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INLEIDING  

De veiligheid van alle mensen die onze scholen bezoeken of er werkzaam zijn, is een groot goed. Om die veiligheid te 

garanderen wordt voldaan aan wettelijke richtlijnen in het kader van Arbobeleid, verzuimbeleid, Risico Inventarisatie en 

Evaluatie, integraal personeelsbeleid etc.. Met het in werking treden van de Wet Sociale veiligheid, per 1 augustus 2015, 

verplicht iedere organisatie zich een inspanningsverplichting op tenminste de volgende terreinen:  

• Aan een inspanningsverplichting voldoen om een actief veiligheidsbeleid te voeren;  

• het effect van het veiligheidsbeleid periodiek monitoren;  

• De volgende taken bij tenminste een persoon beleggen:   

• het coördineren van anti-pestbeleid;  

• het fungeren als vast aanspreekpunt.  

De wet heeft als belangrijkste doel dat scholen zich inspannen om pesten tegen te gaan en dat ze zorgen voor sociale 

veiligheid bij alle betrokkenen.  

 VEILIGHEIDSBELEID  

Scholen krijgen de taak om aan een inspanningsverplichting te voldoen en hierdoor papieren veiligheidsbeleid om te zetten 

in praktijk. De verplichting bestaat uit het ontwikkelen van een set samenhangende maatregelen, gericht op preventie en 

het afhandelen van incidenten. Dit beleid dient gevormd te worden met alle betrokkenen van de school en verankerd te 

worden in de dagelijkse praktijk. In het kader van pesten wordt scholen geadviseerd een anti-pestmethode te kiezen in de 

geest van de sociaal pedagogische visie.  

MONITOREN  

De situatie in de praktijk van de school verandert voortdurend. Hierom is het van belang om een meetinstrument te 

gebruiken dat een actueel en representatief beeld geeft van de veiligheidsbeleving van de leerlingen. Het monitoren moet 

drie soorten vragen bevatten:  

• Vragen naar het vóórkomen van incidenten op school  

• Vragen over de veiligheidsbeleving van leerlingen  

• Vragen over het welbevinden van leerlingen  

Voor het monitoren gebruiken we de vragenlijst SCOL in het schooljaar 2019-2020 in combinatie met de nieuwe vragenlijst 

van SterkWerk in groep 5 t/m 8.  Daarnaast gebruiken we tweejaarlijks de vragenlijsten WMK. Vanaf 2017/2018 is de school 

verplicht om de resultaten van het monitoren jaarlijks te delen met de inspectie. Dit doen wij ook als school.   

AANSPREEKPUNT PESTEN  

Voor ouders en leerlingen is het van belang om een laagdrempelig aanspreekpunt te hebben op  school wanneer er gepest 

wordt. De wet schrijft voor dat iedere school een persoon aanstelt die het beleid tegen pesten coördineert en fungeert als 

aanspreekpunt.  Dit Veiligheidsplan maakt onderdeel uit van een groter geheel. Deze versie is vooral bedoeld voor de zaken 

die op schoolniveau aandacht vragen. De RI&E, het Arbobeleidsplan en het IPB zijn op dit moment volop in ontwikkeling en 

vormen de kapstok van het Veiligheidsbeleid.  Aan dit document is een aantal bijlagen toegevoegd en in de tekst wordt 

hiernaar regelmatig verwezen.  

 Het Veiligheidsplan richt zich vooral op de volgende gebieden:  

• Sociale veiligheid (veilige omgeving voor leerlingen)  

• Personele veiligheid (veilige omgeving voor personeel en veilig personeel voor leerlingen)  

• Fysieke veiligheid (bescherming van gebouw en schoolmiddelen)  

• Informatiebeveiliging (bescherming van gegevens omtrent leerlingen, personeel en de school)  
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UITGANGSPUNTEN   

Voor het opstellen van dit veiligheidsplan zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:  

• de schooldoelstellingen;  

• voldoen aan wet- en regelgeving (Arbowet artikel 1, lid e en f; artikel 4, lid 2 en de Wet op het Primair Onderwijs, 

artikel 4a en 5a)  

• Formeel is het bevoegd gezag uiteindelijk verantwoordelijk  

• De schoolleiding zorgt voor de uitvoering van het beleid   

• Het veiligheidsbeleidsplan wordt in overleg met de (G)MR vastgesteld  

• Het Veiligheidsplan dient minimaal 4 jaarlijks te worden geactualiseerd op basis van geëvalueerde incidenten en 

een actuele dreigingen-, kwetsbaarheden- en risicoanalyse.  

