Inleiding
Voor je ligt het schoolveiligheidsplan (SVP) 2022-2023 van Stichting Voortgezet
Onderwijs Eemsdelta. Het afgelopen jaar is er een start gemaakt met dit plan.
Er is gekozen om te werken met het Digitaal Veiligheidsplan van de stichting
School & Veiligheid. Een online tool dat onze visie en de praktijk van onze school
rond sociale veiligheid vertaalt naar een bruikbaar veiligheidsplan.
Door de verschillende ontwikkelingen die er binnen VO Eemsdelta gaande zijn,
denk bijvoorbeeld aan de verhuizing van drie deelscholen naar de campus in
Appingedam, is ervoor gekozen om komend jaar alleen in te zetten op de
wettelijk verplichte onderdelen van het SVP. Per deelschool is gekeken naar de
huidige situatie, de gewenste situatie en is er via een to do list (onderdeel van
het programma) een plan gemaakt voor het komende jaar. Na dit jaar zal het
SVP worden uitgebreid met de onderdelen die de stichting of afdeling van
belang acht.
Omdat we in de transitie zitten van de organisatie in (deel)scholen naar één
school met verschillende opleidingen, zijn bij het aanmaken van het digitale
programma de (oude) deelschoolnamen ingevuld. Het komende jaar zal dit
wijzigen naar de locatie- en opleidingsnamen. VO Eemsdelta heeft dan nog
twee locaties: Campus VO Eemsdelta en Rutger Kopland VO Eemsdelta.
Annalies Mulder, algemeen directeur VO Eemsdelta
Rik Bakker, veiligheidscoördinator VO Eemsdelta

Digitaal Veiligheidsplan
Overzicht aandachtspunten sociale veiligheid

2022-05-25 09:52

Een veilige school is een school waar leerlingen en personeel met plezier leren en werken en waar zij
zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen.

Naam school:

Rutger Kopland School

Locatie:

Siddeburen

Functie beheerder Digitaal Veiligheidsplan:

teamleider

1 Gezamenlijk ontwikkelen en kennis hebben van visie, kernwaarden, doelen, regels en afspraken
1.1

De school heeft een visie op veiligheid geformuleerd.
Status
Niet van toepassing

1.2

De school hanteert kernwaarden met betrekking tot
sociale veiligheid, bijvoorbeeld op basis van haar
identiteit.
Status
Niet van toepassing

1.3

De school heeft zich concrete doelen gesteld met
betrekking tot sociale veiligheid.
Status
Niet van toepassing

1.4

De school evalueert systematisch gestelde doelen met
betrekking tot sociale veiligheid.
Status
Niet van toepassing

1.5

De school heeft schoolregels opgesteld.
Status
Niet van toepassing

1.6

Er zijn duidelijke afspraken over gedrag en toezicht buiten
de school, zoals op de speelplaats of in de fietsenstalling.
Status

Niet van toepassing

1.7

Er zijn goede afspraken en regels bij bijvoorbeeld
schoolreisjes of schoolkampen, en die zijn voor iedereen
duidelijk.
Status
Niet van toepassing

1.8

Er zijn goede afspraken en regels bij internationale
uitwisselingen van leerlingen, en die zijn voor iedereen
duidelijk.
Status
Niet van toepassing

1.9

In de klassen worden (ieder jaar) gezamenlijk gedragen
gedragsregels opgesteld.
Status
Niet van toepassing

1.10

De school heeft afspraken of protocollen vastgelegd voor
vormen van grensoverschrijdend gedrag of incidenten
waarvoor dat wettelijk verplicht is.
Status
Aandacht nodig (opnemen in to do lijst)
Toelichting:
In januari is er met alle medewerkers gesproken over de integriteits- en
gedragscode, Deze zal worden omgezet naar een professioneel statuut.Op dit
moment heerst er geen aanspreekcultuur op ongewenst gedrag en
ongewenste uitspraken. Er zijn collega's die de koffiekamer mijden en er wordt
niet altijd goed contact gemaakt met leerlingen.De collega's hebben in april
ene moreel contract getekend. Daarin conformeren ze zich aan de volgende
zaken:1) Ik onthoud mij van uitlatingen zoals als voorbeeldgegeven op 5 april
richting collega’s en leerlingen2) Ik verplicht mij om collega’s aan te spreken
op dat gedrag3) Toepassen van hoor en wederhoor, een onderzoekende
houding, daarna conclusie4) Fouten maken mag/moet (kern van leren)5)
Reflectie (met als wens intervisie)

1.11

De school heeft afspraken of protocollen vastgelegd over
wat te doen bij veelvoorkomende vormen van
grensoverschrijdend gedrag of incidenten, waarvoor dat
niet wettelijk verplicht is.
Status
Niet van toepassing
Toelichting:
nvt

1.12

De school betrekt alle geledingen actief bij het formuleren
van visie, kernwaarden, doelen en regels.
Status
Niet van toepassing
Toelichting:
wachten

1.13

Alle betrokkenen kennen de visie, kernwaarden, doelen,
regels, afspraken en protocollen of weten waar ze die
kunnen vinden. Dit geldt ook voor nieuwe medewerkers.
De school informeert hen hierover.
Status
Aandacht nodig (opnemen in to do lijst)
Toelichting:
Alle medewerkers van de stichting zijn het afgelopen halfjaar geïnformeerd
over het schoolveiligheidsplan, de inhoud, het doel en de bijbehorende
protocollen.De protocollen moeten nog een plek krijgen op de server van de
stichting (digitaal, kan ook via sharepoint of een andere digitale plaats).De
vastgestelde protocollen moeten nog fysiek worden geprint en een plek krijgen
op de locatie. Dit zal zijn bij de teamleider op kantoor en bij de
administratie/conciërge.De training /informatieronde voor de AVG en de
meldcode komen nog centraal aan bod. Het antipest protocol zal op de locatie
worden besproken.Het integriteits- en gedragprotocol zal het komende jaar
regelematig (10 wekelijks) worden besproken op het teamoverleg.

2 Inzicht in veiligheidsbeleving, incidenten en mogelijke risico's; audits en monitoring
2.1

De school heeft een goed en steeds actueel beeld van de
beleving van de sociale veiligheid op school door
monitoring onder leerlingen, personeel, ouders en andere
betrokkenen bij de school.
Status
Aandacht nodig (opnemen in to do lijst)
Toelichting:
De veiligheidsmonitor is afgenomen maar dat gaat erg moeizaam.
Medewerkers lijken het belang niet te beseffen.De uitkomsten van de laatste
monitor zijn nog niet bekend.

2.2

De school heeft een goed beeld van veiligheidsrisico's en
incidenten.
Status
Niet van toepassing
Toelichting:
Check Ite

2.3

De school benut wettelijk verplichte bronnen om een
beeld te vormen van veiligheidsrisico's en incidenten.
Status
Aandacht nodig (opnemen in to do lijst)
Toelichting:
De RI&E wordt afgenomen en de daaruit voorkomende verbeterpunten
worden planmatig uitgevoerd.Verantwoordleijk vanuit de stichting is het hoofd
facilitair. Afname vindt vanuit daar plaats. Ook de uitvoering van de
verbeterpunten gata via facilitair.Incidenten worden wisselend geregistreerd.
Zowel in uitvoering alswel de kezue om wel of niet te registreren.
Onvoldoende heldder is wat er precies wordt verstaan onder een incident.

2.4

De school benut informatie over veiligheidsrisico's en
incidenten actief en regelmatig voor het ontwikkelen of
bijstellen van beleid en praktijk.
Status

Niet van toepassing

2.5

De school benut niet-wettelijk verplichte bronnen om een
beeld te vormen van veiligheidsrisico's en incidenten.
Status
Niet van toepassing
Toelichting:
nvt

3 Scheppen van voorwaarden, beleggen van taken, samenwerken met ouders en externe
partners
3.1

De school onderzoekt regelmatig of ruimtes, materialen,
buitenruimtes, toezicht, enzovoort zodanig zijn ingericht
dat de sociale veiligheid daarmee gediend is.
Status
Aandacht nodig (opnemen in to do lijst)
Toelichting:
manco

3.2

De school neemt signalen van leerlingen of personeel
over onveilige ruimtes of materialen altijd serieus en pakt
deze zo nodig aan.
Status
Niet van toepassing

3.3

In de school zijn wettelijk verplichte taken/functies met
betrekking tot sociale veiligheid belegd.
Status
Aandacht nodig (opnemen in to do lijst)
Toelichting:
De functie van anti-pestcoördinator is ingevuld: mevrouw Alicia SchuitemaDe
functie van vertrouwenspersoon intern is ingevuld:mevrouw Marijke
GroeneveldEr is een externe vertrouwenspersoon toegevoegd aan de
stichting (zie schoolgids)De functie van FG-er is vastgelegd binnen de
stichting:de heer Casper BijleveldEr is een externe FG-er aangesteld voor de
stichting:zie beleidsdocumentDe bedrijfshulpverleners zijn geschoold. Hoofd
facilitair is de heer Bert RaangsUitvoerend facilitair op loctaie is de heer Henk
van Dijk

3.4

In de school zijn verschillende niet-wettelijk verplichte
taken/functies met betrekking tot sociale veiligheid
belegd.
Status
Niet van toepassing

3.5

Er zijn goede afspraken gemaakt met belangrijke externe
partners uit jeugdhulp en veiligheid, om zo nodig
ondersteuning of hulp te kunnen bieden aan leerlingen,
ouders en leraren.
Status
Niet van toepassing

3.6

De school heeft een algemeen privacyreglement ten
behoeve van de privacybescherming van
ouders/leerlingen. Ook voor de
samenwerking/uitwisseling van gegevens met externe
partners, bijvoorbeeld in een ondersteuningsteam, MDO
of ZAT.
Status
Aandacht nodig (opnemen in to do lijst)
Toelichting:
De medewerkers kennen de grondslagen niet en zijn nog niet op de hoogte
van alle regels van de AVG en het daarop gemaakte beleid door de stichting.
Hiervoor wordt op ontwikkeldagen (stichting breed) een ronde georganiseerd.
Men is wel op de hoogte van de regels omtrent email en dossier beheer.

