Beleidsplan veiligheid 20-06-2018
CSG De Waard heeft een sociaal en fysiek veiligheidsplan beschikbaar met als doel dat elke
school de veiligheid van leerlingen en leraren (werknemers) waarborgt.
Sociale en psychische veiligheid.
De school beschikt over een registratiesysteem: de leraar registreert incidenten (met behulp van
een format). Een incident wordt geregistreerd als de leraar inschat dat het werkelijk een incident
is, of na een officiële klacht. De school analyseert jaarlijks de gegevens die aangeleverd worden
door de leraren en stelt op basis daarvan verbeterpunten vast.
De school probeert incidenten te voorkomen. Er zijn school- en klassenregels (de regels zijn m.n.
gedragsregels: hoe ga je met elkaar om?). De schoolregels zijn gemaakt nav de vier
kernwaarden die de school hanteert. Incidenten worden geregistreerd in een
incidentenregistratie. Deze wordt eens per jaar geanalyseerd en geëvalueerd. De analyse en
evaluatie worden opgeslagen in de google- drive map 08 Zorg.
De school beschikt over een methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Hierin wordt o.a.
aandacht besteed aan de ontwikkeling van goed (passend) gedrag.
De school voert hanteert een beleid tegen pesten, beschreven in een anti-pestbeleid.
Incidenten worden in eerste instantie afgehandeld door de leraar en indien nodig in overleg met
de ib- er. . Als zaken niet opgelost kunnen worden, wordt de directie betrokken bij de
afhandeling. Ook ouders worden kunnen worden ingeschakeld bij de aanpak van incidenten.
De school beschikt over een klachtenregeling (zie schoolgids) en een (interne en externe)
vertrouwenspersoon. In de schoolgids en het informatieboekje worden ouders uitgebreid
geïnformeerd over aspecten van sociale veiligheid.
Fysieke veiligheid
Eens per vier jaar vindt er een risico-inventarisatie en – evaluatie plaats door een gecertificeerd
bedrijf.
De school beschikt over BHV'ers die om de twee jaar worden geschoold.
We houden minimaal éénmaal per jaar een ontruimingsoefening, al dan niet met medewerking
van de brandweer.
Er is een ontruimingsplan dat regelmatig onder de aandacht van het team wordt gebracht.
CSG De Waard heeft contact met een gecertificeerde Arbodienst en heeft een verzuimbeleid
opgesteld.

Indien zich ongelukken voordoen, worden deze geregistreerd in de ongevallenregistratie.

