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Inleiding. 
 
Gezien vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid stelt de Laurentiusstichting zich ten doel vanuit de 
katholieke grondslag in haar scholen aan in haar werkgebied woonachtige leerplichtige leerlingen 
kwalitatief goed onderwijs aan te bieden en bijdragen te geven aan hun menselijke ontwikkeling.  
De Laurentiusstichting acht het van groot belang dat verweven met haar maatschappelijke taak een 
blijvende oriëntatie plaatsvindt op de waarden, die gevonden worden in de katholieke traditie en in de 
gemeenschap van de katholieke kerk. 
De Laurentiusstichting streeft er naar om bij de beleidskeuzes de aspecten van 
gemeenschapsvorming en onderlinge solidariteit bewust te betrekken. Door middel van dit  streven wil 
de Laurentiusstichting een bijdrage leveren aan een aangename, onderling veilige en opbouwende leef- 
en werkomgeving voor zowel haar doelgroep als  haar medewerkers.  
Vanuit de vijf kernwaarden vrijheid/verantwoordelijkheid, groei, samen, openheid en eigenheid  wordt 
gewerkt aan de pedagogische opdracht de leerlingen een uitdagende leeromgeving te bieden, waarin ze 
zelfstandig kritisch leren denken en keuzes maken.  
De scholen van de stichting leggen met deze uitgangspunten de basis voor een veilig schoolklimaat: 
d.w.z. leerkrachten en leerlingen voelen zich dusdanig thuis, veilig en vertrouwd, dat zij zich kunnen 
ontplooien op ieders eigen wijze. De nadruk ligt dan ook op de sociale veiligheid, op het welbevinden 
van leerkrachten en leerlingen op hun school. Uiteraard wordt de fysieke veiligheid daarbij niet uit het 
oog verloren. Het streven is er op elke school op gericht vooral in preventieve sfeer te werken aan 
ieders veiligheid (“voorkomen is beter dan genezen”). Daarnaast dient er eveneens adequaat te 
worden ingespeeld op problemen van alledag die zich voor kunnen doen (pesten, agressie, 
conflicten). 
 
Uitgangspunten hiervoor zijn: 

 De school definieert gewenst veilig klimaat; 

 De school vertaalt haar kernwaarden in kerngedrag met betrekking tot voorkomen en 
aanpakken van agressie en geweld (wij zien en grijpen in bij gedrag dat niet toelaatbaar 
is, zoals het kapot maken van spullen, bedreigen, intimideren) 

 De school formuleert kerngedrag positief (wij helpen elkaar, wij maken er samen een 
leuke school van, wij ondersteunen elkaar bij en na een incident) 

 Iedereen in de school (leerkrachten en leerlingen) spreekt elkaar aan op feitelijk zichtbaar 
gedrag en verwijst zonodig naar de kernwaarden en het kerngedrag van de school. 

 
Door het sociale klimaat in de school zo optimaal mogelijk te houden, veel aandacht te geven aan 
sociale vaardigheden, wijze van zorg, omgang met elkaar, intermenselijke verhoudingen, trachten we 
een zo prettig, veilig, open mogelijke sfeer van respect en vertrouwen te creëren. Daarmee kunnen 
wellicht niet alle problemen worden voorkomen, maar tegelijk moet dit wel de basis zijn: een positieve 
kijk, vertrouwen in jezelf en in elkaar, vrijheid in verbondenheid, onderlinge zorg en 
verantwoordelijkheid, persoonlijk contact waardoor ieder zich kan ontwikkelen.  
 
