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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: KBS De Vuurvlinder

Locatie: Veenendaal

Functie beheerder Digitaal Veiligheidsplan: Veiligheidscoördinator



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

Aandacht nodig

Toelichting:

De Vuurvlinder vindt het belangrijk dat kinderen, personeel en ouders in een 
veilige en prettige omgeving kunnen leren, werken en verblijven. De school 
streeft een veilige en positieve sfeer na. Wij willen onze leerlingen normen en 
waarden bij brengen waarin geen ruimte is voor vooroordelen, discriminatie en 
racisme. Onze waarde is: ‘Op De Vuurvlinder telt iedereen mee’. Daarbij 
horen de normen: ‘We hebben respect voor elkaar, Iedereen voelt zich veilig 
op school, Wij leren van en met elkaar’.

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

Gekozen antwoord

In orde

Toelichting:

De katholieke identiteit van De Vuurvlinder krijgt gestalte in de manier van 
omgaan met kinderen, ouders en personeel. We scheppen een klimaat waarin 
iedereen, van welke herkomst ook, welkom is en zich thuis voelt. Vanuit de 
katholieke levensovertuiging laten we kinderen kennismaken met andere 
wereldgodsdiensten. Solidariteit en wederzijds respect zijn belangrijke 
kernwaarden.

1.3 De school heeft zich concrete doelen gesteld met 
betrekking tot sociale veiligheid.

Gekozen antwoord

Aandacht nodig

Toelichting:

De Vuurvlinder streeft psychische en sociale veiligheid na voor iedereen die 
bij de school betrokken is: kinderen, ouders en personeel. De school is veilig 
als de sociale, psychische en fysieke veiligheid niet door anderen wordt 
aangetast.

1.4 De school evalueert systematisch gestelde doelen met 
betrekking tot sociale veiligheid.



Gekozen antwoord

In orde

Toelichting:

Het welbevinden, de sociaal-emotionele beleving van leerlingen, wordt 
jaarlijks gemeten m.b.v. het monitorinstrument Zien. Naar aanleiding daarvan 
gaat de leerkracht met ieder kind afzonderlijk in gesprek, waarbij de door het 
kind omschreven onveilige situatie besproken kan worden. De leerkracht 
draagt er vervolgens zorg voor dat de situatie verandert en bespreekt dit in de 
daarop volgende gesprekken met het kind en de ouders. Voor personeel 
wordt de veiligheidsmeting één keer per twee jaar afgenomen.

1.5 De school heeft schoolregels opgesteld.

Gekozen antwoord

In orde

Toelichting:

Onze waarde is: ‘Op De Vuurvlinder telt iedereen mee’. Daarbij horen de 
volgende normen: ‘We hebben respect voor elkaar, Iedereen voelt zich veilig 
op school, Wij leren van en met elkaar’. • leerlingen weten welk gedrag van 
hen wordt verwacht; • gewenst positief gedrag wordt aangeleerd en geoefend; 
• gewenst gedrag wordt bekrachtigd; • bij ongewenst gedrag volgt een 
duidelijke consequentie; • school, ouders en (jeugd)zorg werken intensief 
samen; Wij verwachten dat iedereen zich aan bovengenoemde waarde en 
normen in en om school heen houdt. • loop rustig in school; • heb respect voor 
elkaar en elkaars spullen; • wees vriendelijk; • houd je handen, voeten en 
voorwerpen bij je; • gebruik de aangeleerde conflicthantering (uit methode 
Kwink) bij onenigheid • gebruik gepaste taal; • meld problemen aan 
volwassenen; • houd de ruimtes netjes. Ook worden deze regels door iedere 
groep uitgebreid met eigen subregels. Door met elkaar deze regels op te 
stellen, worden de leerlingen zich bewust van wat goed gedrag is, dit gedrag 
wordt ook expliciet geoefend.