3.7

De school beschikt over een klachtenregeling en een
vertrouwenspersoon, en is aangesloten bij een
onafhankelijke klachtencommissie.
Status
In orde
Toelichting:
Er is een vastgestelde klachtenregeling.Er is een interne vertrouwenspersoon
aangetseld (deze moet nog scholing volgen).De school is via de stichting
aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie.

3.8

De school beschikt over een meldingsregeling
misstanden en een protocol medisch handelen.
Status
Aandacht nodig (ondersteuning gewenst door bestuur)
Toelichting:

De protocollen zijn in maart en april 2022 vastgesteld door het bestuur (na het
volgen van de vaststeliingsroute).De protocollen zijn kenbaar gemaakt aan
alle medewerkers waarbij er specifiek aandacht is geweest voor de 2
protocollen die hier worden genoemd.

3.9

De school nodigt ouders/leerlingen altijd uit of vraagt
anders hun toestemming voor besprekingen over de voor
hen benodigde (extra) ondersteuning en hulp, zowel
intern als met externe partners.
Status
Niet van toepassing

3.10

De rol die ouders binnen de school hebben, op
pedagogisch vlak, is duidelijk.
Status
Niet van toepassing

4 Positief pedagogisch handelen; ondersteunende houding, voorbeeldgedrag, verbindende
relaties
4.1

De school heeft uitgangspunten voor positief
pedagogisch handelen geformuleerd.
Status
Niet van toepassing

4.2

De school maakt de uitgangspunten voor positief
pedagogisch handelen waar in de dagelijkse praktijk.
Status
Niet van toepassing

4.3

De school stimuleert dat alle personeelsleden
voorbeeldgedrag vertonen op het gebied van positief
gedrag.
Status
Niet van toepassing

4.4

De school stimuleert dat alle personeelsleden de
uitgangspunten en school- en gedragsregels consequent
naleven.
Status
Niet van toepassing

4.5

De school bevordert dat alle teamleden over de daarvoor
benodigde houding en vaardigheden beschikken.
Status
Niet van toepassing

4.6

De school treft maatregelen wanneer personeelsleden niet

voldoen aan de punten genoemd in de vorige drie vragen.
Status
Niet van toepassing

4.7

De school werkt actief aan een helder beleid met
betrekking tot belonen en straffen.
Status
Niet van toepassing

4.8

Er wordt gestimuleerd dat er in de school een
'aanspreekcultuur' ontstaat, waarin iedereen (ook
leerlingen en ouders) elkaar kan aanspreken op
grensoverschrijdend of onveilig gedrag.
Status
Niet van toepassing

4.9

De school stemt pedagogisch handelen af met ouders.
Status
Niet van toepassing

5 Preventieve activiteiten en programma's in de school, gericht op leerlingen, ouders en personeel
5.1

In de klassen worden leerstof, activiteiten of programma's
aangeboden, gericht op het bevorderen van positief
gedrag en het tegengaan van onveilig gedrag. Voor een
aantal kerndoelen zijn wettelijk verplichtingen.
Status
Aandacht nodig (opnemen in to do lijst)
Toelichting:
Op dit moment is er geen lijn en handelt een ieder naar beste vermogen.

5.2

Leerlingen worden gewezen op hulpmogelijkheden bij
problemen of onveiligheid op school, thuis of in de vrije
tijd.
Status
Niet van toepassing

5.3

Leerlingen wordt duidelijk gemaakt dat er 'geheimen' zijn
waarover je moet praten en met wie zij kunnen praten.
Status
Niet van toepassing

5.4

Scholing en training van het personeel op het gebied van
competenties voor het bevorderen van sociale veiligheid
en omgaan met grensoverschrijdend gedrag wordt door
schoolleiding en schoolbestuur gestimuleerd en
gefaciliteerd.
Status
Niet van toepassing

5.5

Die scholing en training wordt aangeboden aan alle
betrokken functionarissen binnen de school.
Status

In orde
Toelichting:
Benodigde scholing is beschikbaar voor de diverse functies.Er zijn geen
beperkingen in het volgen van scholing indien dit noodzakelijk is voor het
uitvoeren van de functie.

6 Signaleren en effectief handelen bij signalen, grensoverschrijdend gedrag en incidenten
6.1

De school werkt actief met een sociaal-emotioneel
leerlingvolgsysteem om leerlingen in hun gedrag te
volgen.
Status
Niet van toepassing

6.2

De school is voldoende in staat om signalen van
onveiligheidsgevoelens of onveilig gedrag, waaronder
pesten, bij leerlingen en personeel op te merken.
Status
Niet van toepassing

6.3

Expliciete signalen van leerlingen en ouders over
onveiligheid en pesten worden altijd serieus genomen.
Status
Niet van toepassing

6.4

Iedereen binnen de school weet met wie hij signalen kan
delen en dit gebeurt ook. De school kent de eventuele
belemmeringen om dit te delen.
Status
Niet van toepassing

6.5

De school heeft een heldere ondersteuningsstructuur
voor het (multidisciplinair) wegen van
ondersteuningsbehoeften en veiligheidsrisico's en het
vaststellen en in gang zetten van een aanpak daarvoor.
Status
Niet van toepassing

6.6

De samenwerking met externe partners van jeugdhulp en
veiligheid is in de ondersteuningsstructuur effectief
georganiseerd.
Status
Niet van toepassing

6.7

De toegang tot lichte en zware hulp voor leerlingen en/of
ouders is binnen de ondersteuningsstructuur efficiënt
geregeld.
Status
Niet van toepassing

6.8

De gemaakte afspraken en protocollen worden altijd
nageleefd bij grensoverschrijdend gedrag of incidenten.
Status
Niet van toepassing

6.9

De school zorgt altijd voor goede opvang voor
slachtoffers van incidenten, waaronder pesten.
Status
Niet van toepassing

6.10

De school zorgt altijd voor goede opvang van getuigen
van een incident, waaronder pesten.
Status
Niet van toepassing

6.11

De school zorgt altijd voor duidelijkheid naar de dader(s),
ook bij pesten.
Status

Niet van toepassing

6.12

De school registreert incidenten ten behoeve van het
gezamenlijk leren van ervaringen.
Status
Niet van toepassing
Toelichting:
De vraag is of er een incidentregistratie is en wat door wie wordt gedaan.

7 Borging door een continu en cyclisch proces, ingebed in de totale pedagogische aanpak en
schoolontwikkeling
7.1

Bij ons op school…
Is sociale veiligheid een continu proces van leren en verbeteren.
Huidige situatie

Gewenste situatie

3

4

Kennen wij onze sterke kanten en onze verbeterpunten met
betrekking tot sociale veiligheid.
Huidige situatie

Gewenste situatie

2

3

Wordt regelmatig kennis en ervaring uitgewisseld in het team met
betrekking tot sociale veiligheid.
Huidige situatie

Gewenste situatie

2

3

Wordt regelmatig met ouders gesproken over (versterking van) de
sociale veiligheid in en om school.
Huidige situatie

Gewenste situatie

2

3

Zijn teamleden bereid en in staat om elkaar vragen te stellen,
verhalen te vertellen, en eigen denkkaders over sociale veiligheid
ter discussie te stellen.
Huidige situatie

Gewenste situatie

3

4

Kennen teamleden elkaars kwaliteiten en capaciteiten met
betrekking tot sociale veiligheid en optreden bij onveilige situaties.
Huidige situatie

Gewenste situatie
4

4

Kan ieder teamlid altijd terugvallen op een collega bij
grensoverschrijdend gedrag of onveilige situaties.
Huidige situatie
3

Gewenste situatie
4

Wordt regelmatig geïnventariseerd welke incidenten zich hebben
voorgedaan in de school en wordt gezamenlijk besproken hoe die
in het vervolg voorkomen of effectiever aangepakt kunnen worden.

Huidige situatie

Gewenste situatie

2

3

Worden de mentorlessen regelmatig gebruikt om met leerlingen te
praten over (on)veiligheid op school.
Huidige situatie

Gewenste situatie

3

4

Is beleid gebaseerd op het leren van incidenten en de
veiligheidsbeleving van leerlingen, personeel en ouders.
Huidige situatie

Gewenste situatie

2

3

Wordt het schoolbeleid sterk gestuurd vanuit onderwijskundige
principes, waarvan veiligheid een belangrijk onderdeel uitmaakt.
Huidige situatie

Gewenste situatie

2

3

Wordt voortdurend gewerkt aan het bereiken van gedeelde
waarden en normen onder schoolleiding en team.
Huidige situatie
1

Gewenste situatie
2

Worden die gedeelde waarden en normen systematisch
uitgedragen in schoolbeleid en klassenpraktijk en spreekt men
elkaar erop aan.
Huidige situatie
1

Gewenste situatie
2

Is er sprake van gedeeld leiderschap tussen management en
teamleden.
Huidige situatie
2

Gewenste situatie
3

Worden de kwaliteiten van alle teamleden benut in het versterken
van de veiligheid en pedagogische kwaliteit.
Huidige situatie
2

Gewenste situatie
3

Toelichting:
Vanwege de verschillende plekken waarop onderwijs wordt gegeven
(bibliotheek en sporthal) is het niet altijd mogelijk terug te vallen op een
collega. Aan het einde van de lesdag is de bezetting in de school vaak laag,
ook dan is het niet altijd mogelijk om tgerug te vallen op een collega.