Om het bovenstaande nog preciezer toe te snijden op de Jozefschool heeft een werkgroep in het 
voorjaar 2009 een schoolspecifieke omschrijving gemaakt van de vijf kernwaarden: veiligheid, 
respectvol met elkaar omgaan, authenticiteit, samen en betrokken. (zie bijlage 1) 
 
Het leer-, leef- en werkklimaat is dusdanig dat ontplooiingskansen voor leerlingen en leerkrachten tot 
hun recht komen, dat alle betrokkenen van de school een gevoel van welbevinden ervaren en zich 
geaccepteerd weten. De school is daardoor ook een oefenplaats voor goed en actief burgerschap. In 
de groep, op het schoolplein in de pauze krijgen leerlingen te maken met processen, gedragingen en 
gebeurtenissen die ook voorkomen in de “echte” samenleving. Op school wordt de leerling 
gestimuleerd voor zijn mening uit te komen en respect te hebben voor mensen die anders zijn. De 
sociale competentie van leerlingen kan zich zo verder ontwikkelen. 
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HOOFDSTUK 1.   FYSIEKE VEILIGHEID. 
 
 

1.  Algemeen. 
Visie  
Onze school streeft een leef- en werkklimaat waarin leerlingen en personeel zich veilig en 
positief verbonden voelen met de school. Een aspect daarvan is dat er naar de fysieke 
veiligheid wordt gekeken en deze regelmatig wordt geëvalueerd. Uitgangspunt vormen de 
wettelijke verplichtingen van de Arbeidsomstandighedenwet, bouwbesluiten, inspectie e.d.  

 
1.1.   Risico-inventarisatie en evaluatie. 

De school heeft in 2003 door een extern bureau een RI&E (ook ASV = Algemene 
Schoolverkenning genoemd) laten afnemen. Het gaat hierbij met name om de gebouwelijke 
situatie en het welbevinden van betrokkenen daarin. Uit de RI&E is een plan van aanpak 
voortgekomen (zie bijlage 2), dat in de afgelopen jaren is uitgevoerd.  

 
 Afspraken 

 De directeur (veiligheidscoördinator) loopt samen met een lid van de Medezeggenschapsraad 
jaarlijks de ARBO – checklist door en zij bepalen of er op grond van gewijzigde 
omstandigheden een herhaling van de RI&E noodzakelijk is en stellen het plan van aanpak bij. 
Het resultaat wordt vervolgens aan de MR voorgelegd. 

 
Aanpak en verbeterpunten. 
Op dit moment zijn alle verbeterpunten vanuit de RI&E uigevoerd.  

              
Op grond van de uitkomsten van de RI&E kan worden bepaald over welke risico‟s 
leerkrachten, leerlingen en/of ouders voorlichting moeten krijgen. In ieder geval wordt 
aandacht besteed aan: 

 de veiligheids- en werkinstructies voor leerkrachten en leerlingen; 

 werkgebonden risico‟s, zoals agressie, geweld en stress; 

 het verzuimbeleid en bijbehorende protocollen; 

 de ontwikkeling van het ziekteverzuim op school; 

 de introductie van nieuwe medewerkers, stagiair(e)s en leerlingen. 
 
De RI&E in specifieke zin, m.n. de  verbeterpunten, alsmede het schoolveiligheidsplan in zijn 
geheel zijn onderdeel van de managementrapportage aan de centrale directie en zijn een 
standaardbespreekpunt in de managementgesprekken met de centrale directie. 
 

1.2. Ontruimingsplan  
De school heeft een door de brandweer goedgekeurd ontruimingsplan: Versie: 3.0. ( zie 
bijlage 3). Dit plan is ter inzage aanwezig bij de directie/administratie en in iedere ruimte hangt 
een verkorte versie (zie bijlage 4). Hulpouders en vrijwilligers krijgen aan het begin van et 
schooljaar een schrijven waarin staat hoe zij moeten handelen als er spake is van een 
ontruiming (bijlage 5).  
 
Onder leiding van de BHV-ers  wordt er twee keer per schooljaar een ontruimingsoefening  
gehouden. De evaluatie ervan kan leiden tot mogelijke bijstelling van het ontruimingsplan of 
het opstellen van verbeterpunten.  
 

  
1.3.  Bedrijfshulpverlening: organisatie op de school. 
 
 Op dit moment heeft de school 15 BHV‟ers die allen gediplomeerd zijn. De onderstaande 

BHV‟ers met een * - toevoeging hebben een eigen geldig EHBO diploma.  
M. Prins  D. Langeslag*   M. van der Ham 
Y. van Dorp  J. van Paassen  W. van der Ham 
I. v. Coevorden   S. Olsthoorn*   C. Kluiters*  
S. Smeele   A. van Egmond  R. Rosa 
I. Peters  J. Hofstede  K. van Santen   
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 De taakomschrijving van de BHV‟er is opgenomen in het ontruimingsplan.  
 

