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Wettelijk kader
Scholen hebben een wettelijke zorgplicht om zorg te dragen voor sociale veiligheid op school. Het
doel van dit sociaal veiligheidsplan is om een zo veilig mogelijke leer- en werkomgeving te creëren
voor leerlingen, professionals en ouders/verzorgers1. De onderwijsinspectie ziet toe op dit te voeren
veiligheidsbeleid.
Dit plan beschrijft hoe alle betrokkenen met elkaar om zullen gaan in het kader van sociale veiligheid
en hoe deze onderwerpen worden verankerd in de praktijk op school. De Vier Windstreken wil in elk
geval voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Voor meer informatie omtrent het wettelijke kader
verwijzen we naar de website van de rijksoverheid2.

Doel van het sociale veiligheidsplan
We streven naar een leef- en leerklimaat waarin ons personeel, onze leerlingen en ouders zich veilig
voelen en zich positief verbonden voelen met de school. Een positieve sociale binding met onze
school vormt een belangrijke voorwaarde voor een zo optimaal mogelijk werkklimaat.
Het beleidsplan sociale veiligheid heeft als doel alle vormen van agressie, geweld, seksuele
intimidatie, discriminatie en pesten binnen of in de directe omgeving van de school te voorkomen en
daar waar zich incidenten voordoen adequate maatregelen te treffen om verdere escalatie te
voorkomen. Dit plan beschrijft de maatregelen die De Vier Windstreken getroffen heeft en zal
uitvoeren om een sociaal veilig schoolklimaat na te streven voor alle betrokkenen.
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In dit beleidsplan wordt gesproken over ouder(s). Waar ouder(s) staat kan ook verzorger(s) gelezen worden.
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003420/2017-01-01.
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Sociaal veiligheidsplan in relatie tot het ARBO-beleidsplan
Het sociale veiligheidsplan is onderdeel van het ARBO- en Veiligheidsbeleid. Het beleidsplan sociale
veiligheid onderscheidt zich doordat hierin alleen aandacht is voor de sociale kant van veiligheid (met
uitzondering van Agressie & Seksuele Intimidatie). Fysieke veiligheid wordt losgekoppeld van sociale
veiligheid, zoals dat ook gebeurt bij het ARBO-beleid. Vanzelfsprekend dient er afstemming plaats te
vinden omtrent raakvlakken tussen fysieke en sociale veiligheid.

Visie
We zijn een professionele organisatie, die vanuit de drie christelijke grondwaarden, Geloof, Hoop en
Liefde, kinderen begeleidt naar hun toekomst. We helpen hen competenties te ontwikkelen om op
grond van deze waarden een bijdrage te leveren aan de toekomstige maatschappij. Kernwaarden zijn
daarbij openheid, sociale bewogenheid, liefde en plezier. Deze waarden kenmerken ook ons
handelen binnen De Vier Windstreken.
Hoewel ieder mens uniek is en aanwijsbare culturele, sociale of fysieke verschillen kan ervaren, zijn
er per ontwikkelingsfase gemeenschappelijke elementen herkenbaar. Met deze gemeenschappelijke
kenmerken als basis willen we kinderen leren omgaan met zichzelf en anderen en waarden en
normen vormen, zodat zij (later) verantwoorde keuzes maken in de omgang met anderen. Daarnaast
ontwikkelen de kinderen hun eigen talenten en groeien zij uit tot mooie mensen, die elk naar hun
eigen vermogen kunnen bijdragen aan de samenleving.
Door middel van de kernwaarden, educatie en regels over sociale- en seksuele ontwikkeling leren we
kinderen, in samenwerking met hun ouders, normen en waarden. Vanuit het gedachtengoed dat we
elkaar respecteren, ongeacht ons uiterlijk, onze sociale of culturele achtergrond of onze seksuele
geaardheid. Dat respect tonen we door niemand uit te schelden en geen scheldwoorden te
gebruiken. Zo helpen we kinderen zich veilig te ontwikkelen tot volwassenen met eigenwaarde, met
respect voor verschillen en waarden die onze samenleving rijk is.

Normen en regels
Binnen alle scholen van De Vier Windstreken volgen we de volgende omgangsnormen:
▪ Iedereen is anders en we horen er allemaal bij.
▪ We helpen elkaar.
▪ We zorgen goed voor elkaar, onszelf en onze omgeving.
Vanuit deze normen hanteren we de volgende uitgangspunten:
▪ Mannen en vrouwen (jongens en meisjes) zijn gelijkwaardig. Ook waar het omgang met
leerlingen betreft. Er wordt in benadering, handelswijze en contact geen onderscheid
gemaakt.
▪ Interne en externe professionals, leerlingen en ouders dragen zorg voor een klimaat waarin
iedereen zich veilig voelt.
▪ Interne en externe professionals, leerlingen en ouders hebben respect voor elkaars waarden,
mening, geloofsovertuiging en leefwijze.
▪ Interne en externe professionals, leerlingen en ouders creëren ruimte waar het mogelijk is
verschillend te zijn (deze verschillen kunnen betrekking hebben op persoonsgebonden of
cultuurgebonden verschillen).

