
Sociale veiligheid op de Jules Verne. 

Aanleiding voor dit plan: 2023 

Waarom sociale veiligheid? 

Leerlingen zitten op school om te leren. Ze zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als 

ze zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. Daarvoor is het nodig dat ze zich kwetsbaar kunnen 

opstellen, dat ze zich gezien en geaccepteerd voelen en dat ze het gevoel hebben erbij te horen. 

Zorgen voor sociale veiligheid gaat dus over méér dan het tegengaan van onveiligheid. Leerlingen 

hebben ruimte nodig om te mogen ontdekken waar grenzen liggen, om fouten te maken, om te leren 

verantwoordelijkheid te nemen en daarop te worden aangesproken. Voor leerlingen is de school niet 

alleen de plek waar ze lesstof leren, maar ook de plek waar zij leeftijdsgenoten ontmoeten en waar zij 

kennismaken met de samenleving en verschillen in normen, waarden en omgangsvormen. Dit doet 

een beroep op de pedagogische professionaliteit in de school en roept vragen op als: Hoe wordt er op 

school gedacht over leren en ontwikkeling? Welke ruimte geef je leerlingen om grenzen te verkennen? 

Welke ruimte is er om te leren van elkaar? 

Ook voor medewerkers geldt dat zij hun werk pas goed kunnen doen als ze zich veilig voelen, zich 

kwetsbaar op kunnen stellen en zich gezien en gehoord voelen. Ook zij moeten fouten kunnen maken 

en aangesproken worden op verantwoordelijkheden. 

Visie op veiligheid: 

Een veilige school is… 

Een school waar voortdurend serieus aandacht wordt gegeven aan het realiseren van een veilig 

schoolklimaat en aan het voorkomen, herkennen en aanpakken van grensoverschrijdend gedrag. 

Een school die kritisch naar zichzelf blijft kijken, en ervoor zorgt dat elk incident leidt tot verkleining 

van de kans op nieuw grensoverschrijdend gedrag. 

In een cultuur waarin zowel leerlingen als medewerkers aan het denken worden gezet over hun 

houding en handelen en waarin hier open over wordt gepraat. 

Borgen van sociale veiligheid houdt in dat de school datgene doet wat nodig is om structureel te 

werken aan het bevorderen van een veilig schoolklimaat. Hierbij hoort ook het voorbereid zijn op en 

het voorkomen van mogelijke onveilige situaties en incidenten en die zo veel mogelijk te voorkomen. 

Sociale veiligheid heeft daarbij een plek in werkprocessen op individueel-, groeps-, en schoolniveau en 

is ingebed in de pedagogische aanpak, de kwaliteitszorg, het personeelsbeleid en de 

schoolontwikkeling.  

Meten en verbeteren van schoolveiligheid: 

Beleving van veiligheid van leerlingen, ouders en medewerkers noemt men subjectieve veiligheid. 

Binnen onze stichting Ronduit wordt 1 keer per 2 jaar een kwaliteitsonderzoek gedaan onder ouders, 

personeel en kinderen vanaf groep 6. De uitslag van deze enquête wordt in een plan van aanpak 

verwerkt. 

De leerlingen van groep 3 t/m 8 vullen hart en handen in van het IEP LVS. Daarnaast maken we 

gebruik van de vragenlijst van Vensters PO over de leerlingtevredenheid. Deze wordt 1x per jaar 

ingevuld door groep 6 t/m 8. Door met de leerlingen in gesprek te gaan over de ingevulde 

vragenlijsten willen de schoolveiligheid van kinderen verbeteren. Deze ‘kindgesprekken’ vinden 

minimaal 2x per jaar plaats.  

 

 



We werken met de 7 gewoonten van Stephan Covey. De eerste drie gewoonten gaan over werken 

aan jezelf, naar je keuzes, je verantwoordelijkheden, je doelgerichtheid en integriteit. 