1. COÖRDINATIE VEILIGHEID  

Een goede organisatie is noodzakelijk om adequaat te kunnen optreden op het terrein van veiligheid en 

beveiliging in de breedste zin van het woord. Formeel is het bevoegd gezag van de school hiervoor 

verantwoordelijk. Op schoolniveau is de schoolleider verantwoordelijk voor het veiligheidsbeleid. De 

schoolleider is gemandateerd door het bestuur.     

1.1 SCHOOLLEIDING  

De schoolleiding heeft de plicht zaken op het terrein van sociale en fysieke veiligheid van personeelsleden en 

leerlingen goed te organiseren en zorgvuldig in te bedden in de school. Binnen de school is een schoolnoodplan 

aanwezig. In dit plan zijn noodscenario’s en procedures beschreven. Tevens bevat dit plan een ontruimingsplan 

(bijlage 1). De medezeggenschapsraad (MR) van de school oefent controle uit op de uitvoering van het 

Veiligheidsbeleid en het Arbojaarplan en is in alle voorkomende gevallen bevoegd de Inspectie en andere 

deskundigen hierbij in te schakelen.   

1.2 PREVENTIEMEDEWERKER  

Sinds het invoeren van de wetgeving rondom Arbozorg is de werkgever verplicht tenminste één personeelslid 

aan te wijzen voor de taak van preventiemedewerker.  De Preventiemedewerker geeft in de dagelijkse praktijk 

zaken, die betrekking hebben op de veiligheid aan de schoolleider door.   

De taken van de preventiemedewerker zijn als volgt:  

• toezien op de dagelijkse veiligheid en gezondheid binnen de school of locatie;  

• collega’s bijstaan in het voorkomen van bedrijfsongevallen en ziekteverzuim;  

• het onderhouden van de contacten met de uitvoerder van de Risico Inventarisatie & Evaluatie  

   (vanaf hier afgekort tot RI&E);  

• het opstellen van een schoolnoodplan en het onder de aandacht brengen van bovengenoemde   

   zaken;   

De preventiemedewerker dient op de hoogte te zijn van wet- en regelgeving en in staat te zijn die te vertalen 

naar de schoolsituatie. Indien die kennis niet voldoende bij de preventiemedewerker aanwezig zijn, dan kan 

deze kennis opgevraagd worden bij het bestuur.  

 

  



6  

  

1.3 BEDRIJFSHULPVERLENING (BHV)  

De school heeft goed opgeleide BHV-ers, die jaarlijks in het voorjaar worden bijgeschoold. De BHV bestaat uit 

een drietal aspecten:   

1. ELH (eerste levensreddende handelingen)  

2. Beginnende brand   

3. Ontruiming.   

Artikel 2.22 van het Arbo-besluit vereist deelname van bedrijfshulpverleners aan georganiseerde 

herhalingscursussen, oefeningen of andere activiteiten. Deze herhalingsactiviteiten dienen van zodanige 

inhoud te zijn en frequentie te hebben dat de kennis en vaardigheden van de bedrijfshulpverleners op het voor 

een bedrijfshulpverlening vereiste niveau gehandhaafd blijven.  

Het aantal verplichte BHV’ers hangt af van het aantal personeelsleden (dus ook leerlingen) in het gebouw. Het 

Arbo besluit (art.2.4.4) bevat normen omtrent het aantal vereiste bedrijfshulpverleners. Daarbij gaat het om 

het aantal normaal aanwezige personen. Ook met het aantal aanwezige niet personeelsleden moet rekening 

worden gehouden.  