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

Gekozen antwoord

In orde

Toelichting:

De kinderen begeven zich alleen op het zichtbare, open gedeelte van het 
schoolplein en niet op de paden naast of achter het schoolgebouw. De 
kinderen spelen niet tussen de fietsen, deze plek is alleen bedoeld om fietsen 
te stallen. Er zijn gescheiden pauzes voor de verschillende groepen: groep 1 / 
2 speelt alleen buiten (en 1 keer per week samen met de Peutergroep de 
Vuurvlinder), de groepen 3, 4 en 5 spelen samen buiten en de groepen 6 tot 
en met 8 spelen gezamenlijk buiten. Er zijn aparte afspraken over de verdeling 
van de pleinruimte tijdens deze pauzes. Groep 3 speelt buiten op de tijden van 
de middenbouw groepen, maar wel op een plein wat door stenen bakken met 
bomen is afgeschermd, hier komen de kinderen uit de groepen 4 en 5 niet. 
Tussen de middag zijn er door de vakleerkracht gym, spel en sport activiteiten 



voor de groepen 4 tot en met 8, hiervoor zijn aparte materialen aangeschaft. 
Deze spelen worden op een vaste plek van het plein gespeeld. Kinderen die 
alleen lopen worden gestimuleerd om deel te nemen aan de gezamenlijke 
spelactiviteiten. Daarnaast is er (beperkte) ruimte om te wat hangen en 
kletsen. Tevens is er een rooster voor de groepen 5 tot en met 8 om bij 
toerbeurt mee te gaan voetballen op een veld in de directe omgeving. Dit staat 
onder verantwoording van een teamlid. De kinderen blijven gedurende die 
activiteit op het veld en gaan niet zelfstandig terug naar school. Op het 
schoolplein mag wel met een bal gespeeld worden, maar er wordt niet 
gevoetbald. Er zijn altijd minimaal 2 pleinwachten aanwezig, zij kunnen spel bij 
kinderen die zich vervelen initiëren en stimuleren kinderen om mee te doen 
aan de sport en spel activiteiten. De pleinwachten zijn op de hoogte van de 
afspraken in ons respectprotocol (anti-pestprotocol) en handelen hiernaar. De 
kinderen melden het als zij de school ingaan voor een bezoek aan het toilet. 
Als er speelgoed of materiaal over het hek van de school gaat, vraagt een 
leerling toestemming om dat te gaan pakken, eventueel onder leiding van een 
pleinwacht.

1.7 Er zijn goede afspraken en regels bij bijvoorbeeld 
schoolreisjes of schoolkampen, en die zijn voor iedereen 
duidelijk.

Gekozen antwoord

Aandacht nodig

Toelichting:

Voorafgaand aan een schoolreis maakt de leiding van de school een 
inschatting van de mogelijke risico's per bestemming, gerelateerd aan de 
leeftijd van de doelgroepen. Daarbij wordt de kans dat leerlingen en 
begeleiders in een ongewenst situatie komen zo klein mogelijk gehouden. Het 
programma wordt met alle begeleiders besproken. Begeleiders beschikken 
over het mobiele telefoon nummer van de groepsleerkracht die mee is. De 
groepsleerkracht neemt een lijst mee met daarop alle gegevens en 
telefoonnummers van de deelnemers. De leerkracht draagt er zorg voor dat 
alle begeleiding op de hoogte is van eventuele leerlingen met een specifieke 
aandoening of allergie. De leerkracht zorgt dat er per groep een ehbo-trommel 
mee is. Tot en met groep 4 dragen de kinderen een kaartje met daarop de 
naam van de school en hun eigen naam. Er worden groepjes gemaakt die 
allen een eigen begeleider hebben. Vanaf groep 5 gaan er minimaal 2 
begeleiders per groep mee; de eigen leerkracht(en) en de klassenouder. Bij 
grote groepen gaan meer begeleiders mee. Bij iedere schoolreis is altijd 1 
begeleider met een personenauto mee, zodat bij een ongeval een arts en/of 
ziekenhuis bezocht kan worden. Tijdens de busreis zit iedereen in een 
veiligheidsgordel op de eigen stoel. Bij aankomst op de plaats van 
bestemming is uitleg aan alle deelnemers over de vaste verzamelplaats, over 
waar de kinderen zich mogen begeven en waar niet en op welke tijd de 
kinderen terug verwacht worden op de verzamelplaats. Ook worden met de 
(oudere) kinderen afspraken gemaakt over noodgevallen.

