Sociale veiligheidsplan

“Veiligheid bereikt men niet door muren te bouwen maar door deuren te openen”
Urho Kekkonen 1900-1986

Mei 2017
Praktijkschool De Noordhoek
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Identiteit
De Noordhoek is een Protestants Christelijke school. Vanuit ons hart laten wij ons in alle
verscheidenheid inspireren door de Bijbelse boodschap die wij in de dagelijkse omgang met
leerlingen gestalte willen geven. We besteden hierbij veel aandacht aan het omgaan met elkaar. We
vinden als school dat iedereen geaccepteerd en gerespecteerd moet worden ongeacht
levensovertuiging, beperking, seksuele identiteit of afkomst.
Iedereen heeft het recht zichzelf te zijn en zich te midden van de anderen veilig te voelen. Je mag in
school openlijk uitkomen voor wat je denkt, gelooft, voelt, wil en kan. We zoeken samen naar de
grenzen van wat we wel en niet acceptabel vinden en maken daarover duidelijke afspraken.
In onze school proberen we conflicten zonder geweld op te lossen. En als we merken dat een conflict
te hoog oploopt, vragen we anderen om zonder geweld te bemiddelen. We helpen elkaar om ons
aan die afspraken te houden en spreken elkaar er op aan als dat niet lukt.
Missie
Wij zetten ons bewust in voor de individuele ontwikkeling van elke leerling. We nemen initiatief om
samen met anderen ons doel te bereiken: voor elke leerling een volwaardige plek in de samenleving.
Visie
Het belang van elke leerling staat voorop.
Wij onderscheiden ons door onze geïntegreerde kennis op het gebied van onderwijs, gedrag en zorg.
We stemmen onze begeleiding af met ouders en partners.
Wij zijn gericht op het vergroten van mogelijkheden van leerlingen doordat zij hun talenten kunnen
ontdekken en ontwikkelen. Leerlingen worden in staat gesteld zelfverantwoordelijkheid te nemen in
hun leerproces zodat zij zo volwaardig mogelijk participeren in de maatschappij.
We bieden betekenisvol onderwijs en diensten aan in een moderne praktijkgerichte leeromgeving
gericht op een toekomstige werkplek, baan en/of vervolgopleiding. Onlosmakelijk is daaraan
verbonden onze focus op wonen, werken, vrije tijd en burgerschap. Het onderwijs en de
dienstverlening wordt aangeboden door goed opgeleide professionals.
Slogan
Allemaal anders, ieder zijn talent!
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Stroomschema sociale veiligheid

•Op de school is een anti-pestprotocol aanwezig (zie website);
•Op school zijn er afspraken over het gebruik van social media;
Preventieve •Op twee studiemomenten per schooljaar besteden we aandacht aan het herkennen van
maatregelen pestgedrag en het ondernemen van acties.

Preventieve
lessen

Iedereen

Mentor

Mentor /
teamleider

Zorgteam

CSV

MT

Evaluatie

•In de lessen SOVA, Zelfzorg, PSV, Leefstijl en Burgerschap worden de leerlingen begeleid in
hoe we ons willen gedragen in de maatschappij.

•Bij een incident dat valt onder het anti-pestprotocol-en protocol social media en of de
schoolregels, wordt er melding gemaakt in SOM. Elke medewerker spreekt leerlingen of
collega's aan op ongewenst gedrag.

•Ouders, leerlingen en docenten kunnen bij de mentor een onveilige situatie onder de
aandacht brengen. De mentor meldt dit in SOM en zorgteam, de CSV en het MT. De
mentor neemt, indien nodig, contact op met ouders.
•Mentor zorgt voor deelname leerlingen aan de jaarlijkse enquête sociale veiligheid.

•In het periodiek zorgoverleg met de teamleider kan een patroon rond een leerling reden
zijn om specifiek advies in te winnen bij het zorgteam. Ook dit vermelden in SOM met een
melding aan CSV en MT.

•Het zorgteam zal verslag doen in SOM (voortgang, afhandeling en evaluatie) met melding
aan de mentor, het MT, de CSV, eventueel de ouders en de vertrouwenspersoon.

•Blijft op de hoogte van actuele ontwikkelingen welke relevant zijn voor het verder
ontwikkelen van een sociaal veilige school en deelt dit met het MT en indien relevant, met
docenten en medewerkers;
• Wordt geinformeerd over een pestincident , sociale media en-of sociale veiligheid.

•Is eindverantwoordelijk;
•Indien er zwaardere interventies nodig zijn als reactie op ongewenst gedrag kan het MT
gebruik maken van de in het pestprotocol omschreven maatregelen.