De schoolleider is verantwoordelijk voor het aantal BHV-ers dat in de school aanwezig is. In het schooljaar 

2019-2020  beschikt obs De Polle over 3 BHV’ers. Als extra richtpunt moet de schoolleider de jaarlijkse wettelijk 

verplichte ontruimingsoefening kritisch evalueren. Daarbij zal duidelijk worden of de aanwezige BHV-ers in 

staat zijn de ontruiming op een professionele manier te klaren. Elk jaar wordt er minstens één 

ontruimingsoefening gedaan. Op obs De Polle vindt jaarlijks een ontruimingsoefening plaats.  

1.4 OMGANG MET DE MEDIA  

Het is lastig om te gaan met negatieve aandacht van de media. Medewerkers van kranten en televisie kunnen 

de school, bijvoorbeeld na een ernstig incident, ongewenst belagen met telefoontjes en bezoekjes. De vraag is 

hoe de school in dergelijke situaties het beste kan handelen of juist het beste kan nalaten te handelen. 

Vervelende situaties kunnen worden voorkomen door de media te sturen en afspraken met ze te maken. 

Binnen onze organisatie is de directeur/bestuurder  namens Elan onderwijsgroep het aanspreekpunt voor de 

media. Bij diens afwezigheid is de woordvoering belegd bij de schoolleider.  

• Maak de pers tot bondgenoot. Journalisten publiceren toch als ze geen informatie van school krijgen 

en de kans is groot, dat ze hun informatie dan van elders halen. Wees zo eerlijk mogelijk.  

• De schoolleider verzoekt aan alle geledingen van school met klem de pers niet te woord te staan. 

Vooral aan leerlingen moet duidelijk gemaakt worden dat de politie onderzoek doet en dader en     

slachtoffer aanwijst en dat de rechter straft. Dit moet niet als een spreekverbod uitgelegd worden, 

maar als een verstandig omgaan met de pers. En ook dat het beter is in een periode van verwarring 

terughoudend te zijn.  

• Het is wenselijk om, in geval van een calamiteit, dagelijks een persconferentie te organiseren. Dat 

gebeurt dan bij voorkeur op een andere locatie dan de school (geen pers in de school) en op een 

tijdstip buiten de schooltijden.  

• Journalisten kunnen ook telefonisch contact opnemen met de school met een verzoek om     

informatie. In dat geval verdient het aanbeveling  om de desbetreffende journalist te vragen om een 

half uur later terug te bellen. Intussen kan worden nagedacht welke info wordt verstrekt of dat er 

eventueel zelf een tekst wordt aangeleverd.  
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1.5 SCHOOLGEBOUW EN OMGEVING  

Als belangrijkste hulpmiddel voor de veiligheid rond het schoolgebouw en de omgeving wordt gebruik gemaakt 

van de RI& E. Met behulp van een plan van aanpak kan, waar nodig, bijstelling plaatsvinden. De Arbo-wet 

vraagt van de werkgever een beleidsmatige aanpak van Arbo- en verzuimbeleid. Om dit aan te kunnen tonen 

moet de school een aantal verplichte activiteiten uitvoeren. Daartoe behoort het formuleren van een Arbo-

beleidsplan, het uitvoeren van een RI & E, het opstellen van een plan van aanpak, het maken van een 

voortgangsrapportage en een incidenten registratie. De incidenten registratie houden wij bij in “Klasseplan”  

2. SCHOOLGEMEENSCHAP  

Onze nieuw te bepalen visie in het schooljaar 2019-2020 heeft gevolgen voor de hele inrichting en organisatie 

van het onderwijsproces en is daarmee bepalend voor de beleving van de leerling en leerkracht.   

Iedere vorm van verbaal en fysiek geweld/agressie en seksuele intimidatie, door ouders, personeel, leerlingen, 

vrijwilligers, stagiaires, e.d. wordt niet geaccepteerd.  

Pesten( ook digitaal), diefstal, vernieling, vuurwerkbezit en/of wapenbezit wordt niet geaccepteerd. 

We streven er elke dag naar om preventief bovengenoemd ongewenst gedrag te voorkomen door vooral bezig 

te zijn met het benoemen van gewenst gedrag en dit ook zichtbaar te maken in ons eigen handelen. We nemen 

duidelijke maatregelen bij het voordoen van bovenstaand ongewenst gedrag.   