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:

Tijdens de gouden weken, in het begin van het schooljaar, worden de 
algemene gedragsverwachtingen uitgesproken en geoefend. Naar aanleiding 
daarvan formuleren de leerlingen met elkaar gedragsregels die specifiek op 
hun eigen groep gericht zijn. Daarbij wordt het gewenste, positieve gedrag 
zoveel veel mogelijk benoemd. De regels hangen in het lokaal van de groep. 
Na verloop van tijd wordt samen met de kinderen gekeken of de regels en 
afspraken nog kloppen, of aanpassing behoeven. Dit wordt in ieder geval na 
de kerstvakantie, tijdens de zogenaamde zilveren weken gedaan.

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 het Respect protocol van De Vuurvlinder is vastgelegd welke stappen de 
school neemt bij pestgedrag. We werken met de zogenaamde 'Vijf sporen 
aanpak', waarbij aandacht is voor gepeste, pester, ouders, medeleerlingen en 
leerkracht(en). Bij aanhoudend pestgedrag kan in samenspraak met de 
directeur of intern begeleider deskundige hulp worden ingeschakeld zoals de 
schoolarts van de GGD of schoolmaatschappelijk werk. Als een kind ondanks 
interventies van school, het pestgedrag voortzet en interventies met ouders 
ook niet tot succes leiden, kan de school in samenwerking met het 
schoolbestuur, overgaan tot in werking stellen van het protocol schorsing en 
verwijdering van het SKOVV.

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

Aandacht nodig

Toelichting:

In de schoolgids van De Vuurvlinder is benoemd dat er op onze school geen 



ruimte is voor vooroordelen, discriminatie en racisme. Daarnaast staat 
vermeld dat er van ouders verwacht wordt dat zij deze visie onderschrijven en 
zich daaraan conformeren. Ongewenste bezoekers krijgen een waarschuwing, 
bij herhaling wordt de politie gewaarschuwd. Verbale en fysieke agressie 
ouders: richtlijnen? Gesprek directie? Oudergesprekken worden niet alleen in 
leegstaand gebouw gevoerd, er met altijd sprake zijn van 1 andere collega die 
aanwezig is in het gebouw.

1.12 De school betrekt alle geledingen actief bij het formuleren 
van visie, kernwaarden, doelen en regels.

Gekozen antwoord

Aandacht nodig

Toelichting:

Visie, kernwaarden, doelen en regels zijn met team als geheel geformuleerd. 
Hierna is dit besproken en goedgekeurd binnen de Medezeggenschapsraad.

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



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

In orde

Toelichting:

De Veiligheidsbeleving van de leerlingen wordt jaarlijks m.b.v. Zien gemeten. 
De leerkrachten en ouders vullen één keer per twee jaar een veiligheidslijst in: 
de vragenlijst sociale veiligheid medewerkers en de vragenlijst sociale 
veiligheid ouders van Werken met Kwaliteit PO.

2.2 De school heeft een goed beeld van veiligheidsrisico's en 
incidenten.

Gekozen antwoord

Aandacht nodig

Toelichting:

In leerlingvolgsysteem Parnassys staat, indien nodig, een extra 
waarschuwingsmelding bij een kind wanneer er sprake is van een 
(chronische) ziekte of ernstige allergie. Ook is hierin opgenomen wanneer 
(één van) de ouders geen bevoegd gezag heeft en het kind dus niet door die 
ouder opgehaald mag worden. De twee groepen 5 zijn wegens ruimte gebrek 
tijdelijk ondergebracht in een andere school, tegenover de Vuurvlinder. 
Geplande oudergesprekken worden zoveel mogelijk op de eigen locatie 
gevoerd, in ieder geval tijdens de avonduren.

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

Gekozen antwoord

Aandacht nodig

Toegevoegde bestanden

Brochure_Arbomeester_Arbocatal...

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

Aandacht nodig



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

Gekozen antwoord

Aandacht nodig



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

In orde

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

In orde

3.3 In de school zijn wettelijk verplichte taken/functies met 
betrekking tot sociale veiligheid belegd.

Gekozen antwoord

In orde

Toelichting:

De Vuurvlinder beschikt over 3 vertrouwenspersonen, over een pest-
coördinator en over een veiligheidscoördinator.

3.4 In de school zijn verschillende niet-wettelijk verplichte 
taken/functies met betrekking tot sociale veiligheid 
belegd.