7.2

Bij ons op school maakt sociale veiligheid onderdeel uit
van ons/onze…?
Pedagogisch beleid.
Huidige situatie

Gewenste situatie

3

4

Kwaliteitsbeleid/PDCA-cyclus.
Huidige situatie

Gewenste situatie

2

3

Schoolplan.
Huidige situatie

Gewenste situatie

2

3

Curriculum.
Huidige situatie

Gewenste situatie

3

4

Leerlingenstatuut.
Huidige situatie

Gewenste situatie

3

4

Professionaliseringsbeleid.
Huidige situatie

Gewenste situatie

2

3

Personeelsbeleid.
Huidige situatie

Gewenste situatie

2

3

Vakwerkplannen van alle secties.
Huidige situatie
2

Gewenste situatie
3

Schoolondersteuningsprofiel.
Huidige situatie
2

Strategisch beleidsplan.

Gewenste situatie
3

Huidige situatie

Gewenste situatie

3

4

Schoolgids.
Huidige situatie

Gewenste situatie

3

4

Ondersteuningsstructuur.
Huidige situatie
2

Gewenste situatie
3

Toelichting:
Niet alle protocollen zijn in te zien en niet alle protocollen zijn geüpdatet.

Stichting School & Veiligheid ondersteunt scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat.
www.schoolenveiligheid.nl

Digitaal Veiligheidsplan
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Een veilige school is een school waar leerlingen en personeel met plezier leren en werken en waar zij
zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen.

Naam school:

George Martens School

Locatie:

Appingedam

Functie beheerder Digitaal Veiligheidsplan:

teamleider a/i

1 Gezamenlijk ontwikkelen en kennis hebben van visie, kernwaarden, doelen, regels en afspraken
1.1

De school heeft een visie op veiligheid geformuleerd.
Status
Niet van toepassing
Toelichting:
visie is er maar niet bekend bij medewerkers GMS

1.2

De school hanteert kernwaarden met betrekking tot
sociale veiligheid, bijvoorbeeld op basis van haar
identiteit.
Status
Niet van toepassing
Toelichting:
De gedragscode is niet bekend bij medewerkers op de school
(stichtingbreed)Na vaststelling zal deze gedeeld moeten worden.

1.3

De school heeft zich concrete doelen gesteld met
betrekking tot sociale veiligheid.
Status
Niet van toepassing

1.4

De school evalueert systematisch gestelde doelen met
betrekking tot sociale veiligheid.
Status
Niet van toepassing

1.5

De school heeft schoolregels opgesteld.
Status
Niet van toepassing
Toelichting:

Positieve gedragsregels worden stichtingbreed opgezet en gedeeld.

1.6

Er zijn duidelijke afspraken over gedrag en toezicht buiten
de school, zoals op de speelplaats of in de fietsenstalling.
Status
In orde
Toelichting:
kantinediensten zijn er, conciërge doet plein en gang

1.7

Er zijn goede afspraken en regels bij bijvoorbeeld
schoolreisjes of schoolkampen, en die zijn voor iedereen
duidelijk.
Status
Niet van toepassing

1.8

Er zijn goede afspraken en regels bij internationale
uitwisselingen van leerlingen, en die zijn voor iedereen
duidelijk.
Status
Niet van toepassing

1.9

In de klassen worden (ieder jaar) gezamenlijk gedragen
gedragsregels opgesteld.
Status
Niet van toepassing
Toelichting:
gebeurt nog niet op deze manier

1.10

De school heeft afspraken of protocollen vastgelegd voor
vormen van grensoverschrijdend gedrag of incidenten
waarvoor dat wettelijk verplicht is.

Status
Aandacht nodig (opnemen in to do lijst)
Toelichting:
Kernwaarden en doelen zijn er geformuleerd voor een positief schoolklimaat,
ook op basis van identiteit. Er zijn gedragsregels opgesteld en deze worden
gehandhaafd. Er zijn afspraken en protocollen over 'wat te doen bij
veelvoorkomende vormen van grensoverschrijdend gedrag', Protocollen zijn
VO-Eemsdelta breed vastgesteld en worden door een expertgroep
bijgehouden en geëvalueerd. Binnen de school zijn de pedagogisch
medewerkster en de ondersteuningscoördinator is samenwerking met de
teamleider, eigenaar van de toezicht op het naleven van de protocollen.

1.11

De school heeft afspraken of protocollen vastgelegd over
wat te doen bij veelvoorkomende vormen van
grensoverschrijdend gedrag of incidenten, waarvoor dat
niet wettelijk verplicht is.
Status
Niet van toepassing

1.12

De school betrekt alle geledingen actief bij het formuleren
van visie, kernwaarden, doelen en regels.
Status
In orde
Toelichting:
Schoolontwikkelingen worden teambreed besproken. Voorbereid vanuit een
werkgroep of expertgroep en daarna voorgelegd en vastgesteld in het team.

1.13

Alle betrokkenen kennen de visie, kernwaarden, doelen,
regels, afspraken en protocollen of weten waar ze die
kunnen vinden. Dit geldt ook voor nieuwe medewerkers.
De school informeert hen hierover.
Status
Aandacht nodig (opnemen in to do lijst)
Toelichting:
Alle medewerkers van de stichting zijn het afgelopen halfjaar geïnformeerd
over het schoolveiligheidsplan, de inhoud, het doel en de bijbehorende
protocollen. De protocollen moeten nog een plek krijgen op de server van de
stichting (digitaal, kan ok via sharepoint of een andree digitale plaats). De
vastgestelde protocollen moeten nog fysiek worden geprint en een plek krijgen
op de locatie. Dit zal zijn bij de teamleider op kantoor. De medewerksters

hebben tijdens stichtingsbrede studiedagen een training AVG gevolgd en de
meldcode stond hierbij centraal. Het antipestprotocol wordt aan het begin van
het nieuwe schooljaar rondgestuurd en door de mentoren besproken met hun
mentorklassen. De visie van de George Martens op basis van de bedoeling is
bij iedereen helder. De koers van VOEMD is niet bij iedereen bekend.

2 Inzicht in veiligheidsbeleving, incidenten en mogelijke risico's; audits en monitoring
2.1

De school heeft een goed en steeds actueel beeld van de
beleving van de sociale veiligheid op school door
monitoring onder leerlingen, personeel, ouders en andere
betrokkenen bij de school.
Status
Aandacht nodig (opnemen in to do lijst)
Toelichting:
Afgelopen jaar is er op basis van de NPO-gelden een extra scan gedaan om
te kijken waar op in gezet diende te worden. De wens is er om 2 keer per jaar
een scan onder leerlingen te doen om ook de beginsituatie te peilen.MTO is
afgenomen en scoorden hoog ten opzicht van de benchmark.

2.2

De school heeft een goed beeld van veiligheidsrisico's en
incidenten.
Status
Niet van toepassing

2.3

De school benut wettelijk verplichte bronnen om een
beeld te vormen van veiligheidsrisico's en incidenten.
Status
Aandacht nodig (opnemen in to do lijst)
Toelichting:
RI&E wordt afgenomen.Veiligheidsmonitor gekoppeld aan LTO, PrO specifiek
benaderdIncidenten staan in platform Profijt. Enkele incidenten worden via de
officiële weg vastgelegd.

2.4

De school benut informatie over veiligheidsrisico's en
incidenten actief en regelmatig voor het ontwikkelen of
bijstellen van beleid en praktijk.
Status
Niet van toepassing

2.5

De school benut niet-wettelijk verplichte bronnen om een
beeld te vormen van veiligheidsrisico's en incidenten.
Status
Niet van toepassing

3 Scheppen van voorwaarden, beleggen van taken, samenwerken met ouders en externe
partners
3.1

De school onderzoekt regelmatig of ruimtes, materialen,
buitenruimtes, toezicht, enzovoort zodanig zijn ingericht
dat de sociale veiligheid daarmee gediend is.
Status
Niet van toepassing

3.2

De school neemt signalen van leerlingen of personeel
over onveilige ruimtes of materialen altijd serieus en pakt
deze zo nodig aan.
Status
Niet van toepassing

3.3

In de school zijn wettelijk verplichte taken/functies met
betrekking tot sociale veiligheid belegd.
Status
Aandacht nodig (opnemen in to do lijst)
Toelichting:
De benodigde functies zijn belegd en het team weet wie welke taak heeft.
Extern vertrouwenspersonen staat in de schoolgids en zijn opgenomen in
beleidsdocumenten.

3.4

In de school zijn verschillende niet-wettelijk verplichte
taken/functies met betrekking tot sociale veiligheid
belegd.
Status
Niet van toepassing

3.5

Er zijn goede afspraken gemaakt met belangrijke externe
partners uit jeugdhulp en veiligheid, om zo nodig
ondersteuning of hulp te kunnen bieden aan leerlingen,
ouders en leraren.

Status
Niet van toepassing
Toelichting:
De school werkt samen met CJG, jongerenwerk en er is goed contact met de
wijkagent en leerplichtambtenaar

3.6

De school heeft een algemeen privacyreglement ten
behoeve van de privacybescherming van
ouders/leerlingen. Ook voor de
samenwerking/uitwisseling van gegevens met externe
partners, bijvoorbeeld in een ondersteuningsteam, MDO
of ZAT.
Status
Aandacht nodig (opnemen in to do lijst)
Toelichting:
Medewerkers hebben een voorlichtingsronde bijgewoond op één van de
stichtingsbrede ontwikkeldagen op het gebied van AVG. De regels met
betrekken tot e-mail en dossier beheer zijn bekend.

3.7

De school beschikt over een klachtenregeling en een
vertrouwenspersoon, en is aangesloten bij een
onafhankelijke klachtencommissie.
Status
Aandacht nodig (opnemen in to do lijst)
Toelichting:
Op het GMS zijn twee vertrouwenspersonen. De school is via de stichting
aangesloten bij een externe vertrouwenspersoon.De school is via de stichting
aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie.

3.8

De school beschikt over een meldingsregeling
misstanden en een protocol medisch handelen.
Status
Aandacht nodig (opnemen in to do lijst)
Toelichting:
In maart 2022 zijn deze protocollen vastgesteld en gedeeld met de
medewerkers.