BHV‟ers zijn herkenbaar door een geel vest met de letters “BHV” erop. Het hoofd van de 
BHV‟ers draagt ook een geel vest met daarop de tekst “Hoofd BHV”.  
Per plein heeft één BHV‟er (totaal 4) een portofoon. Hij/zij heeft deze in de klas en neemt deze 
mee bij een ontruiming. Communicatie tussen de pleinen/BHV‟ers verloopt dus via de 
portofoons. Standaard wordt kanaal 1 gebruikt.  
 
In het gebouw hangen 5 EHBO-A koffers:  
- aan het einde van de kleutergang 
- in de gemeenschapsruimte 
- in de gang SPW8 
- in de gang nieuwbouw beneden 
- in de gang nieuwbouw bovenverdieping 

 
De taken en verantwoordelijkheden van de arbocoördinator/preventiemedewerker zijn 
opgenomen in het takenpakket van de directeur.   

 
1.4. GGD wijzer 

Op de school, bij de directie/administratie, is een aparte map: “De GGD wijzer” aanwezig. 
Hierin zijn o.a. alle (kinder)ziektes opgenomen met een duidelijke beschrijving van de 
klachten, van welke acties de school moet/kan nemen, hoe berichtgeving naar de ouders dient 
te verlopen en wanneer leerlingen geweerd moeten worden.  

 
1.5. Klachtenregeling:  

Klachtenregeling ongewenste intimiteiten 
Het is een wettelijke verplichting dat scholen een klachtenregeling ongewenste intimiteiten 
hebben. Ook onze school heeft zo‟n regeling opgesteld en met ingang van 1 februari 1998 is 
deze daadwerkelijk gestart. 
 
Wat wordt er nu verstaan onder ongewenste intimiteiten ? 
Het is een hele mond vol. Maar in het kort komt het hier op neer, dat alle gedrag van 
leerkrachten, ouders, kinderen, dat wij in het dagelijks leven te ver vinden gaan, voorkomen 
dient te worden. Zowel kinderen, leerkrachten, ander personeel en ouders dienen zich op alle 
gebied veilig te voelen op school. 
In voorvallen, waarbij dit niet het geval is, is de leerkracht of de directie de aangewezen 
persoon om naar toe te gaan. 
In sommige gevallen echter zou dit in uw ogen niet voldoende kunnen zijn. Misschien zou u 
liever anoniem over bepaalde zaken van gedachten willen wisselen of nader uitgezocht willen 
zien. Daarom heeft de school een onafhankelijk vertrouwenspersoon kunnen aantrekken. Bij 
deze vertrouwenspersoon kunt u terecht om van gedachten te wisselen. Samen met de 
vertrouwenspersoon kunt u bekijken of er een klacht ingediend gaat worden bij de 
klachtencommissie van de school of bij andere instanties. Deze vertrouwenspersoon heeft 
geheimhoudingsplicht ten aanzien van de aanmelder. 
 
Een citaat uit het klachtenreglement. Hoe wordt daar het begrip „ongewenste intimiteiten‟ 
omschreven: 
„Ongewenste intimiteiten zijn handelingen, gedragingen en/of uitlatingen die binnen of in 
samenhang met de onderwijssituatie plaatsvinden en die door degene op wie ze zijn gericht of 
in het geval het een minderjarig kind betreft, ook door de ouders/verzorgers van deze leerling 
als ongewenste, eenzijdige en/of dwangmatige seksueel getinte aandacht worden 
aangemerkt. 
Ongewenst zijn in ieder geval herhaaldelijke handtastelijkheden, voortdurende op- en 
aanmerkingen, grappen of gebaren en herhaalde toenaderingspogingen. Ook bepaalde 
manieren van kijken kunnen als intiem en ongewenst worden beschouwd‟. 
 