2

▪

▪

Interne en externe professionals, leerlingen en ouders wéten welke gedragingen, taal,
teksten en afbeeldingen worden gezien als onveilig, seksistisch, discriminerend, gewelddadig
of welke als pestgedrag kunnen worden ervaren en gebruiken deze niet.
Interne en externe professionals, leerlingen en ouders zien er samen op toe dat leerlingen
zich bewust zijn en worden van gewenste gedragsregels en dat ze deze onderling toepassen.

Op basis van deze normen en uitgangspunten heeft elke school zijn eigen gedragsregels
geformuleerd. Hierbij is rekening gehouden met de volgende aandachtspunten:
▪ Bij het vaststellen en handhaven van regels moet rekening gehouden worden met de aard en
het sociaal-emotionele ontwikkelingsniveau van de betreffende leeftijdsgroepen.
▪ Gedragsregels mogen het spontane omgaan van alle betrokkenen met elkaar niet in de weg
staan.
▪ Fysiek contact kan onderdeel zijn van het pedagogisch klimaat met als uitgangspunt
vertrouwen en respect. Uitgangspunt daarbij zijn de afgesproken omgangsnormen en de
beroepscode (zie bijlage).
▪ Deze gedragsregels impliceren niet dat wat niet in regels is vastgelegd automatisch wel
toelaatbaar is.

Grensoverschrijdend gedrag
Onder grensoverschrijdend gedrag worden nadrukkelijk alle gedragingen in woord en daad begrepen
die een negatieve invloed hebben op het veiligheidsgevoel van alle betrokkenen. Hoe binnen De Vier
Windstreken omgegaan wordt met agressie en geweld staat beschreven in het protocol
‘grensoverschrijdend gedrag, time-out, schorsen en verwijderen’.
Leerlingen
Grensoverschrijdend gedrag kan door één of meer leerlingen vertoond worden. Leerlingen die
gedrag vertonen dat als grensoverschrijdend wordt ervaren, worden hierop aangesproken door de
schoolprofessionals, waarbij gewenst gedrag actief wordt aangeleerd zodat de leerling weet hoe het
zich wél moet gedragen. Indien nodig wordt samenwerking met ouders gezocht (conform de Wet
Meldcode).
Waar mogelijk heeft het de voorkeur om het team zo breed mogelijk te informeren omtrent hetgeen
wat er bij een kind speelt. Hierbij werkt de school binnen het kader dat de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) heeft gesteld. Van grensoverschrijdende en opvallende gedragingen
van een individuele leerling of leerlingen onderling wordt een notitie gemaakt in het leerlingdossier
of opgenomen in de incidentenregistratie (waar het de sociale veiligheid betreft).
NB: Bij ernstig grensoverschrijdend gedrag door een leerling, waarbij psychisch en/of lichamelijk
letsel aan derden is toegebracht treedt het protocol ‘Grensoverschrijdend gedrag, time-out, schorsen
en verwijderen’ in werking. Op basis van de leeftijd of het ontwikkelingsniveau van de leerling kan de
school ervoor kiezen om van het bovenstaande protocol af te wijken en hier een alternatief voor aan
te bieden.
Als er sprake is van grensoverschrijdend gedrag dan wordt er van de professionals verwacht dat ze:
▪ Elke leerling zo neutraal mogelijk begeleiden. Een leerling die grensoverschrijdend gedrag
vertoont blijft leerplichtig, en de school is de partij die zorgdraagt voor de leerplicht;
▪ Zich onthouden van persoonlijke en emotionele uitspraken over de voorgevallen situatie
naar betrokkenen, zoals kinderen en/of ouders. Ook schriftelijke uitingen per e-mail of
sociale media zijn niet toegestaan;
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▪

▪

Zich conformeren aan de afgesproken communicatieboodschappen richting leerlingen of
ouders, ongeacht hun persoonlijke standpunt. Het handelen van de professional bij
(vervolg)vragen van ouders en leerlingen dient consistent te zijn met de uitgedragen
boodschap;
Geen uitingen (zoals interviews) doen naar pers en andere media en altijd verwijzen naar de
voorzitter van college van bestuur.

Professionals
Grensoverschrijdend gedrag van of tussen interne en externe professionals wordt door bevoegd
gezag met betrokkene(n) besproken. Hierbij worden relevante professionals betrokken.
Relatie professional-leerling
De wet ‘bestrijding van seksueel misbruik en seksuele intimidatie in het onderwijs’, bevat een
aangifteplicht voor het bevoegd gezag en een meldplicht voor het personeel als er sprake is van
seksuele intimidatie en seksueel misbruik, gepleegd door een professional van een
onderwijsinstelling jegens een minderjarige leerling (zie hiervoor het Protocol ‘Stappen bij misbruik
door professional’).
Ouders
Ouders die hun kind inschrijven op een school van De Vier Windstreken gaan akkoord met de
normen en regels binnen de betreffende school. De normen en regels worden actief met ‘nieuwe’
ouders besproken. Grensoverschrijdend gedrag van of tussen ouders (in of rondom school) wordt
niet getolereerd en wordt door het bevoegd gezag met betrokkene(n) besproken. Hierbij worden
relevante professionals betrokken.