3.9

De school nodigt ouders/leerlingen altijd uit of vraagt
anders hun toestemming voor besprekingen over de voor
hen benodigde (extra) ondersteuning en hulp, zowel
intern als met externe partners.
Status
Aandacht nodig (ondersteuning gewenst door bestuur)
Toelichting:

3.10

De rol die ouders binnen de school hebben, op
pedagogisch vlak, is duidelijk.
Status
Niet van toepassing

4 Positief pedagogisch handelen; ondersteunende houding, voorbeeldgedrag, verbindende
relaties
4.1

De school heeft uitgangspunten voor positief
pedagogisch handelen geformuleerd.
Status
Niet van toepassing
Toelichting:
schoolplan leeft niet op het GMS

4.2

De school maakt de uitgangspunten voor positief
pedagogisch handelen waar in de dagelijkse praktijk.
Status
Niet van toepassing

4.3

De school stimuleert dat alle personeelsleden
voorbeeldgedrag vertonen op het gebied van positief
gedrag.
Status
Niet van toepassing

4.4

De school stimuleert dat alle personeelsleden de
uitgangspunten en school- en gedragsregels consequent
naleven.
Status
Niet van toepassing

4.5

De school bevordert dat alle teamleden over de daarvoor
benodigde houding en vaardigheden beschikken.
Status
Niet van toepassing

4.6

De school treft maatregelen wanneer personeelsleden niet
voldoen aan de punten genoemd in de vorige drie vragen.
Status
Niet van toepassing

4.7

De school werkt actief aan een helder beleid met
betrekking tot belonen en straffen.
Status
Niet van toepassing

4.8

Er wordt gestimuleerd dat er in de school een
'aanspreekcultuur' ontstaat, waarin iedereen (ook
leerlingen en ouders) elkaar kan aanspreken op
grensoverschrijdend of onveilig gedrag.
Status
In orde

4.9

De school stemt pedagogisch handelen af met ouders.
Status
Niet van toepassing

5 Preventieve activiteiten en programma's in de school, gericht op leerlingen, ouders en personeel
5.1

In de klassen worden leerstof, activiteiten of programma's
aangeboden, gericht op het bevorderen van positief
gedrag en het tegengaan van onveilig gedrag. Voor een
aantal kerndoelen zijn wettelijk verplichtingen.
Status
Aandacht nodig (opnemen in to do lijst)
Toelichting:
Burgerschap en sociale vaardigheden zijn vakken bij ons op school en hierin
is aandacht voor veilig gedrag en tegengaan van negatief gedrag. Er wordt
gewerkt aan de Gezonde School op het gebied van relaties en seksualiteitIn
het schooljaar 2022-2023 wordt er gestart met de Gouden Weken. Hiervoor
zijn activiteiten en lessen ontwikkeld per bouw. De vakken hebben geen
doorlopende leerlijn. Docenten vullen het jaar zo goed mogelijk met lessen en
activiteiten die op dat moment de aandacht vragen.

5.2

Leerlingen worden gewezen op hulpmogelijkheden bij
problemen of onveiligheid op school, thuis of in de vrije
tijd.
Status
Niet van toepassing

5.3

Leerlingen wordt duidelijk gemaakt dat er 'geheimen' zijn
waarover je moet praten en met wie zij kunnen praten.
Status
Niet van toepassing

5.4

Scholing en training van het personeel op het gebied van
competenties voor het bevorderen van sociale veiligheid
en omgaan met grensoverschrijdend gedrag wordt door
schoolleiding en schoolbestuur gestimuleerd en
gefaciliteerd.
Status
Niet van toepassing

5.5

Die scholing en training wordt aangeboden aan alle
betrokken functionarissen binnen de school.
Status
Aandacht nodig (opnemen in to do lijst)
Toelichting:
Scholing is voor iedereen toelaatbaar. Er is geen gericht scholingsplan.
Docenten kunnen zelf scholing aanvragen.

6 Signaleren en effectief handelen bij signalen, grensoverschrijdend gedrag en incidenten
6.1

De school werkt actief met een sociaal-emotioneel
leerlingvolgsysteem om leerlingen in hun gedrag te
volgen.
Status
Niet van toepassing

6.2

De school is voldoende in staat om signalen van
onveiligheidsgevoelens of onveilig gedrag, waaronder
pesten, bij leerlingen en personeel op te merken.
Status
Niet van toepassing

6.3

Expliciete signalen van leerlingen en ouders over
onveiligheid en pesten worden altijd serieus genomen.
Status
In orde

6.4

Iedereen binnen de school weet met wie hij signalen kan
delen en dit gebeurt ook. De school kent de eventuele
belemmeringen om dit te delen.
Status
Niet van toepassing

6.5

De school heeft een heldere ondersteuningsstructuur
voor het (multidisciplinair) wegen van
ondersteuningsbehoeften en veiligheidsrisico's en het
vaststellen en in gang zetten van een aanpak daarvoor.
Status
Niet van toepassing

6.6

De samenwerking met externe partners van jeugdhulp en
veiligheid is in de ondersteuningsstructuur effectief
georganiseerd.
Status
Niet van toepassing

6.7

De toegang tot lichte en zware hulp voor leerlingen en/of
ouders is binnen de ondersteuningsstructuur efficiënt
geregeld.
Status
Niet van toepassing

6.8

De gemaakte afspraken en protocollen worden altijd
nageleefd bij grensoverschrijdend gedrag of incidenten.
Status
Niet van toepassing

6.9

De school zorgt altijd voor goede opvang voor
slachtoffers van incidenten, waaronder pesten.
Status
In orde

6.10

De school zorgt altijd voor goede opvang van getuigen
van een incident, waaronder pesten.
Status
In orde

6.11

De school zorgt altijd voor duidelijkheid naar de dader(s),
ook bij pesten.
Status

In orde

6.12

De school registreert incidenten ten behoeve van het
gezamenlijk leren van ervaringen.
Status
Niet van toepassing

7 Borging door een continu en cyclisch proces, ingebed in de totale pedagogische aanpak en
schoolontwikkeling
7.1

Bij ons op school…
Is sociale veiligheid een continu proces van leren en verbeteren.
Huidige situatie

Gewenste situatie
4

4

Kennen wij onze sterke kanten en onze verbeterpunten met
betrekking tot sociale veiligheid.
Huidige situatie

Gewenste situatie

2

4

Wordt regelmatig kennis en ervaring uitgewisseld in het team met
betrekking tot sociale veiligheid.
Huidige situatie

Gewenste situatie

2

4

Wordt regelmatig met ouders gesproken over (versterking van) de
sociale veiligheid in en om school.
Huidige situatie

Gewenste situatie

2

4

Zijn teamleden bereid en in staat om elkaar vragen te stellen,
verhalen te vertellen, en eigen denkkaders over sociale veiligheid
ter discussie te stellen.
Huidige situatie

Gewenste situatie

2

4

Kennen teamleden elkaars kwaliteiten en capaciteiten met
betrekking tot sociale veiligheid en optreden bij onveilige situaties.
Huidige situatie

Gewenste situatie

2

4

Kan ieder teamlid altijd terugvallen op een collega bij
grensoverschrijdend gedrag of onveilige situaties.
Huidige situatie

Gewenste situatie
5

5

Wordt regelmatig geïnventariseerd welke incidenten zich hebben
voorgedaan in de school en wordt gezamenlijk besproken hoe die
in het vervolg voorkomen of effectiever aangepakt kunnen worden.

Huidige situatie

Gewenste situatie

1

5

Worden de mentorlessen regelmatig gebruikt om met leerlingen te
praten over (on)veiligheid op school.
Huidige situatie

Gewenste situatie

2

5

Is beleid gebaseerd op het leren van incidenten en de
veiligheidsbeleving van leerlingen, personeel en ouders.
Huidige situatie

Gewenste situatie

1

4

Wordt het schoolbeleid sterk gestuurd vanuit onderwijskundige
principes, waarvan veiligheid een belangrijk onderdeel uitmaakt.
Huidige situatie

Gewenste situatie
4

4

Wordt voortdurend gewerkt aan het bereiken van gedeelde
waarden en normen onder schoolleiding en team.
Huidige situatie

Gewenste situatie

2

4

Worden die gedeelde waarden en normen systematisch
uitgedragen in schoolbeleid en klassenpraktijk en spreekt men
elkaar erop aan.
Huidige situatie

Gewenste situatie

3

4

Is er sprake van gedeeld leiderschap tussen management en
teamleden.
Huidige situatie

Gewenste situatie

2

4

Worden de kwaliteiten van alle teamleden benut in het versterken
van de veiligheid en pedagogische kwaliteit.
Huidige situatie
2

Gewenste situatie
4

Toelichting:
Door wisseling van teamleider is dit grotendeels stil komen te staan. In de
klassen wordt veel aandacht besteed aan sociale veiligheid maar ieder doet
dat op zijn eigen manier, er is geen teambreed gedragen visie hierop.

7.2

Bij ons op school maakt sociale veiligheid onderdeel uit
van ons/onze…?
Pedagogisch beleid.
Huidige situatie

Gewenste situatie

3

4

Kwaliteitsbeleid/PDCA-cyclus.
Huidige situatie

Gewenste situatie

3

4

Schoolplan.
Huidige situatie

Gewenste situatie
4

4

Curriculum.
Huidige situatie

Gewenste situatie

3

4

Leerlingenstatuut.
Huidige situatie

Gewenste situatie

1

4

Professionaliseringsbeleid.
Huidige situatie

Gewenste situatie

2

4

Personeelsbeleid.
Huidige situatie

Gewenste situatie

1

4

Vakwerkplannen van alle secties.
Huidige situatie
1

Gewenste situatie
1

Schoolondersteuningsprofiel.
Huidige situatie
2

Strategisch beleidsplan.