Naast de vertrouwenspersoon functioneert sinds 1 februari 1998 ook een klachtencommissie. 
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 Regionale klachtencommissie  
Het bestuur heeft zich aangesloten bij de Regionale Klachtencommissie van de VBKO. Bij 
klachten of ontevredenheden kunnen ouders het beste de leerkracht van hun kind 
aanspreken. Als de ontevredenheid blijft bestaan dan staat de deur van de directiekamer 
wagenwijd open. Vindt men ook hier geen bevredigende oplossing voor het probleem dan kan 
men een klacht indienen bij de klachtencommissie, al dan niet na overleg met de 
vertrouwenspersoon. Dat gebeurt dan niet meer anoniem, maar wel met de grootste 
zorgvuldigheid voor de privacy van de aanklager en aangeklaagde. 
Het reglement van de klachtencommissie is opgenomen als bijlage bij het schoolplan en ligt 
dus op school ter inzage. De samenstelling van de klachtencommissie is wisselend, hierin 
zitten personen die geen relatie met de school hebben. (zie Bijlage I en bijlage II)  
 
De vertrouwenspersoon voor onze school is: 
Mevrouw T. Vente, Populierenlaan 23, 2631 HX Nootdorp, telefoon 015-3108796. 
 
Klachtencommissie voor het katholiek onderwijs 
Postbus 82324 
2508 EH  Den Haag 
Tel. 070-3925508 (9-00-12.30 uur) 
Fax. 070-3020836 
Website: www.geschillencies-klachtencies.nl 

  
 
1.6.  Controle, lijsten/afspraken/protocollen/voorzieningen 
1.6.1. Alarmering. 

Jaarlijks wordt aan de alarmdienst gemeld wie als sleuteladres dient bij alarmering (M.Prins, 
H.Mohan, S.Smeele en Y.v.Dorp). Tevens wordt aan het stafbureau doorgegeven wie in de 
vakanties zorgt draagt voor de toegang tot de school. 
 

1.6.2. Speeltoestellen. 
 Op de speelpleinen hebben we diverse speeltoestellen staan. Een kleine inventarisatie: 

Kleuterplein: klimrek, zandbak, basket. 
Tante Nel Plein: tafeltennistafel, duikelrek, basket. 
Blokkenplein: duikelrek, 2 tafeltennistafels. 
Jaarlijkse controle van deze toestellen valt onder een stichtingsbreed contract. Zie voor meer 
informatie hierover de stichtingsbrede notitie over speeltoestellen (bijlage III), zie voor de 
keuringsoverzichten SVP-Map 4. 
 

1.6.3.  Schouwing van gebouwelijke situatie. 
De jaarlijkse schouw van het gebouw vindt plaats in het najaar door de medewerker 
huisvesting, de directeur en de betrokken gemeenteambtenaar. Het schouwrapport vormt de 
basis voor de huisvestings- en onderhoudsaanvragen voor het nieuwe jaar. 
 

1.6.4. Schademeldingen. 
Zie hiervoor de notitie “Algemene richtlijnen bij schade” (bijlage IV) over afhandeling van 
schademeldingen door het stafbureau en de verschillende  gemeenten. 

 
1.6.5. EHBO koffers. 

Op afroep zo vaak noodzakelijk, doch minstens twee keer per jaar, wordt de inhoud van de 5 
EHBO koffers gecontroleerd en aangevuld. Dit wordt gedaan door het bedrijf Medisan.  

 
1.6.6 Ongevallenregistratie en ongevallenmeldingsformulier. 

Iedere school dient van de ongevallen, die op school plaatsvinden, een registratie bij te 
houden op schoolniveau. Bij ernstige ongevallen (met ziekenhuisopname, verwacht blijvend 
letsel, dan wel dodelijke afloop) dient melding aan de arbeidsinspectie te worden gedaan. 
Voor de registratie van ongevallen wordt een eigen logboek bijgehouden met de volgende 
aandachtspunten: 
a. aard van het ongeval 
b. datum 
c. letsel 
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d. verzuim ja/nee 
e. oorzaak 
f. actie om herhaling te voorkomen. 
 
