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Protocol Sociale Veiligheid
Aanwezig/ Afspraken
 Er is een Pestprotocol. Deze is te vinden op Sharepoint, zorg en begeleiding, protocollen,
protocol sociale veiligheid.
 KBS De Bongerd is een Kanjerschool en de Kanjertrainingslessen worden in alle groepen
gebruikt en staan op het rooster.
 Er is een protocol voor de eerste 8 weken van het nieuwe schooljaar.
 Protocol gedragsverwachtingen wordt met regelmaat op de agenda van de
teamvergaderingen gezet.
 Gedragsverwachtingen staan op posters die in de gangen en de lokalen hangen.
 Onze IB-er Anita Hogeboom is onze vertrouwenspersoon voor de leerlingen en collega’ en is
onze anti-pest coördinator.
 Kim Hogeman is onze Master geschoolde gedragsspecialist.
 In 2018/2019 volgt de intern begeleider en de gedragsspecialist de scholing tot Kanjer
coördinator / anti-pest coördinator.
 Voor de ouders is de heer Cor van den Berg vertrouwenspersoon. Dit staat ook in de
Schoolgids.
 Drie keer per jaar zijn er groepsbesprekingen met de leerkracht en de IB-er. Sociale veiligheid
is dan ook een agendapunt.
 Zes keer per jaar komt de orthopedagoog van EPOS voor een consultatiegesprek met onze
IB-er. Welzijn is dan ook een gesprekonderwerp.
 Collega Monique Hendriks is onze RI&E-er en heeft hiervoor de opleiding gevolgd.
 In functioneringsgesprekken is welbevinden een onderwerp van gesprek.
 Na een conflict tussen leerlingen worden ouders gebeld door de leerkracht.
 Twee keer per jaar is er overleg met het SOT (School- Ondersteuning- Team) met
schoolmaatschappelijk werk, orthopedagoog, schoolverpleegkundige, GGD en onze IB-er.
 We hebben nauwe contacten met de GGD en verwijzen ouders naar de inloopspreekuren.
 In uitzonderlijke situaties wordt het MDO (Multi Disciplinair Overleg) geraadpleegd.
 Er is een goede afstemming met de coördinatoren van de overblijfcommissie. Er zijn korte
lijnen met de wijkagent, Veilig thuis.

Jaarplanning:
1) In de startvergadering van het nieuwe schooljaar bespreken we de aanpak in de groepen de
eerste 8 weken a.d.h.v. ons protocol hiervoor.
Protocol Sociale Veiligheid
De Bongerd
Oktober 2017

2) In de 3e week na de zomervakantie plannen we HGW-gesprekken met ouders waarin de
ouders over hun kind(eren) vertellen.
3) Begin oktober nemen we in de groepen 4 t/m 8 een sociogram af.
4) In de groepen 1 t/m 4 vult de docent de Kanjervragenlijst in.
5) In november en in mei vullen de leerlingen van de groepen 5 t/m 9 de Kanjervragenlijsten in.
Deze worden met de leerlingen nabesproken. In de groepen 1 t/m 4 vullen de leerkrachten
deze voor hun groep in.
6) Groep 8 doet mee aan de week van de media wijsheid.
7) Groep 7 krijgt een gastles van de Kindertelefoon.
8) Elk jaar vullen de leerlingen van de groepen 5 t/m 8, en ouders en leerkrachten om het jaar
de WMK-vragenlijst Sociale Veiligheid in.
9) Actiepunten worden meegenomen in de teamvergaderingen en besproken met MR.
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