Gewenste situatie
5

Huidige situatie

Gewenste situatie

3

5

Schoolgids.
Huidige situatie

Gewenste situatie
4

4

Ondersteuningsstructuur.
Huidige situatie
2

Gewenste situatie
5

Toelichting:
Er zijn protocollen maar onvoldoende bekend bij team waar te vinden en hoe
te handelen.
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Een veilige school is een school waar leerlingen en personeel met plezier leren en werken en waar zij
zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen.

Naam school:

Rudolf Pabes Cleveringa Lyceum

Locatie:

Appingedam

Functie beheerder Digitaal Veiligheidsplan:

teamleider

1 Gezamenlijk ontwikkelen en kennis hebben van visie, kernwaarden, doelen, regels en afspraken
1.1

De school heeft een visie op veiligheid geformuleerd.
Status
In orde
Toelichting:
We zijn voor veel leerlingen en medewerkers een veilige school. Leerlingen en
medewerkers kennen de ondersteuningsroutes. We willen nog een aantal
stappen zetten:Docenten moeten zich goed informeren over hun
leerlingenAlle protocollen zouden bekender moeten zijn onder collega'sWe
willen blijvend streven naar tijdige signalering van problemen

1.2

De school hanteert kernwaarden met betrekking tot
sociale veiligheid, bijvoorbeeld op basis van haar
identiteit.
Status
In orde
Toelichting:
Er is behoorlijke verdraagzaamheid, wel zijn er verbeterpunten:De kwaliteit
van de ondersteuning is mentorafhankelijk.

1.3

De school heeft zich concrete doelen gesteld met
betrekking tot sociale veiligheid.
Status
In orde
Toelichting:
We hebben een antipestcoördinator met antipestprotocolWe hebben een goed
pedagogisch klimaat

1.4

De school evalueert systematisch gestelde doelen met
betrekking tot sociale veiligheid.
Status
In orde
Toelichting:

We evalueren periodiek de tevredenheid en sociale veiligheid/ schoolklimaat
van leerlingen, ouders en medewerkers.We hebben nog geen evaluatie van
het programma gericht op persoonsontwikkeling en burgerschap.

1.5

De school heeft schoolregels opgesteld.
Status
In orde
Toelichting:
Schoolregels staan gepubliceerd in de digitale schoolgids.

1.6

Er zijn duidelijke afspraken over gedrag en toezicht buiten
de school, zoals op de speelplaats of in de fietsenstalling.
Status
Aandacht nodig (opnemen in to do lijst)
Toelichting:
Het ontbreekt aan functioneel toezicht.

1.7

Er zijn goede afspraken en regels bij bijvoorbeeld
schoolreisjes of schoolkampen, en die zijn voor iedereen
duidelijk.
Status
In orde
Toelichting:
Regels zijn bekend. 100% naleving is een utopie.

1.8

Er zijn goede afspraken en regels bij internationale
uitwisselingen van leerlingen, en die zijn voor iedereen
duidelijk.
Status
In orde
Toelichting:
nvt

1.9

In de klassen worden (ieder jaar) gezamenlijk gedragen
gedragsregels opgesteld.
Status
Aandacht nodig (opnemen in to do lijst)
Toelichting:
De introactiviteiten zijn summier: slechts één dag.

1.10

De school heeft afspraken of protocollen vastgelegd voor
vormen van grensoverschrijdend gedrag of incidenten
waarvoor dat wettelijk verplicht is.
Status
In orde

1.11

De school heeft afspraken of protocollen vastgelegd over
wat te doen bij veelvoorkomende vormen van
grensoverschrijdend gedrag of incidenten, waarvoor dat
niet wettelijk verplicht is.
Status
In orde
Toelichting:
We hebben voorlichting vanuit Halt.Week tegen het pestenAandacht aan
wapen inleverweek.

1.12

De school betrekt alle geledingen actief bij het formuleren
van visie, kernwaarden, doelen en regels.
Status
In orde
Toelichting:
De participatie aan beleidsontwikkeldagen van medewerkers is niet heel groot.

1.13

Alle betrokkenen kennen de visie, kernwaarden, doelen,
regels, afspraken en protocollen of weten waar ze die

kunnen vinden. Dit geldt ook voor nieuwe medewerkers.
De school informeert hen hierover.
Status
Aandacht nodig (ondersteuning gewenst door bestuur)
Toelichting:
Bovenstaande stelling is een aandachtspunt.

2 Inzicht in veiligheidsbeleving, incidenten en mogelijke risico's; audits en monitoring
2.1

De school heeft een goed en steeds actueel beeld van de
beleving van de sociale veiligheid op school door
monitoring onder leerlingen, personeel, ouders en andere
betrokkenen bij de school.
Status
In orde
Toelichting:
Jaarlijks wordt de veiligheidsmonitor afgenomen onder onze leerlingen.

2.2

De school heeft een goed beeld van veiligheidsrisico's en
incidenten.
Status
In orde
Toelichting:
Incidenten worden geregistreerd in Magister.

2.3

De school benut wettelijk verplichte bronnen om een
beeld te vormen van veiligheidsrisico's en incidenten.
Status
Aandacht nodig (ondersteuning gewenst door bestuur)
Toelichting:
We voeren periodiek RI&E controles uit.

2.4

De school benut informatie over veiligheidsrisico's en
incidenten actief en regelmatig voor het ontwikkelen of
bijstellen van beleid en praktijk.
Status
Aandacht nodig (ondersteuning gewenst door bestuur)
Toelichting:
Protocollen nog niet op ordeOefeningen zijn lange tijd niet uitgevoerdBHV
bestand uitgedund

2.5

De school benut niet-wettelijk verplichte bronnen om een
beeld te vormen van veiligheidsrisico's en incidenten.
Status
Aandacht nodig (ondersteuning gewenst door bestuur)

3 Scheppen van voorwaarden, beleggen van taken, samenwerken met ouders en externe
partners
3.1

De school onderzoekt regelmatig of ruimtes, materialen,
buitenruimtes, toezicht, enzovoort zodanig zijn ingericht
dat de sociale veiligheid daarmee gediend is.
Status
In orde
Toelichting:
Er is bijna overal cameratoezicht.

3.2

De school neemt signalen van leerlingen of personeel
over onveilige ruimtes of materialen altijd serieus en pakt
deze zo nodig aan.
Status
In orde

3.3

In de school zijn wettelijk verplichte taken/functies met
betrekking tot sociale veiligheid belegd.
Status
In orde
Toelichting:
we voldoen aan de gestelde normen.

3.4

In de school zijn verschillende niet-wettelijk verplichte
taken/functies met betrekking tot sociale veiligheid
belegd.
Status
In orde
Toelichting:
We hebben twee vertrouwenspersonen, een verzuim- en antipestcoördinator
deze functionaris is ook aanspreekpunt voor leerlingen die zorgen hebben
mbt. hun sociale veiligheid.

3.5

Er zijn goede afspraken gemaakt met belangrijke externe
partners uit jeugdhulp en veiligheid, om zo nodig
ondersteuning of hulp te kunnen bieden aan leerlingen,
ouders en leraren.
Status
In orde
Toelichting:
We hebben nauwe contacten met:JeugdagentLPA/ RMCCJGGGDVTHalt

3.6

De school heeft een algemeen privacyreglement ten
behoeve van de privacybescherming van
ouders/leerlingen. Ook voor de
samenwerking/uitwisseling van gegevens met externe
partners, bijvoorbeeld in een ondersteuningsteam, MDO
of ZAT.
Status
In orde
Toelichting:
aanwezig

3.7

De school beschikt over een klachtenregeling en een
vertrouwenspersoon, en is aangesloten bij een
onafhankelijke klachtencommissie.
Status
In orde
Toelichting:
In orde

3.8

De school beschikt over een meldingsregeling
misstanden en een protocol medisch handelen.
Status
In orde
Toelichting:
is aanwezig

3.9

De school nodigt ouders/leerlingen altijd uit of vraagt
anders hun toestemming voor besprekingen over de voor
hen benodigde (extra) ondersteuning en hulp, zowel
intern als met externe partners.
Status
In orde
Toelichting:
Gaat via de ondersteuningsroute.

3.10

De rol die ouders binnen de school hebben, op
pedagogisch vlak, is duidelijk.
Status
In orde
Toelichting:
De ouderbtreokkenheid is relatief laag te noemen. Ouders en school zijn
helaas niet in alle gevallen bondgenoten. Dit wordt mede zichtbaar in de
verzuimregistratie.

4 Positief pedagogisch handelen; ondersteunende houding, voorbeeldgedrag, verbindende
relaties
4.1

De school heeft uitgangspunten voor positief
pedagogisch handelen geformuleerd.
Status
In orde
Toelichting:
Geformuleerd in het koersplan

4.2

De school maakt de uitgangspunten voor positief
pedagogisch handelen waar in de dagelijkse praktijk.
Status
In orde
Toelichting:
Vrijwel alle medewerkers zijn zich bewust van hun pedagogische taak binnen
de school. Er is mogelijkheid tot scholing voor medewerkers die zich in het
pedagogische handelingsverlegen voelen.

4.3

De school stimuleert dat alle personeelsleden
voorbeeldgedrag vertonen op het gebied van positief
gedrag.
Status
In orde
Toelichting:
in orde

4.4

De school stimuleert dat alle personeelsleden de
uitgangspunten en school- en gedragsregels consequent
naleven.
Status
In orde
Toelichting:
De aanspreekcultuur op het RPCL zou versterkt moeten worden. Hierdoor
zullen de gedragsregels consequenter nageleefd worden.

4.5

De school bevordert dat alle teamleden over de daarvoor
benodigde houding en vaardigheden beschikken.
Status
In orde
Toelichting:
Is onderdeel van HRM cyclus

4.6

De school treft maatregelen wanneer personeelsleden niet
voldoen aan de punten genoemd in de vorige drie vragen.
Status
In orde
Toelichting:
We werken vanuit het waarderen perspectief. Indien noodzakelijk handelen
we correctief.