Zie voor ongevallenmeldingsformulier bijlage 6. Deze formulieren zitten in iedere 
verbandkoffer.  

 
1.6.7. Blusmiddelen. 

De school heeft een contract met de firma Ansul die jaarlijks de blusmiddelen op school 
controleren.  

 
 
1.6.8. Ontruimingsinstallaties. 

De school heeft een contract met de firma Groenewegen die jaarlijks de 
ontruimingsinstallaties op school controleren.  
 

1.6.9. Noodverlichting 
De school heeft een contract met de firma Groenewegen die jaarlijks de noodverlichting op 
school controleert.  
 

1.6.10. Verwarming 
De school heeft een contract met de firma Naaktgeboren die jaarlijks de verwarmingsketels op 
school controleert.  

  
 

 
HOOFDSTUK 2. SOCIALE VEILIGHEID. 
 
2.1. Algemeen. 

Ons sociaal veiligheidsbeleid heeft als doel alle vormen van agressie, geweld, seksuele 
intimidatie en pesten binnen of in de directe omgeving van de school te voorkomen en daar 
waar zich incidenten voordoen adequate maatregelen te treffen om verdere escalatie te 
voorkomen. 

 
Ons veiligheidsbeleid richt zich op drie punten: 
a.  Het creëren van een zodanig schoolklimaat, dat leerlingen en personeel leren en 

werken in een veilige omgeving, zodat uitval wordt voorkomen. 
Dit blijkt uit onze aandacht voor onderwijs op maat, de gedragsregels die de school 
hanteert, en de aandacht voor normen- en waardenontwikkeling, waarbij de nadruk 
ligt op voorbeeldgedrag van personeel tegenover leerlingen en ouders, waarbij ook 
van ouders een actieve rol wordt verwacht. 

b. Vroegtijdige signalering van risicoleerlingen en personeelsleden die mogelijk meer 
dan gemiddelde kans lopen om dader of slachtoffer te worden, en vroegtijdige 
signalering van ongewenste situaties. 
Dit blijkt uit onze aandacht voor ons programma sociale vaardigheden voor de 
groepen “Kinderen en hun sociale talenten” en het inrichten van een zorgteam, dat de 
leerlingzorg op het gebied van veiligheid onder de aandacht houdt van team en 
individuele leerkrachten. 

c.  Een zo adequaat mogelijke aanpak bij gebleken problemen, alsmede een aanpak van 
opvang voor personeelsleden, leerlingen en ouders, die geconfronteerd zijn met 
agressie, geweld, sexuele intimidatie of pesten. Snelheid van handelen, een 
zorgvuldige analyse van de eventuele achterliggende problematiek, een goede 
klachtenregeling, een goede afstemming met en communicatie met en doorverwijzing 
naar hulverlening zijn hierbij belangrijke succesfactoren.  

 Bij de aanpak van gebleken problemen/situaties kunnen naast de directeur van de 
school de volgende personen mogelijk een meer expliciete rol spelen, b.v. 

 vertrouwenspersoon, 

 zorgcommissie: intern begeleider en de schoolmaatschappelijk werker.  

 identiteitsbegeleider 

 externe deskundigen als slachtofferhulp 
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2.1.1.  Schoolklimaat 

Wij vinden het belangrijk, dat de school een veilige en verzorgde omgeving is voor de 
leerlingen en de medewerkers. Een omgeving waarin iedereen zich geaccepteerd 
voelt en waar het plezierig samenwerken is. Onze school is een school die open staat 
voor ouders. Sterker nog: we proberen ouders optimaal te informeren en te betrekken 
bij de dagelijkse gang van zaken. Onze afspraken zijn:  
 
1. De school ziet er verzorgd uit 
2. De school is een veilige school  
3. Leraren (onderling) en leerlingen (onderling) gaan respectvol met elkaar om  
4. Ouders ontvangen wekelijks een nieuwsbrief 
5. De school organiseert jaarlijks twee ouderavonden (tafeltjesavonden) 
6. Ouders participeren bij diverse activiteiten 
7. De school staat altijd open - de leraren zijn bereikbaar    

 
De afspraken (doelen) worden 1 x per vier jaar beoordeeld door de directie, het team, 
de leerlingen en de ouders, middels een enquête vanuit de WMK-PO. 