Gekozen antwoord

Geen keuze gemaakt

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

Aandacht nodig

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.

Gekozen antwoord

Aandacht nodig

3.7 De school beschikt over een klachtenregeling en een 
vertrouwenspersoon, en is aangesloten bij een 
onafhankelijke klachtencommissie.

Gekozen antwoord

In orde

Toelichting:

Op www.skovv.nl (tab. Organisatie) staat de klachtenregeling en de 
reglementenvan d egeschillen en klachtencommissies op: www.geschillencies-
klachtencies.nl De commissie van beroep is te vinden op: www.commissie-
van-beroep-onderwijs.nl Bovenstaande links staan vermeld in de schoolgids 
van De Vuurvlinder. Tevens hebben beide locaties van de Vuurvlinder een 
vertrouwenspersoon, deze staan vermeld op de schoolkalender. SKOVV heeft 
een contract met Hulpverlening Gelderland Midden voor een externe 
vertrouwenspersoon m.n. m.b.t. seksuele intimidatie. Voor overige klachten is 
er een tweede externe vertrouwenspersoon voor overige klachten. SKOVV is 
aangesloten bij de Geschillen commissies Bijzonder Onderwijs: 
KlachtencommissieKatholiek Onderwijs; Secretariaat Geschillencommissie 
medezeggenschap; Secretariaat Bezwarencommissie Contactadressen zijn 
opgenomen in de schoolgids.

3.8 De school beschikt over een meldingsregeling 
misstanden en een protocol medisch handelen.

Gekozen antwoord

Aandacht nodig



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

In orde

3.10 De rol die ouders binnen de school hebben, op 
pedagogisch vlak, is duidelijk.

Gekozen antwoord

In orde

Toelichting:

Ouderparticipatie is voor De Vuurvlinder een wezenlijk onderdeel van het 
werken met kinderen in school. Bij een aantal activiteiten vragen we ouders 
om mee te helpen onder schooltijd, bijvoorbeeld bij excursies en/of uitstapjes. 
Ook is er de mogelijkheid om zitting te nemen in diverse commissies die 
feestelijkheden voorbereiden, klassenouder te zijn of deel te nemen aan de 
ouderraad of medezeggenschapsraad.



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

4.1 De school heeft uitgangspunten voor positief 
pedagogisch handelen geformuleerd.

Gekozen antwoord

In orde

Toelichting:

De naam van De Vuurvlinder is gekozen om de kleurrijke kenmerken en 
verwijst naar onze diverse maatschappij. Wij proberen al onze leerlingen 
normen en waarden bij te brengen, waarin voor vooroordelen, discriminatie en 
racisme geen plek is. Willen wij het maximale uit onze leerlingen halen, dan 
moeten we ervoor zorgen dat alle kinderen zich thuis voelen op onze school, 
zij moeten zich prettig en geaccepteerd voelen. De basis voor goed onderwijs 
ligt bij ons in een veilig pedagogisch klimaat. Als de sfeer in de klas goed is, 
zal de betrokkenheid om iets te leren groter zijn.We willen dat alle kinderen 
zich veilig voelen zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Wij werken 
preventief aan de veiligheid en sfeer door ruim aandacht te besteden aan de 
fasen van de groepsvorming en door te werken met de methode Kwink voor 
sociaal emotioneel leren. Gedragsregels worden positief geformuleerd, 
herhaald en geoefend.

4.2 De school maakt de uitgangspunten voor positief 
pedagogisch handelen waar in de dagelijkse praktijk.

Gekozen antwoord

In orde

4.3 De school stimuleert dat alle personeelsleden 
voorbeeldgedrag vertonen op het gebied van positief 
gedrag.

Gekozen antwoord

In orde

4.4 De school stimuleert dat alle personeelsleden de 
uitgangspunten en school- en gedragsregels consequent 
naleven.

Gekozen antwoord

In orde



4.5 De school bevordert dat alle teamleden over de daarvoor 
benodigde houding en vaardigheden beschikken.

Gekozen antwoord

In orde

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

Gekozen antwoord

In orde

4.7 De school werkt actief aan een helder beleid met 
betrekking tot belonen en straffen.

Gekozen antwoord

In orde

Toelichting:

Door de ruime aandacht voor een positief pedagogisch klimaat werkt de 
school waar mogelijk preventief. Goed en positief gedrag wordt positief 
bekrachtigd. We bieden grenzen en duidelijkheid waar dat nodig is en gaan 
altijd het gesprek aan met het kind: Wat had het kind anders kunnen doen, 
wat waren de effecten van het gedrag en hoe kan hij /zij zich rehabiliteren? In 
andere situaties leert het kind de natuurlijke consequenties van het eigen 
gedrag, bijvoorbeeld als er teveel getreuzeld wordt tijdens de les is er geen tijd 
meer over voor een energizer tussendoor.