2.1 GEDRAGSREGELS   

De gedragsregels van de school zijn opgenomen in het schoolplan en de schoolgids. Hierin staat opgenomen 

hoe wij op school met elkaar om (willen) gaan.  

2.1.1 VERNIELING EN DIEFSTAL  

Vernieling en diefstal door leerlingen, dan wel medewerkers maakt onderdeel uit van de gedragsregels op 

school.   

2.1.2 VEILIG INTERNET  

Het is belangrijk dat kinderen op een verantwoorde wijze gebruikmaken van internet. Daartoe heeft obs De 

Polle een Internetprotocol opgesteld (bijlage 2).  Hierin staat opgenomen hoe wij om willen gaan met het 

internetgebruik van kinderen en collega’s.  

2.1.3 AANPAK PESTEN  

Pesten is onaanvaardbaar gedrag en vormt een bedreiging voor het individu (met name voor de leerlingen) en 

voor de sfeer op school. Een goed pedagogisch klimaat is een voorwaarde om pestgedrag te voorkomen. In de 

schoolgids wordt beschreven hoe we met deze situaties omgaan.   

2.1.4 SCHORSING EN VERWIJDERING  

De regels rond schorsen en verwijdering is vastgelegd in het protocol Schorsing en verwijdering  (bijlage 3). Dit 

protocol functioneert naast het pestprotocol en de klachtenregeling (bijlage 4) en heeft voornamelijk 

betrekking op agressief gedrag van buiten de school, van ouders, verzorgers en gasten.   
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2.1.5 AANPAK VERZUIM  

De aanpak van verzuim binnen de school is vastgelegd in het verzuimbeleid (bijlage 5).   

2.1.6 PRIVACY KINDEREN, OUDERS EN PERSONEEL  

Per 25 mei 2018 treedt de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking. Dit heeft 

consequenties voor de privacy van kinderen en hun ouders, alsook op de privacy van personeel van de school. 

Informatie kunt u vinden in onze schoolgids.  

2.1.7 HET VERMOEDEN VAN KINDERMISHANDELING  

Binnen de school is de afspraak dat bij vermoeden van mishandling de stappen worden genomen zoals 

omschreven en vastgesteld in het basismodel Meldcode huiselijk geweld/ kindermishandeling en het daarbij 

behorende afwegingskader dat op 1 januari 2019 van kracht wordt. De stappen en het afwegingskader vindt u 

duidelijk omschreven in de schoolgids.   

2.1.8 VERKEERSVEILIGHEID RONDOM DE SCHOOL  

De situatie waar een school ligt is bepalend voor de veiligheid van alle betrokkenen.  De verkeerssituatie rond 

de school moet zo veilig mogelijk zijn. Dit geldt voor de fietsende en/of lopende kinderen en hun ouders, 

maar ook voor de kinderen die met de auto worden vervoerd. 

Aandachtspunten:  

• De straat waar de school aan ligt is zo leeg mogelijk voor wat betreft gemotoriseerd verkeer;  

• De schooluitgang is veilig afgezet;  

• Er is voldoende ruimte om fietsen te stallen   

• Er zijn goede mogelijkheden voor ouders om hun fietsen even neer te zetten;  

• Er is voldoende wachtruimte voor de ouders (buiten, en in het geval van slecht weer ook binnen);  

• De school heeft een verkeerscommissie als de verkeersintensiteit daar om vraagt.  

2.1.9 ROUW EN ERNSTIGE TRAUMA  

In situaties waarin sprake is van ernstige traumatische ervaringen, is het noodzakelijk goed te handelen. Dit is 

vastgelegd in het protocol rouwverwerking (Bijlage 6).    
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3. INCIDENTENREGISTRATIE  

Om als school goed zicht te hebben en te houden op incidenten werken we met een incidentenregistratie. De 

bedoeling hiervan is dat de schoolleiding weet heeft van calamiteiten die zich voordoen en zaken die het 

veiligheidsgevoel bij leerlingen, ouders en leraren bedreigen.  Elke school is verplicht om een 

incidentenregistratie bij te houden, dit houden wij bij in Klasseplan.  