4.7

De school werkt actief aan een helder beleid met
betrekking tot belonen en straffen.
Status
In orde
Toelichting:
Zie boven. We hebben schoolregels voor leerlingen in onze schoolgids
geformuleerd.

4.8

Er wordt gestimuleerd dat er in de school een
'aanspreekcultuur' ontstaat, waarin iedereen (ook
leerlingen en ouders) elkaar kan aanspreken op
grensoverschrijdend of onveilig gedrag.
Status
In orde
Toelichting:
De aanspreekcultuur verdient verbetering. Het is zowel voor ouders als voor
leerlingen en medewerkers soms onduidelijk bij wie ze waarvoor moeten zijn.

4.9

De school stemt pedagogisch handelen af met ouders.
Status
In orde
Toelichting:
Ons pedagogisch handelen staat beschreven in de schoolgids. Daarnaast
communiceren we dmv social media over pedagogische acties die we
uitvoeren.

5 Preventieve activiteiten en programma's in de school, gericht op leerlingen, ouders en personeel
5.1

In de klassen worden leerstof, activiteiten of programma's
aangeboden, gericht op het bevorderen van positief
gedrag en het tegengaan van onveilig gedrag. Voor een
aantal kerndoelen zijn wettelijk verplichtingen.
Status
In orde
Toelichting:
Voorlichtingsactiviteiten zoals:HaltPeermediationWeek tegen pestenDrop your
knife en maak wat van je lifeMogelijke preventieve kluisjescontroleIBI club

5.2

Leerlingen worden gewezen op hulpmogelijkheden bij
problemen of onveiligheid op school, thuis of in de vrije
tijd.
Status
In orde
Toelichting:
Mentor aanspeekpunt. Daarna eventuele doorverwijzing naar passende
ondersteuning.

5.3

Leerlingen wordt duidelijk gemaakt dat er 'geheimen' zijn
waarover je moet praten en met wie zij kunnen praten.
Status
In orde
Toelichting:
Vertrouwenspersonen zijn benaderbaar evenals de antipestcoördinator.

5.4

Scholing en training van het personeel op het gebied van
competenties voor het bevorderen van sociale veiligheid
en omgaan met grensoverschrijdend gedrag wordt door
schoolleiding en schoolbestuur gestimuleerd en
gefaciliteerd.
Status
In orde
Toelichting:

Scholing op maat.

5.5

Die scholing en training wordt aangeboden aan alle
betrokken functionarissen binnen de school.
Status
In orde
Toelichting:
Scholing op maat.

6 Signaleren en effectief handelen bij signalen, grensoverschrijdend gedrag en incidenten
6.1

De school werkt actief met een sociaal-emotioneel
leerlingvolgsysteem om leerlingen in hun gedrag te
volgen.
Status
In orde
Toelichting:
Op het RPCL werken we met een leerlingvolgsysteem in Magister. De sociale
ontwikkeling en welbevinden wordt vastgelegd in het dossier. Daarnaast
voeren mentoren regelmatig gesprekken met hun leerlingen over welbevinden
en sociale veiligheid.

6.2

De school is voldoende in staat om signalen van
onveiligheidsgevoelens of onveilig gedrag, waaronder
pesten, bij leerlingen en personeel op te merken.
Status
In orde
Toelichting:
De school heeft:Mentorenanti pest coördinatorVertrouwenspersonen (intern
en extern)OndersteuningscoördinatorPeer mediatorsIBI project (Ik ben ik)

6.3

Expliciete signalen van leerlingen en ouders over
onveiligheid en pesten worden altijd serieus genomen.
Status
In orde
Toelichting:
Expliciete signalen van leerlingen en ouders over onveiligheid en pesten
worden altijd serieus genomen.

6.4

Iedereen binnen de school weet met wie hij signalen kan
delen en dit gebeurt ook. De school kent de eventuele
belemmeringen om dit te delen.
Status
In orde
Toelichting:

De mentor is het eerste aanspreekpunt voor ouders, leerlingen en
vakdocenten bij incidenten. De mentor zal, indien noodzakelijk, de
ondersteuningsroute in gang zetten.

6.5

De school heeft een heldere ondersteuningsstructuur
voor het (multidisciplinair) wegen van
ondersteuningsbehoeften en veiligheidsrisico's en het
vaststellen en in gang zetten van een aanpak daarvoor.
Status
In orde
Toelichting:
De school werkt met een ondersteuningsroute. Op dit moment wordt de
ondersteuningsroute opnieuw ontwikkelt en deze zal gaande het schooljaar
geëffectueerd worden.

6.6

De samenwerking met externe partners van jeugdhulp en
veiligheid is in de ondersteuningsstructuur effectief
georganiseerd.
Status
In orde
Toelichting:
De samenwerking met externe partners is onderdeel van de huidige
ondersteuningsroute. De afgelopen schooljaren hebben we de samenwerking
met de jeugdagent, jongerenwerk en halt geïntensiveerd.

6.7

De toegang tot lichte en zware hulp voor leerlingen en/of
ouders is binnen de ondersteuningsstructuur efficiënt
geregeld.
Status
In orde
Toelichting:
In het intern ondersteuningsteam en in verschillende MPO's wordt, indien
nodig, doorgeschakeld naar lichte tot zware hulp.

6.8

De gemaakte afspraken en protocollen worden altijd
nageleefd bij grensoverschrijdend gedrag of incidenten.
Status
Aandacht nodig (ondersteuning gewenst door bestuur)

6.9

De school zorgt altijd voor goede opvang voor
slachtoffers van incidenten, waaronder pesten.
Status
In orde
Toelichting:
De mentor en de anti pest coördinator gaan na of de gedane interventies
gewenst effect hebben gehad.

6.10

De school zorgt altijd voor goede opvang van getuigen
van een incident, waaronder pesten.
Status
In orde
Toelichting:
Mentoren plegen, indien nodig, nazorg.

6.11

De school zorgt altijd voor duidelijkheid naar de dader(s),
ook bij pesten.
Status
In orde
Toelichting:
Er wordt altijd duidelijk gemaakt welk gedrag onacceptabel is.

6.12

De school registreert incidenten ten behoeve van het
gezamenlijk leren van ervaringen.
Status
In orde
Toelichting:

De school heeft een incidentregistratiesysteem. De registratiediscipline zou
hoger mogen zijn.

7 Borging door een continu en cyclisch proces, ingebed in de totale pedagogische aanpak en
schoolontwikkeling
7.1

Bij ons op school…
Is sociale veiligheid een continu proces van leren en verbeteren.
Huidige situatie

Gewenste situatie

3

5

Kennen wij onze sterke kanten en onze verbeterpunten met
betrekking tot sociale veiligheid.
Huidige situatie

Gewenste situatie
4

5

Wordt regelmatig kennis en ervaring uitgewisseld in het team met
betrekking tot sociale veiligheid.
Huidige situatie

Gewenste situatie
4

5

Wordt regelmatig met ouders gesproken over (versterking van) de
sociale veiligheid in en om school.
Huidige situatie

Gewenste situatie

3

5

Zijn teamleden bereid en in staat om elkaar vragen te stellen,
verhalen te vertellen, en eigen denkkaders over sociale veiligheid
ter discussie te stellen.
Huidige situatie

Gewenste situatie

3

5

Kennen teamleden elkaars kwaliteiten en capaciteiten met
betrekking tot sociale veiligheid en optreden bij onveilige situaties.
Huidige situatie

Gewenste situatie

3

5

Kan ieder teamlid altijd terugvallen op een collega bij
grensoverschrijdend gedrag of onveilige situaties.
Huidige situatie

Gewenste situatie
5

5

Wordt regelmatig geïnventariseerd welke incidenten zich hebben
voorgedaan in de school en wordt gezamenlijk besproken hoe die
in het vervolg voorkomen of effectiever aangepakt kunnen worden.

Huidige situatie

Gewenste situatie

3

5

Worden de mentorlessen regelmatig gebruikt om met leerlingen te
praten over (on)veiligheid op school.
Huidige situatie

Gewenste situatie
4

5

Is beleid gebaseerd op het leren van incidenten en de
veiligheidsbeleving van leerlingen, personeel en ouders.
Huidige situatie

Gewenste situatie

3

5

Wordt het schoolbeleid sterk gestuurd vanuit onderwijskundige
principes, waarvan veiligheid een belangrijk onderdeel uitmaakt.
Huidige situatie

Gewenste situatie
5

5

Wordt voortdurend gewerkt aan het bereiken van gedeelde
waarden en normen onder schoolleiding en team.
Huidige situatie

Gewenste situatie
4

5

Worden die gedeelde waarden en normen systematisch
uitgedragen in schoolbeleid en klassenpraktijk en spreekt men
elkaar erop aan.
Huidige situatie

Gewenste situatie

3

5

Is er sprake van gedeeld leiderschap tussen management en
teamleden.
Huidige situatie

Gewenste situatie

3

5

Worden de kwaliteiten van alle teamleden benut in het versterken
van de veiligheid en pedagogische kwaliteit.
Huidige situatie

Gewenste situatie
4

5

Toelichting:
Op het RPCL wordt in de brugklas en in klas 2 voorlichting gegeven door halt.
Daarnaast wordt in de week tegen het pesten voorlichting gegeven over de
gevolgen van pesten. Het project IBI loopt waarbij elke onderbouwklas anti
pestambassadeurs mag leveren. Dit is allemaal in de preventieve sfeer.

7.2

Bij ons op school maakt sociale veiligheid onderdeel uit
van ons/onze…?
Pedagogisch beleid.
Huidige situatie

Gewenste situatie
5

5

Kwaliteitsbeleid/PDCA-cyclus.
Huidige situatie

Gewenste situatie
4

5

Schoolplan.
Huidige situatie

Gewenste situatie
5

5

Curriculum.
Huidige situatie

Gewenste situatie
4

5

Leerlingenstatuut.
Huidige situatie

Gewenste situatie

3

5

Professionaliseringsbeleid.
Huidige situatie

Gewenste situatie
4

5

Personeelsbeleid.
Huidige situatie

Gewenste situatie
4

5

Vakwerkplannen van alle secties.
Huidige situatie

Gewenste situatie

2

5

Schoolondersteuningsprofiel.
Huidige situatie

Gewenste situatie
4

Strategisch beleidsplan.