Gewoonten 3 t/m 6 gaan over: Hoe doe ik de dingen samen met anderen en naar de onderlinge 

relaties. ( Denk win-win, eerst begrijpen dan begrepen worden, samen is beter) 

Gewoonte 7 gaat over: Hoe zorg ik goed voor mezelf (ga ik op tijd naar bed, eet ik gezond en sport ik 

regelmatig?) 

Deze lessen gecombineerd met lessen uit de vreedzame school en burgerschapslessen maken dat 

kinderen open staan voor verschillen en deze kunnen overbruggen, conflicten op een goede manier 

oplossen en een bijdrage leveren aan het algemeen belang en zich verantwoordelijk voelen voor de 

gemeenschap. Kinderen ervaren dat ze er toe doen. 

Het onderhouden en waar mogelijk versterken van de leefbaarheid en veiligheid op school vormt een 

onderdeel van het dagelijkse handelen van alle personeelsleden op de Jules Verne. Hierbij denken we 

aan:  

• Het scheppen en bevorderen van een goede werksfeer 

• Leerlingen, ouders en personeel serieus nemen 

• Het voorkomen en oplossen van ruzies, pesten en conflicten 

• Luisteren naar elkaar 

• Goede contacten onderhouden met ouders/verzorgers en externen 

• Een luisterend oor bieden en helpen. 

Effectief handelen bij calamiteiten. 2 keer per jaar wordt er een ontruiming gepland, zodat kinderen 

en leerkrachten weten wat te doen bij calamiteiten. 

Bij incidenten op school, denk hierbij aan bijvoorbeeld het verwonden waarbij een arts geraadpleegd 

wordt, wordt een registratie gemaakt in het incidentenregistratie systeem in de klassenmap. Dit wordt 

gedaan door de leerkracht. 

Incidenten worden door de leerkracht besproken met het kind en de ouders. Zo nodig vindt er een 

gesprek plaats met de intern begeleider en/of de directie. Indien nodig worden afspraken bijgesteld of 

aangescherpt om de veiligheid te garanderen in een teamvergadering. 

Betrokkenheid bij schoolveiligheid:  

Medezeggenschapsraad 

De medezeggenschapsraad, de MR, bespreekt tijdens de vergaderingen het veiligheidsbeleid van de 

scholen. Zij geven hier mede vorm aan. Alle protocollen en richtlijnen zijn i.o.m. de MR opgesteld en 

worden regelmatig besproken en aangepast. Zij zijn aanspreekpunt voor ouders indien nodig. 

Leerling Lighthouse team 

Het Leerling Lighthouse team bespreekt zaken die in de klas naar voren komen samen met een 

leerkracht. Indien nodig kunnen zij een terugkoppeling geven in de klas als er zaken spelen met 

betrekking tot veiligheid of pesten. 

Overzicht: 

Overzicht op beleid voor de sociale, psychische en fysieke veiligheid van leerlingen en 
medewerkers. 

In het overzicht hieronder wordt duidelijk gemaakt op welke manier sociale veiligheid een plek krijgt 
binnen de school. Er kan verwezen worden naar bestaande protocollen, plannen en documenten door 
een bijlage met nummer achter de titel te plaatsen.  
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Organisatie veiligheid 
Schoolcontactpersoon: Gonneke de Roode: g.deroode@ronduitonderwijs.nl 
 
Vertrouwenspersoon intern: Lisette Groot: lisette.groot@ronduitonderwijs.nl 
Bovenschools bestuur extern: Matty Toorenburg E-mail: 
toorenburg@devertrouwenspersoon.nl Telefoon: 088-1119910  
Julia Jongert E-mail: jongert@devertrouwenspersoon.nl Telefoon: 088-1119910 
Aandachtsfunctionaris: Gonneke de Roode: g.deroode@ronduitonderwijs.nl 
Pestcoördinator: Gonneke de Roode: g.deroode@ronduitonderwijs.nl 
RI&E/preventiemedewerker: Cindy Kruijer: c.kruijer@ronduitonderwijs.nl 
Bedrijfshulpverleners: K.Lobry, G.de Roode, R.Schaaper, I. Knippels, J.Koning, 
i.IJsseldijk, A.Swartsenburg, C.Kruijer(@ronduitonderwijs.nl) 
Medewerker peuteropvang:  stichting Klein Alkmaar en BSO Rollebol 
 