•Jaarlijkse evaluatie producten vanuit de werkgroep pedagogisch handelen;
•Jaarlijkse evaluatie met MT/CSV/vertrouwenspersonen over incidenten, Prozo enquête
sociale veiligheid en inzet middelen;
•Jaarlijkse presentatie van incidenten;
•Tweejaarlijks wordt er een personeels-/leerlingtevredenheidsenquête afgenomen via
Integraal.
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Een veilige school voor iedereen
Het doel van het sociale veiligheidsplan is een school waar alle betrokkenen, dus leerlingen,
docenten, medewerkers en ouders zich veilig en gewaardeerd voelen in de brede betekenis van het
woord.
Het beleid van Praktijkschool De Noordhoek ten aanzien van sociale veiligheid is gebaseerd op
preventieve en curatieve onderdelen van het veiligheidsplan zoals omschreven in:
- anti-pestprotocol;
- leefregels /schoolregels (website);
- afspraken pedagogisch klimaat;
- protocol sociale media gebruik.
Het plan bevat of verwijst verder naar heldere procedures over welke curatieve maatregelen er
genomen worden bij:
- ernstige incidenten en regelt de begeleiding en/of opvang van slachtoffers zowel voor
leerlingen als personeelsleden;
- schorsing en/of verwijdering van een leerling of schorsing van personeel.
Het plan bevat een:
- incidentenregistratiesysteem (SOM);
- ongevallenmeldingsformulier (Arbeidsinspectie). De school registreert alle incidenten en
bespreekt periodiek de analyse van deze cijfers met de medezeggenschapsraad.
Werkgevers in het onderwijs zijn verplicht om aangifte te doen van misdrijven. In de school is een
veiligheidscoördinator aangesteld. In het plan is na te lezen wie de vertrouwenspersoon is op school,
hoe de klachtenprocedure is geregeld en waar u de onafhankelijke klachtencommissie vindt.
Werknemers/onderwijspersoneelsleden krijgen scholing in het omgaan met dreigende conflicten.
Preventie
Het anti-pestprotocol -en de schoolregels geven een duidelijk kader waarbinnen wij met elkaar
samenwerken. De schoolregels geven ons inzicht op de wijze waarop wij ons gedragen binnen de
school. Dit document is voor de leerlingen bekend vanaf de eerste klas door middel van de 10
leefregels. De mentoren, docenten en medewerkers besteden hier ieder schooljaar regelmatig
aandacht aan.
Het anti-pestprotocol geeft meer een omschrijving van wat wij onder pesten verstaan, hoe we daar
mee omgaan en welke maatregelen we nemen op het moment dat een incident zich voordoet welke
de veiligheid van leerlingen in gevaar brengt.
In de werkgroep pedagogisch klimaat zijn er tal van afspraken gemaakt. Zoals: hoe sturen wij elkaar
(in de context van de identiteit, visie en missie van de school) aan indien er sprake is van niet
passend gedrag. Het gezamenlijke doel van alle medewerkers is: het voorkomen van conflicten door
het scheppen van een uitdagend, respectvol en verantwoord school-/klassenklimaat.
In de lessen Zelfzorg/Burgerschap, SoVa/Leefstijl en PSV is er iedere week het hele jaar door
aandacht voor preventieve lesprogramma’s.
Jaarlijks wordt er aandacht besteed aan gebruik van sociale media en cyberpesten door middel van
o.a. een theatervoorstelling, ouderavond.
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Handeling
De beleidsmatige eindverantwoordelijkheid ligt bij het managementteam en het bestuur van de
school, stichting LOGOS. Bij de uitvoering zijn alle docenten verantwoordelijk voor hun eigen aandeel
in de processen om te komen tot een veilige school, de uitvoering ervan en de handhaving.
De zorgcoördinator, schoolmaatschappelijk-werkster, vertrouwenspersoon en coördinator sociale
veiligheid scholen zich constant bij om, indien nodig, hun specifieke taken in het proces van
uitvoering en bewaking professioneel uit te kunnen voeren. Ook worden zij middels tijd gefaciliteerd.
Van stichting school en veiligheid wordt de monitor sociale veiligheid als leidraad gebruikt bij het
aanpakken van lopende zaken.

Evaluatie en ontwikkeling
Zie stroomschema.
CSV en Vertrouwenspersoon
CSV
: Mw. I. Schumacher, aanwezig op ma/vr
Vertrouwenspersoon : Mw. D. van der Hoeven, aanwezig ma/di/do
Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer: 0183-625350.
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COLOFON
Op de website www.denoordhoek.com:
 Schoolregels
 Anti-pestprotocol
 Schorsing en verwijdering
 Protocol Sociale media gebruik
Nuttige websites:
www.kennisnet.nl
www.meldknop.nl
www.itsuptoyou.nl
www.113online.nl
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