        
T.a.v. het schoolklimaat kunnen we ook weer verwijzen naar teksten uit “De 
kernwaarden van de Jozefschool” waarmee we willen bewerkstelligen dat we het 
“Jozefgevoel” vasthouden ondanks de veranderende wereld om ons heen.  

 
Teksten uit de schoolgids, zoals hoofdstuk 4.10 – Pedagogisch beleid, zijn bedoeld 
een veilig  schoolklimaat te bewaken/bewerkstellingen (zie volgende hoofdstuk 2.1.2.).   

 
2.1.2.   Vroegtijdige signalering 

Welke problemen  (incidenten) kunnen we onderscheiden? 
Te denken valt aan:  

 fysiek geweld  

 intimidatie en/of bedreiging met fysiek geweld  

 intimidatie en/of bedreiging via msn, sms, e-mail of Internet 

 pesten, treiteren en/of chantage  

 seksueel misbruik, seksuele intimidatie  

 discriminatie of racisme  

 vernieling, diefstal, heling  

 (religieus) extremisme   
 

Beleid: Ook hier willen we weer terugvallen op hoofdstuk 4.10 uit de schoolgids:  
 
PEDAGOGISCH BELEID 
Opmerkingen rondom het pedagogisch beleid van de school kunt u her en der in de 
schoolgids terug vinden. Voor de duidelijkheid zetten we in dit hoofdstukje de zaken 
op een rijtje, aangevuld met enkele opmerkingen over hoe we op school te werk gaan.  
Vanuit onze visie streven we ernaar dat de kinderen met plezier naar school toe gaan, 
dat de groepen goed als groep functioneren. Binnen de school en specifiek binnen de 
groep gaan we met respect met elkaar en de omgeving om. De algemeen geldende 
waarden en normen zijn ook binnen de schoolmuren van toepassing. Op die manier 
proberen we een optimaal klimaat te bewerkstelligen om tot leren te komen. Om dit te 
bereiken wordt er door het jaar heen veel aandacht aan dit ontwikkelingsgebied 
besteed.  
Elders kunt u lezen dat we ter ondersteuning van de pedagogische rode draad vorig 
jaar een methode Sociale Vaardigheden ingevoerd hebben. Overal waar mensen 
samen zijn gelden afspraken, zo ook binnen de school. Aan het begin van het 
schooljaar worden de afspraken (regels) met de groep doorgenomen. Door het jaar 
heen richten we ons regelmatig schoolbreed op het onder de aandacht brengen van 
geldende afspraken. Ook handig om in dit verband te weten is dat het eerste project 
tijdens de catecheselessen een “pestproject” is, wat natuurlijk alles te maken heeft 
met omgaan met elkaar. Tot slot is het handig te weten dat we uitgaan van een 
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positieve benadering, we eerder kiezen voor een sfeer van belonen dan voor een 
sfeer van straffen.  
Nu kan het natuurlijk wel eens niet zo gaan als we zouden willen. Hieronder een 
aantal handvatten die we kunnen aangrijpen om het bovenstaande wel voor elkaar te 
krijgen.  
Is men binnen een groep niet bevattelijk voor mondelinge correcties dan kan in de 
klas het “gele kaarten” systeem gebruikt worden. Dit houdt in dat een leerling een gele 
kaart krijgt (naam op een geel vak op het bord). Uiteraard heeft de leerling de kans 
weer van het bord af te komen. Lukt dat niet dan neemt de leerkracht na schooltijd 
contact op met de ouder(s)/verzorger(s) om door te nemen hoe het die dag verlopen 
is. Als dit nogmaals gebeurt worden ouder(s)/verzorger(s) uitgenodigd voor een 
gesprek op school met de leerkracht, de leerling en de directie.  
Nu kan het zijn dat het niet goed blijft gaan met een specifieke leerling. Wij als school 
behouden ons het recht voor leerlingen om pedagogische of didactische redenen over 
te plaatsen, gedurende het schooljaar, naar een andere (parallel)groep. Uiteraard zijn 
er dan met u al een aantal gesprekken gevoerd. Mocht het, ondanks de inzet van de 
school en de ouder(s)/verzorger(s), helemaal fout lopen met een leerling dan kan de 
school terugvallen op regeling “Toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen”, 
waarover u in hoofdstukje 4.16 meer leest. 
Mochten wij onze doelstelling v.w.b. de ontwikkeling van een groep (zie eerste alinea) 
niet voor elkaar krijgen, op pedagogisch of didactisch gebied, dan kunnen wij als 
school besluiten de groep, aan het einde van een schooljaar, te mixen met een 
parallelgroep. Het (her)indelen van groepen valt onder de verantwoordelijkheid van de 
school; groepsleerkrachten, de interne begeleiders en de directie zijn hierbij 
betrokken. 