Interne communicatie: 
Mr, ouderraad, Managementteam 
Externe communicatie:  
Leerplichtambtenaar: Ineke van Steenhoven: 1vansteenoven@alkmaar.nl 
consulent passend onderwijs: Yvonne Vellinga: y.vellinga@ppo-nk.nl 
contactpersoon politie: 0800-8844 
CJG coach: Veronique Wagenaar: VWagenaar@alkmaar.nl 
Schoolarts: Mw Linda Kramer-de Wit: Lkramer@ggdhollandsnoorden.nl 
Schoolverpleegkundige: Ietske de Braij: ibray@ggdhn.nl 
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Protocollen / documenten Bijlage 

nr: 

Aanpak en borging op school 
(beschrijving van methoden en 
methodieken en hoe dit geborgd is in de 
school) 

Sociale aspecten 

o Pestprotocol 
o Gedragsverwachtingen en/of regels 

(preventieve, curatieve en 

disciplinaire aanpak) 
o Gedrag van personeel, leerlingen, 

ouders. 
o Pedagogische 

kaders/huisstijl/schoolregels/klassenr

egels. Manieren van handhaven 
o Leerling Lighthouse  
 

 

o Ouderbetrokkenheid (zie schoolgids) 

o Communicatie/privacy beleid (zie 

schoolgids) 
o Code rondom mediagebruik en 

internet. 

1 Methode methodiek: Vreedzame 
school, burgerschap en The leader 
in Me. 
 
Indien nodig wordt dit besproken 
met ouders en personeel. 
Pedagogische aanpak is samen 
opgesteld met het team. 
Binnen de school staan afspraken 
in de schoollijn. 
Uit groepen 6,7 en 8 zijn 2 
leerlingen die samen met een 
leerkracht onderwerpen bespreken 
die zij belangrijk vinden. 
 
 
Vanaf groep 5 tekenen ouders en 
leerlingen een contract over het 
gebruik van internet en gebruik 
mobiele telefoon. 
 
Alle protocollen staan ter inzage 
op de website 

Grensoverschrijdende aspecten 

o Afspraken over belonen en sancties. 
o Toelating, schorsing en verwijdering 

( opgesteld vanuit Ronduit) 
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We werken met gele en rode 
kaarten als kinderen zich 
misdragen.  

mailto:1vansteenoven@alkmaar.nl
mailto:VWagenaar@alkmaar.nl
mailto:relshof@ggdhollandsnoorden.nl


o Medisch protocol (opgesteld vanuit 

Ronduit) 
o Protocol rouwverwerking 

 

o Incidentenregistratie  
 

 

o Gebruik meldcode  
 

 

 
Alle protocollen staan op de 
website 
Intern document indien nodig 
 
Leerkrachten houden incidenten 
bij als een leerling een bezoek 
brengt aan een arts. 
Meldcode staat op de website 
 

Ruimtelijke aspecten 

o Toezicht en surveillance 
o Afspraken met buurt/gemeente). 

o Omgevingsveiligheid in- en om de 

school (denk ook aan de 
verkeersveiligheid)  

o Schoolgebouw en omgeving 
(deurbeleid, plein en entree, aanpak 

ongewenst bezoek in- en om de 
school) ( staat in de schoolgids) 
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Tijdens pauze loopt personeel 
rond met hul van 
onderwijsassistenten en stagiaires. 
Elk jaar krijgen ouders advies om 
hun kind zoveel mogelijk lopend of 
op de fiets naar school te brengen 
ivm de geringe mogelijkheden van 
parkeren en veiligheid rond de 
school. 
We werken met een deurbel om 
ongewenst bezoek zoveel mogelijk 
te vermijden 
 

 

 

 