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

In orde

4.9 De school stemt pedagogisch handelen af met ouders.

Gekozen antwoord



In orde



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

5.2 Leerlingen worden gewezen op hulpmogelijkheden bij 
problemen of onveiligheid op school, thuis of in de vrije 
tijd.

Gekozen antwoord

Aandacht nodig

5.3 Leerlingen wordt duidelijk gemaakt dat er 'geheimen' zijn 
waarover je moet praten en met wie zij kunnen praten.

Gekozen antwoord

Aandacht nodig

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

Aandacht nodig

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

Gekozen antwoord

Aandacht nodig





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

In orde

Toelichting:

De Vuurvlinder hanteert leerlingvolgsysteem Zien.

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

In orde

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

Aandacht nodig

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



Aandacht nodig

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

Gekozen antwoord

In orde

6.7 De toegang tot lichte en zware hulp voor leerlingen en/of 
ouders is binnen de ondersteuningsstructuur efficiënt 
geregeld.

Gekozen antwoord

In orde

6.8 De gemaakte afspraken en protocollen worden altijd 
nageleefd bij grensoverschrijdend gedrag of incidenten.

Gekozen antwoord

Aandacht nodig

Toelichting:

Als school zijn we hiermee in ontwikkeling, protocollen worden opgesteld, 
maar moeten nog breed uitgedragen en besproken worden.

6.9 De school zorgt altijd voor goede opvang voor 
slachtoffers van incidenten, waaronder pesten.

Gekozen antwoord

In orde

6.10 De school zorgt altijd voor goede opvang van getuigen 
van een incident, waaronder pesten.

Gekozen antwoord



Geen keuze gemaakt

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

Gekozen antwoord

In orde

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

Gekozen antwoord

In orde

Toelichting:

Dit is geregeld in het respectprotocol van de school.



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.

3 5

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

4 5

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

3 5

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

1 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.

3 4

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

2 5

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

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

Huidige situatie Gewenste situatie

Huidige situatie Gewenste situatie

Huidige situatie Gewenste situatie

Huidige situatie Gewenste situatie

Huidige situatie Gewenste situatie

Huidige situatie Gewenste situatie



3 5

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

3 4

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

4 5

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

5 5

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

2 4

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

1 3

Is er sprake van gedeeld leiderschap tussen management en 
teamleden.

2 4

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

3 5

Huidige situatie Gewenste situatie

Huidige situatie Gewenste situatie

Huidige situatie Gewenste situatie

Huidige situatie Gewenste situatie

Huidige situatie Gewenste situatie

Huidige situatie Gewenste situatie

Huidige situatie Gewenste situatie

Huidige situatie Gewenste situatie

7.2 Bij ons op school maakt sociale veiligheid onderdeel uit 
van ons/onze…?



Pedagogisch beleid.

5 5

Kwaliteitsbeleid/PDCA-cyclus.

4 5

Schoolplan.

Curriculum.

Leerlingenstatuut.

Professionaliseringsbeleid.

Personeelsbeleid.

Vakwerkplannen van alle secties.

Schoolondersteuningsprofiel.

Strategisch beleidsplan.

Schoolgids.

Huidige situatie Gewenste situatie
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Huidige situatie Gewenste situatie

Huidige situatie Gewenste situatie

Huidige situatie Gewenste situatie

Huidige situatie Gewenste situatie

Huidige situatie Gewenste situatie

Huidige situatie Gewenste situatie

Huidige situatie Gewenste situatie

Huidige situatie Gewenste situatie



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

www.schoolenveiligheid.nl 

4

Ondersteuningsstructuur.

Huidige situatie Gewenste situatie

Huidige situatie Gewenste situatie