 
Welke procedures zijn er voor het afhandelen van problemen?  

 Melding en registratie op schoolniveau, stichtingsniveau, gemeenteniveau 
(leerplicht).   

 Klachtbehandeling op niveau leerkracht, directie, bestuur. 

 Contactpersoon/vertrouwenspersoon 

 Contact met leerplichtambtenaar 

 Sociale kaart van de gemeente: melding via de verwijsindex.  
 
Beoordeling 
Het eens in de twee jaar bevragen van leerlingen, leraren en ouders is verplicht. We 
gebruiken hiervoor de vragenlijsten uit de WMK-PO.  

 
2.1.3.  Adequate aanpak problemen. 

Ingeval zich incidenten voordoen wordt hier naast de verplichte registratie van het 
incident mocht dat nodig blijken, zorggedragen voor een schoolopvangteam van 
leerlingen. Dit opvangteam bestaat uit directie, interne en eventueel externe 
hulpverleners. Deze leden worden voor hun taken opgeleid en hen wordt de 
mogelijkheid geboden scholing te volgen op dit gebied. Indien een incident leidt tot 
ziekteverzuim van personeel, wordt gehandeld conform het ziekteveruimbeleid van de 
stichting. Ook als een incident niet tot verzuim leidt, is aandacht voor het slachtoffer 
(of dader) gewenst. Indien betrokkene dit wenst, stimuleert de directie de 
betrokkenheid van collega‟s bij de situatie. De intern begeleider en directeur vormen 
een belangrijke schakel naar schoolexterne voorzieningen voor leerlingen, zoals 
maatschappelijk werk, de leerplichtambtenaar, bureau jeugdzorg, politie. Het op 
school aanwezige zorgteam kan hier ook bij betrokken zijn.  
Op onze school zijn diverse protocollen aanwezig die beschrijven hoe gehandeld dient 
te worden, t.w. 

 

 Schoolregels, gedragsprotocol.   (bijlage 7) 

 Pestprotocol.     (bijlage 8) 

 Protocol time-out/schorsing en verwijdering. (bijlage V) 

 Protocol internetgebruik.   (bijlage 9) 

 Protocol rouwverwerking.    

 Klachtenregeling.    (bijlage I) 
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Beoordeling 
Het eens in de twee jaar bevragen van leerlingen, leraren en ouders is verplicht. We 
gebruiken hiervoor de vragenlijsten uit de WMK-PO.  
Regelmatige bespreking en evaluatie van protocollen conform een plan van aanpak 
en na ieder voorgekomen incident. 

 
2.2. Scholing personeel en overige betrokkenen 

Op onze school wordt jaarlijks zorg gedragen voor voldoende scholing van personeel en 
overige betrokkenen (denk aan overblijfouders, vrijwilligers) op het gebied van 
schoolveiligheid. De school draait mee in het programma opleiding BHV dat gemeentebreed is 
uitgezet en  BHV-ers gaan jaarlijks op herhaling. Daarnaast kan jaarlijks bekeken worden wat 
schoolspecifiek vereist en gewenst is.  

 
2.3. Evaluatie schoolveiligheidsbeleid. 

Jaarlijks wordt dit Schoolveiligheidsplan herzien en voorgelegd aan het managementteam en 
de medezeggenschapsraad van de school ter goedkeuring.   
 