5

Huidige situatie

Gewenste situatie
5

5

Schoolgids.
Huidige situatie

Gewenste situatie
4

4

Ondersteuningsstructuur.
Huidige situatie

Gewenste situatie
5

5

Toelichting:
Bij ons op school maakt sociale veiligheid onderdeel uit van ons
kwaliteitszorgsysteem. Hiermee monitoren we onze sociale
veiligheidsbeleving. Mentoren bespreken dit met hun leerlingen. De
functionarissen die zich bezighouden met sociale veiligheid zijn goed in beeld
bij een ieder die hier op school is.

Stichting School & Veiligheid ondersteunt scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat.
www.schoolenveiligheid.nl

Digitaal Veiligheidsplan
Overzicht aandachtspunten sociale veiligheid
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Een veilige school is een school waar leerlingen en personeel met plezier leren en werken en waar zij
zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen.

1 Gezamenlijk ontwikkelen en kennis hebben van visie, kernwaarden, doelen, regels en
afspraken
1.1

De school heeft een visie op veiligheid geformuleerd.
Gekozen antwoord
Niet van toepassing

1.2

De school hanteert kernwaarden met betrekking tot
sociale veiligheid, bijvoorbeeld op basis van haar
identiteit.
Gekozen antwoord
Niet van toepassing

1.3

De school heeft zich concrete doelen gesteld met
betrekking tot sociale veiligheid.
Gekozen antwoord
Niet van toepassing

1.4

De school evalueert systematisch gestelde doelen met
betrekking tot sociale veiligheid.
Gekozen antwoord
Niet van toepassing

1.5

De school heeft schoolregels opgesteld.
Gekozen antwoord
In orde

1.6

Er zijn duidelijke afspraken over gedrag en toezicht
buiten de school, zoals op de speelplaats of in de
fietsenstalling.
Gekozen antwoord
Niet van toepassing

1.7

Er zijn goede afspraken en regels bij bijvoorbeeld
schoolreisjes of schoolkampen, en die zijn voor iedereen
duidelijk.
Gekozen antwoord
Niet van toepassing

1.8

Er zijn goede afspraken en regels bij internationale
uitwisselingen van leerlingen, en die zijn voor iedereen
duidelijk.
Gekozen antwoord
Niet van toepassing

1.9

In de klassen worden (ieder jaar) gezamenlijk gedragen
gedragsregels opgesteld.
Gekozen antwoord
In orde
Toelichting:
Periode 1 mentoraat thema Verbinding 'Wat spreken we af?'

1.10

De school heeft afspraken of protocollen vastgelegd
voor vormen van grensoverschrijdend gedrag of
incidenten waarvoor dat wettelijk verplicht is.
Gekozen antwoord
Aandacht nodig
Toelichting:
In januari is met alle medewerkers gesproken over de integriteits- en
gedragscode. Deze is omgezet naar een professioneel statuut.

1.11

De school heeft afspraken of protocollen vastgelegd
over wat te doen bij veelvoorkomende vormen van
grensoverschrijdend gedrag of incidenten, waarvoor dat
niet wettelijk verplicht is.
Gekozen antwoord
Niet van toepassing

1.12

De school betrekt alle geledingen actief bij het
formuleren van visie, kernwaarden, doelen en regels.
Gekozen antwoord
Niet van toepassing

1.13

Alle betrokkenen kennen de visie, kernwaarden, doelen,
regels, afspraken en protocollen of weten waar ze die
kunnen vinden. Dit geldt ook voor nieuwe medewerkers.
De school informeert hen hierover.
Gekozen antwoord
Aandacht nodig
Toelichting:
Alle medewerkers van de stichting zijn het afgelopen halfjaar geïnformeerd
over het schoolveiligheidsplan, de inhoud, het doel en de bijbehorende
protocollen.De protocollen moeten nog een plek krijgen op de server van de
stichting (digitaal, kan ook via sharepoint of een andere digitale plaats).De
vastgestelde protocollen moeten nog fysiek worden geprint en een plek
krijgen
op de locatie. Dit zal zijn bij de teamleider op kantoor en bij de
administratie/conciërge.De training /informatieronde voor de AVG en de
meldcode komen nog centraal aan bod. Het anti-pestprotocol zal op de
locatie
worden besproken.Het integriteits- en gedragsprotocol zal het komende jaar
regelematig (10 wekelijks) worden besproken op het teamoverleg.

2 Inzicht in veiligheidsbeleving, incidenten en mogelijke risico's; audits en monitoring
2.1

De school heeft een goed en steeds actueel beeld van de
beleving van de sociale veiligheid op school door
monitoring onder leerlingen, personeel, ouders en
andere betrokkenen bij de school.
Gekozen antwoord
Aandacht nodig
Toelichting:
De veiligheidsmonitor is afgenomen maar het belang van de uitkomsten is
nog te weinig beken bij de medewerkers. De uitkomsten van de laatste
monitor zijn nog niet bekend.

2.2

De school heeft een goed beeld van veiligheidsrisico's
en incidenten.
Gekozen antwoord
Niet van toepassing

2.3

De school benut wettelijk verplichte bronnen om een
beeld te vormen van veiligheidsrisico's en incidenten.
Gekozen antwoord
Aandacht nodig
Toelichting:
De RI&E wordt afgenomen en de daaruit voorkomende verbeterpunten
worden planmatig uitgevoerd. Verantwoordelijk vanuit de stichting is het
hoofd
facilitair, deze stuurt de afname aan. Ook de uitvoering van de
verbeterpunten is daar belegd. Incidenten worden wisselend geregistreerd.
Zowel in uitvoering als in de keuze om wel of niet te registreren.
Onvoldoende helder is wat er precies wordt verstaan onder een incident.

2.4

De school benut informatie over veiligheidsrisico's en
incidenten actief en regelmatig voor het ontwikkelen of
bijstellen van beleid en praktijk.
Gekozen antwoord
Niet van toepassing

2.5

De school benut niet-wettelijk verplichte bronnen om een
beeld te vormen van veiligheidsrisico's en incidenten.

Gekozen antwoord
Niet van toepassing

3 Scheppen van voorwaarden, beleggen van taken, samenwerken met ouders en externe
partners
3.1

De school onderzoekt regelmatig of ruimtes, materialen,
buitenruimtes, toezicht, enzovoort zodanig zijn ingericht
dat de sociale veiligheid daarmee gediend is.
Gekozen antwoord
Aandacht nodig
Toelichting:
Is nu niet het geval

3.2

De school neemt signalen van leerlingen of personeel
over onveilige ruimtes of materialen altijd serieus en
pakt deze zo nodig aan.
Gekozen antwoord
Niet van toepassing

3.3

In de school zijn wettelijk verplichte taken/functies met
betrekking tot sociale veiligheid belegd.
Gekozen antwoord
Aandacht nodig
Toelichting:
De functie van anti-pestcoördinator is ingevuld: Eefko Boneschansker. De
functie van vertrouwenspersoon intern is ingevuld: Bert Veldhuis en Martine
Frankema. De interne vertrouwenspersonen zijn deels geschoold. Er is een
externe vertrouwenspersoon toegevoegd aan de
stichting (zie schoolgids) De functie van FG-er is vastgelegd binnen de
stichting: de heer Casper Bijleveld. Er is een externe FG-er aangesteld voor
de stichting: zie beleidsdocument. De bedrijfshulpverleners zijn geschoold.
Hoofd facilitair is de Bert Raangs. Uitvoerend facilitair op locatie is Henk
Vesters.

3.4

In de school zijn verschillende niet-wettelijk verplichte
taken/functies met betrekking tot sociale veiligheid
belegd.
Gekozen antwoord
Niet van toepassing

3.5

Er zijn goede afspraken gemaakt met belangrijke externe
partners uit jeugdhulp en veiligheid, om zo nodig
ondersteuning of hulp te kunnen bieden aan leerlingen,
ouders en leraren.
Gekozen antwoord
Niet van toepassing

3.6

De school heeft een algemeen privacyreglement ten
behoeve van de privacybescherming van
ouders/leerlingen. Ook voor de
samenwerking/uitwisseling van gegevens met externe
organisaties.
Gekozen antwoord
Aandacht nodig
Toelichting:
De medewerkers kennen de grondslagen niet en zijn nog niet op de hoogte
van alle regels van de AVG en het daarop gemaakte beleid door de
stichting.
Hiervoor wordt op ontwikkeldagen (stichting breed) een ronde
georganiseerd.
Men is wel op de hoogte van de regels omtrent email en dossierbeheer.

3.7

De school beschikt over een klachtenregeling en een
vertrouwenspersoon, en is aangesloten bij een
onafhankelijke klachtencommissie.
Gekozen antwoord
In orde
Toelichting:
Er is een vastgestelde klachtenregeling. Er zijn twee interne
vertrouwenspersonen aangesteld. De school is via de stichting
aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie.

3.8

De school beschikt over een meldingsregeling
misstanden en een protocol medisch handelen.
Gekozen antwoord
Aandacht nodig
Toelichting:
De protocollen zijn in maart en april 2022 vastgesteld door het bestuur (na
het
volgen van de vaststellingsroute). De protocollen zijn kenbaar gemaakt aan
alle medewerkers waarbij er specifiek aandacht is geweest voor de 2
protocollen die hier worden genoemd.