Communicatie over sociale veiligheid
Communicatie vormt een belangrijke bouwsteen van sociale veiligheid. Om stevig sociaal
veiligheidsbeleid vorm te geven is het van belang dat ouders meedenken en bekend zijn met regels
en richtlijnen. Duidelijke communicatie over ‘hoe het binnen deze organisatie is geregeld’ geeft
vertrouwen en straalt kwaliteit uit. Daarbij is het ook van belang dat ouders weten wat er van hen
verwacht wordt en wat zij van de organisatie kunnen verwachten.
Sociale veiligheid vraagt een actieve benadering. Het is iets dat voor ons allemaal belangrijk is.
Daarom zoeken we elk jaar naar creatieve manieren om ouders te informeren en te betrekken.
De organisatie heeft reguliere wijzen waarop zij met ouders communiceert. Hierbij kan gedacht
worden aan schoolgids, nieuwsbrieven, website, flyers/posters of sociale media. Deze
communicatiekanalen moeten eenvoudig vindbaar en transparant zijn, zodat ouders altijd zaken na
kunnen lezen. Ook nieuwe ouders kunnen zich zo inlezen en hierover in gesprek gaan bij de
kennismaking.
Communicatie bij incidenten
Na een incident is communicatie cruciaal. Tegelijk zijn alle vormen van communicatie gebonden aan
wettelijke richtlijnen, zoals deze in de AVG zijn opgesteld. Een belangrijke voorwaarde is dat school
een neutrale tot positieve samenwerking heeft met ouders. Indien er tussen school en ouders al
zaken spelen die wantrouwen in de hand werken, is een toespeling op doofpotaffaires bij het
beschermen van de privacy snel gemaakt. Een positieve samenwerking met ouders werkt ook in op
het beperken van de omvang van de crisis. Des te meer ouders vertrouwen in de school(leiding)
hebben, des te effectiever en kleinschaliger een crisis doorgaans op te lossen is.
Communicatie bij een incident vraagt om een gedegen en planmatige werkwijze, om zowel
preventief als curatief te kunnen reageren. Een uitvoerige toelichting en uitleg over te maken
afwegingen zijn te vinden in de protocollen:
▪ Actieplan bij calamiteiten
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▪

Protocol sociale media

In de communicatie naar ouders zijn er twee aandachtspunten te benoemen:
1. De reacties van ouders op de gebeurtenissen zijn in hoge mate bepalend voor de last die hun
kind ervaart. Het heeft negatieve impact op kinderen als ouders, in het bijzijn van hun kind, erg
overstuur en boos zijn. Als ouders rustig kunnen reageren en steunende informatie en
handreikingen geven aan hun kind, dan heeft dat een sterke invloed op het herstellend
vermogen van het kind.
2. Kinderen geven op vragen vaak het antwoord waarvan zij denken dat hun ouders het willen
horen. Dat levert vaak onduidelijkheid en onjuiste informatie op. Zeker bij jonge kinderen is het
hierdoor heel moeilijk en vaak niet mogelijk om helemaal helder te krijgen wat er precies
gebeurd is. Als ouders er met hun kind over praten, is het daarom heel belangrijk dat zij open
vragen stellen en geen sturende of suggestieve vragen.
Communicatie met direct betrokken ouders
Na een incident is een gesprek met ouders op korte termijn nodig. In dit gesprek is het van groot
belang de ouders enerzijds te erkennen in hun zorg en anderzijds het incident niet groter te maken
dan dat het is. Ook is het handig om gezamenlijk af te spreken welke informatie met kind(eren)
gedeeld wordt. De organisatie kan ouders begeleiden in het zoeken naar geschikte oplossingen. Met
behulp van een logboek en dossieropbouw wordt bijgehouden wat er besproken is, welke afspraken
gemaakt zijn en wat mogelijke vervolgstappen zijn.
Communicatie met indirect betrokken ouders
De zwaarte van het incident bepaalt de manier van communiceren met ouders. De school kan alleen
contact opnemen met de betrokkenen, maar ook met de ouders van de betrokken klas of de gehele
school. Duidelijke, tijdige en frequente communicatie kan zorgen dat ouders het vertrouwen in de
school behouden. In dit geval is een zorgvuldige afweging cruciaal. Het is in het belang van de
betrokkenen om het incident zo klein mogelijk te houden. Dus soortgelijke stappen dienen alleen
genomen te worden bij een omvangrijke calamiteit of bij een situatie die zoveel onrust geeft, dat de
betrokken ouderpopulatie hiervan reeds kennis heeft genomen, of dat op korte termijn zal doen.
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