De evaluatie vindt plaats in de diverse team-, zorgteam- en MT-vergaderingen. 
De veiligheid blijft een verantwoordelijkheid voor het gehele team. Het veiligheidsbeleid en de 
evaluatie van de diverse instrumenten worden in de evaluatiecyclus van het schoolplan 
opgenomen en met de medezeggenschapsraad besproken. 

 
 Verbeterpunten. 

Naar aanleiding van de verbeterpunten die uit de evaluatie naar voren komen, wordt een 
prioritering opgenomen in de beleidsvoornemens in het jaarlijkse activiteitenplan van de 
school. 

 
2.4. Checklist Veiligheid. 

Voor de volledigheid wordt als bijlage een “checklist veiligheid” (bijlage V) toegevoegd, die een 
aantal punten onder de aandacht brengt, die mogelijk nu en in de toekomst nog kunnen 
worden opgepakt.  

 
2.5  Internetsites. 

www.schoolenveiligheid.nl. 
Deze zeer bruikbare site “Centrum School en Veiligheid” biedt veel praktische informatie en 
instrumenten, die gebruikt kunnen worden bij het schrijven van een veiligheidsplan. 
www.minocw.nl 
Veiligheid is een belangrijk onderwerp. In het „Dossier Veilige School‟ is informatie te vinden 
over de campagne van de organisatie Consument en Veiligheid, die OCW een aantal jaren 
geleden ondersteunde, bij de ontwikkeling van de methode “Veiligheid op de basisschool: 
werken aan een school zonder ongelukken”. 
www.ictopschool.net 
Hier is informatie te vinden over veilig internetgebruik. 
www.besturenraad.nl  
Hier is een brochure “Veiligheid op de basisschool” te vinden die overzichtelijk alle 
aandachtspunten betreffende veiligheid in beeld brengt, handig voor een beschrijving van een 
integrale aanpak van de veiligheid. 
www.aob.nl 
Hier is de brochure “Veilig Onderwijs: het schoolveiligheidsplan” te raadplegen. 
 
Uiteraard is er nog veel meer informatie te vinden als er gericht gezocht wordt op de juiste 
trefwoorden. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.schoolenveiligheid.nl/
http://www.minocw.nl/
http://www.ictopschool.net/
http://www.besturenraad.nl/
http://www.aob.nl/
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HOOFDSTUK 3. SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN (SVP) – DE OPBOUW. 
 
 
Dit SVP bestaat uit 4 mappen: 
 
 
 

 
 
 
 
 
Map 1: Hierin zit dit veiligheidplan met daarachter de bijlagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Map 2: Dit is de GGD map zoals genoemd in hoofdstuk  1.4. 
 
 
 
 
 

 
 
Map 3: Deze map bevat : 
- De formulieren van de jaarlijkse brandweerbezoeken. 
- Jaarlijkse keuringrapporten en onderhoudsoverzichten van o.a. 
de blusmiddelen, de noodverlichting, de ontruimingsinstallaties, 
de verwarmingsketels. 
- Volle (en jaarlijks bij vernieuwen) ongevallenregistratie- 
formulieren.  
 

 
 
 
 
Map 4: In deze map worden de keuringsrapporten en 
controlelijsten van de speeltoestellen bewaard.  
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Bijlagenoverzicht 

 
 

 Bijlage Laurentiusstichting  Bijlage school 

I Klachtenregeling 1 Vijf kernwaarden van de Jozefschool 

II Klachtencommissie 2 Risico-inventarisatie en evaluatie 

III Speeltoestellen 3 Ontruimingsplan, volledig 

IV Algemene richtlijnen bij schade 4 Ontruimingsplan, verkort 

V Checklist Veiligheid 5 Brief ouders m.b.t. ontruiming 

VI  6 Ongevallenmeldingsformulier 

VII  7 Protocol gedrag 

VIII  8 Pestprotocol 

IX  9 Protocol Internetgebruik 

X  10  

XI  11  

XII  12  
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