:

school/ondersteuning GGD Haaglanden

Verantwoordelijke:

Anna Vreugdenhil

Kosten:

100 % financiering uit ondersteuningsronde #Jeugdimpuls
2015-2016

Communicatie:

Via de e-mail en de teamvergaderingen wordt het team op de
hoogte gehouden. Via de contactpersoon van de MR wordt
de MR op de hoogte gehouden. Als de aanvraag gedaan
wordt worden de ouders hier via de nieuwsbrief van op de
hoogte gesteld.

Aanvragen:

via website Gezonde School/Vignet aanvragen

Planning:

mei 2015
(na aanvragen duurt het ong. 6-8 weken voordat het Vignet
uitgereikt kan worden)
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Begroting
Activiteiten thema Fysieke veiligheid schooljaar 2015/2016

Activiteit

Kosten

Kosten voor school
(incl. BTW)

Ondersteuning GGD Haaglanden

Vergoeding kosten
door externe partner

€ 0,00

€ 0,00

n.v.t.

Signaleren en registreren
Risicomonitor
E-learning

€ 0,00
€ 100,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 100,00
€ 0,00

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Vuurwerkvoorlichting
Je kunt het zelf bedenken
Vallen is ook een sport
Judo is ook een sport

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Schriftelijke informatie aan ouders
Mondelinge informatie aan ouders
Voorbeeldgedrag schoolpersoneel

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Veiligheidscoördinator
Schoolveiligheidsplan
Veiligheid in schoolplan
Vignet Gezonde School

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 150,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
RIVM*

Totaal

€ 250,00

€ 100,00

* Zie voor toelichting pagina 14.
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Toelichting vergoeding kosten
Indien er kosten worden vergoed door een andere partner dan de school, zullen deze hier
onder worden toegelicht.

Vignet Gezonde School
De Regenboog gaat het Vignet Gezonde School thema Fysieke veiligheid aanvragen via
www.gezondeschool.nl. De kosten zijn normaal gesproken 150,- per locatie.
De kosten kunnen vergoed worden vanuit de ondersteuningsronde van de #Jeugdimpuls van
het ministerie van VWS (ronde 2015-2016).
Vignet Gezonde School themacertificaat Fysieke veiligheid
Artikel
Vignet

Prijs per leerling/groep
n.v.t.

Aantal
Totaal
1 (per locatie) € 150,-

Totaal kosten:

€ 150,00

100 % financiering uit
ondersteuningsronde
#Jeugdimpuls 2015-2016
€ 150,00 −
€ 0,00

Restkosten voor school:

€ 0,00
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