3.9

De school nodigt ouders/leerlingen altijd uit of vraagt
anders hun toestemming voor besprekingen over de
voor hen benodigde (extra) ondersteuning en hulp,
zowel intern als met externe partners.
Gekozen antwoord
Niet van toepassing

3.10

De rol die ouders binnen de school hebben, op
pedagogisch vlak, is duidelijk.
Gekozen antwoord
Niet van toepassing

4 Positief pedagogisch handelen; ondersteunende houding, voorbeeldgedrag, verbindende
relaties
4.1

De school heeft uitgangspunten voor positief
pedagogisch handelen geformuleerd.
Gekozen antwoord
Niet van toepassing

4.2

De school maakt de uitgangspunten voor positief
pedagogisch handelen waar in de dagelijkse praktijk.
Gekozen antwoord
Niet van toepassing

4.3

De school stimuleert dat alle personeelsleden
voorbeeldgedrag vertonen op het gebied van positief
gedrag.
Gekozen antwoord
Niet van toepassing

4.4

De school stimuleert dat alle personeelsleden de
uitgangspunten en school- en gedragsregels
consequent naleven.
Gekozen antwoord
Niet van toepassing

4.5

De school bevordert dat alle teamleden over de daarvoor
benodigde houding en vaardigheden beschikken.
Gekozen antwoord
Niet van toepassing

4.6

De school treft maatregelen wanneer personeelsleden
niet voldoen aan de punten genoemd in de vorige drie
vragen.
Gekozen antwoord

Niet van toepassing

4.7

De school werkt actief aan een helder beleid met
betrekking tot belonen en straffen.
Gekozen antwoord
Niet van toepassing

4.8

Er wordt gestimuleerd dat er in de school een
'aanspreekcultuur' ontstaat, waarin iedereen (ook
leerlingen en ouders) elkaar kan aanspreken op
grensoverschrijdend of onveilig gedrag.
Gekozen antwoord
Niet van toepassing

4.9

De school stemt pedagogisch handelen af met ouders.
Gekozen antwoord
Niet van toepassing

5 Preventieve activiteiten en programma's in de school, gericht op leerlingen, ouders en
personeel
5.1

In de klassen worden leerstof, activiteiten of
programma's aangeboden, gericht op het bevorderen
van positief gedrag en het tegengaan van onveilig
gedrag. Voor een aantal kerndoelen zijn wettelijk
verplichtingen.
Gekozen antwoord
Aandacht nodig
Toelichting:
Tijdens de mentorlessen en tijdens de lessen burgerschap is hier aandacht
voor. Er kan in de breedte meer aandacht zijn voor deze thema's, met name
als het gaat om racisme, seksuele diversiteit en gender.

5.2

Leerlingen worden gewezen op hulpmogelijkheden bij
problemen of onveiligheid op school, thuis of in de vrije
tijd.
Gekozen antwoord
Niet van toepassing

5.3

Leerlingen wordt duidelijk gemaakt dat er 'geheimen' zijn
waarover je moet praten en met wie zij kunnen praten.
Gekozen antwoord
Niet van toepassing

5.4

Scholing en training van het personeel op het gebied van
competenties voor het bevorderen van sociale veiligheid
en omgaan met grensoverschrijdend gedrag wordt door
schoolleiding en schoolbestuur gestimuleerd en
gefaciliteerd.
Gekozen antwoord
Niet van toepassing

5.5

Die scholing en training wordt aangeboden aan alle
betrokken functionarissen binnen de school.
Gekozen antwoord

In orde
Toelichting:
Benodigde scholing is beschikbaar voor de diverse functies.Er zijn geen
beperkingen in het volgen van scholing indien dit noodzakelijk is voor het
uitvoeren van de functie.

6 Signaleren en effectief handelen bij signalen, grensoverschrijdend gedrag en incidenten
6.1

De school werkt actief met een sociaal-emotioneel
leerlingvolgsysteem om leerlingen in hun gedrag te
volgen.
Gekozen antwoord
Niet van toepassing

6.2

De school is voldoende in staat om signalen van
onveiligheidsgevoelens of onveilig gedrag, waaronder
pesten, bij leerlingen en personeel op te merken.
Gekozen antwoord
Niet van toepassing

6.3

Expliciete signalen van leerlingen en ouders over
onveiligheid en pesten worden altijd serieus genomen.
Gekozen antwoord
In orde

6.4

Iedereen binnen de school weet met wie hij signalen kan
delen en dit gebeurt ook. De school kent de eventuele
belemmeringen om dit te delen.
Gekozen antwoord
Niet van toepassing

6.5

De school heeft een heldere ondersteuningsstructuur
voor het (multidisciplinair) wegen van
ondersteuningsbehoeften en veiligheidsrisico's en het
vaststellen en in gang zetten van een aanpak daarvoor.
Gekozen antwoord
Niet van toepassing

6.6

De samenwerking met externe partners van jeugdhulp en
veiligheid is in de ondersteuningsstructuur effectief

georganiseerd.
Gekozen antwoord
Niet van toepassing

6.7

De toegang tot lichte en zware hulp voor leerlingen en/of
ouders is binnen de ondersteuningsstructuur efficiënt
geregeld.
Gekozen antwoord
Niet van toepassing

6.8

De gemaakte afspraken en protocollen worden altijd
nageleefd bij grensoverschrijdend gedrag of incidenten.
Gekozen antwoord
Niet van toepassing

6.9

De school zorgt altijd voor goede opvang voor
slachtoffers van incidenten, waaronder pesten.
Gekozen antwoord
Niet van toepassing

6.10

De school zorgt altijd voor goede opvang van getuigen
van een incident, waaronder pesten.
Gekozen antwoord
Niet van toepassing

6.11

De school zorgt altijd voor duidelijkheid naar de
dader(s), ook bij pesten.
Gekozen antwoord
Niet van toepassing

6.12

De school registreert incidenten ten behoeve van het
gezamenlijk leren van ervaringen.

Gekozen antwoord
Niet van toepassing
Toelichting:
De vraag is of er een incidentregistratie is en wat door wie wordt gedaan.

7 Borging door een continu en cyclisch proces, ingebed in de totale pedagogische aanpak en
schoolontwikkeling
7.1

Bij ons op school…
Is sociale veiligheid een continu proces van leren en verbeteren.
Huidige situatie

Gewenste situatie

3

4

Kennen wij onze sterke kanten en onze verbeterpunten met
betrekking tot sociale veiligheid.
Huidige situatie

Gewenste situatie

2

4

Wordt regelmatig kennis en ervaring uitgewisseld in het team met
betrekking tot sociale veiligheid.
Huidige situatie

Gewenste situatie

2

4

Wordt regelmatig met ouders gesproken over (versterking van)
de sociale veiligheid in en om school.
Huidige situatie

Gewenste situatie

2

4

Zijn teamleden bereid en in staat om elkaar vragen te stellen,
verhalen te vertellen, en eigen denkkaders over sociale veiligheid
ter discussie te stellen.
Huidige situatie

Gewenste situatie

3

4

Kennen teamleden elkaars kwaliteiten en capaciteiten met
betrekking tot sociale veiligheid en optreden bij onveilige
situaties.
Huidige situatie

Gewenste situatie
4

4

Kan ieder teamlid altijd terugvallen op een collega bij
grensoverschrijdend gedrag of onveilige situaties.
Huidige situatie

Gewenste situatie
4

4

Wordt regelmatig geïnventariseerd welke incidenten zich hebben
voorgedaan in de school en wordt gezamenlijk besproken hoe die
in het vervolg voorkomen of effectiever aangepakt kunnen
worden.
Huidige situatie

Gewenste situatie

2

4

Worden de mentorlessen regelmatig gebruikt om met leerlingen
te praten over (on)veiligheid op school.
Huidige situatie

Gewenste situatie

3

4

Is beleid gebaseerd op het leren van incidenten en de
veiligheidsbeleving van leerlingen, personeel en ouders.
Huidige situatie

Gewenste situatie

2

4

Wordt het schoolbeleid sterk gestuurd vanuit onderwijskundige
principes, waarvan veiligheid een belangrijk onderdeel uitmaakt.
Huidige situatie

Gewenste situatie

3

4

Wordt voortdurend gewerkt aan het bereiken van gedeelde
waarden en normen onder schoolleiding en team.
Huidige situatie

Gewenste situatie

2

4

Worden die gedeelde waarden en normen systematisch
uitgedragen in schoolbeleid en klassenpraktijk en spreekt men
elkaar erop aan.
Huidige situatie

Gewenste situatie

2

4

Is er sprake van gedeeld leiderschap tussen management en
teamleden.
Huidige situatie

Gewenste situatie

3

4

Worden de kwaliteiten van alle teamleden benut in het versterken
van de veiligheid en pedagogische kwaliteit.
Huidige situatie
3

Gewenste situatie
4

Toelichting:
Er is sprake van een betrokken team, maar het zijn vaak wel dezelfde
mensen die zich in gezamenlijkheid verantwoordelijk voelen voor de
veiligheid binnen school.

7.2

Bij ons op school maakt sociale veiligheid onderdeel uit
van ons/onze…?
Pedagogisch beleid.
Huidige situatie

Gewenste situatie

3

4

Kwaliteitsbeleid/PDCA-cyclus.
Huidige situatie

Gewenste situatie

2

4

Schoolplan.
Huidige situatie

Gewenste situatie

3

4

Curriculum.
Huidige situatie

Gewenste situatie

3

4

Leerlingenstatuut.
Huidige situatie

Gewenste situatie

3

4

Professionaliseringsbeleid.
Huidige situatie

Gewenste situatie

2

4

Personeelsbeleid.
Huidige situatie

Gewenste situatie

2

4

Vakwerkplannen van alle secties.
Huidige situatie

Gewenste situatie

2

4

Schoolondersteuningsprofiel.
Huidige situatie

Gewenste situatie

Strategisch beleidsplan.
Huidige situatie

Gewenste situatie

2

4

Schoolgids.
Huidige situatie

Gewenste situatie

3

4

Ondersteuningsstructuur.
Huidige situatie
3

Gewenste situatie
4

Toelichting:
Niet alle protocollen zijn in te zien en niet alle protocollen zijn geüpdatet.
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