Wij verstaan onder een incident: fysiek/ mondeling/ mentaal geweld en bedreigingen. Daaronder verstaan wij: 

schoppen en slaan, grof taalgebruik, pesten, discrimineren, stelen, seksueel misbruik, seksuele intimidatie, 

wapenbezit, ongeluk, letsel, weglopen en vandalisme.   

Degene die een incident meemaakt of waarneemt noteert dit in het logboek in Klasseplan onder het 

onderwerp incident of ongeval.  

Doelen incidenten/ ongeval registratie  

• Leren van incidenten  

• Voortschrijdend veiligheidsbeleid op basis van de schoolpraktijk  

Analyse van geregistreerde gegevens  

Registratie is geen doel op zich, registratie is een middel om veiligheidsbeleid te ontwikkelen en te verbeteren. 

Registratie heeft dus pas zin als er ook daadwerkelijk iets met de gegevens wordt gedaan. Het analyseren van 

de cijfers, signaleren van trends en het vertalen daarvan naar beleid, maatregelen en voorzieningen zijn 

daarom voorwaarden voor een zinvolle incidentenregistratie.   

4. KLACHTENREGELINGEN  

Met ingang van 1 augustus 1998 is de onderwijswetgeving gewijzigd in verband met de invoering van het 

schoolplan, de schoolgids en de klachtenregeling. We vinden goede communicatie van groot belang bij een 

professioneel en open klimaat.  

Het kan ervoor zorgen dat er draagvlak is voor de gemaakte keuzes, maar kan kritiek of klachten niet altijd 

voorkomen. Als er sprake is van een klacht of van kritiek, dan willen we dit horen. Iedere klacht is een 

negatieve geformuleerde wens en we horen dan graag  wat de klacht inhoudt en streven er dan naar om deze 

adequaat af te handelen. Het is in feite een informatiebron voor verbetering.  

Een duidelijke klachtregeling levert een belangrijke bijdrage aan een gezond en veilig schoolklimaat.   

Het klachtrecht heeft een belangrijke signaalfunctie met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs op onze 

scholen. Door de klachtenregeling ontvangen wij signalen die ons kunnen ondersteunen bij het verbeteren van 

het onderwijs en de goede gang van zaken op school.    

Als er een klacht is over de dagelijkse gang van zaken in de school wordt dit meestal in onderling overleg tussen 

ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze afgehandeld. Indien dat echter, gelet op de 

aard van de klacht, niet mogelijk is, of als de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaats gevonden, kan er 

een beroep gedaan worden op de klachtenregeling. De klachtenregeling is tevens vermeld in onze schoolgids.  

Elan onderwijsgroep,  waar onze school deel van uit maakt, is aangesloten bij een  geschillencommissie.  Dit is 

een onafhankelijke commissie van deskundigen, die uitspraken doet over klachten, die niet op een andere 

manier opgelost kunnen worden.  
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4.1 VERTROUWENSPERSOON  

Een vertrouwenspersoon is een onafhankelijk persoon, die wat verder van de school afstaat, maar wel verstand 

heeft van zaken, die zich op school kunnen afspelen. Naam en telefoonnummer van de externe 

vertrouwenspersoon is te vinden in de schoolgids.   

4.2 CONTACTPERSONEN  

Op onze school is een (interne) contactpersoon aanwezig, waar iedereen met klachten van welke aard dan ook 

naar toe kan gaan. De contactpersoon heeft als taak de klager te helpen bij de klachtenprocedure en eventueel 

door te verwijzen naar de vertrouwenspersoon. Naam en telefoonnummer van de contactpersonen is 

eveneens te vinden in de schoolgids van de school. Elke ouder of kind kan op een contactpersoon een beroep 

doen. Het spreekt vanzelf dat elk gesprek vertrouwelijk wordt behandeld. De contactpersoon kan verwijzen 

naar de vertrouwenspersoon en/of klachtencommissie. Ouders kunnen ook rechtstreeks bij de 

vertrouwenspersoon terecht, ook als men bijvoorbeeld alleen advies wil over een bepaald onderwerp.  

5. KWALITEITSHANDHAVING VEILIGHEIDSBELEID  

5.1 TOETSING  

Het veiligheidsplan is opgesteld door de school en na toetsing door de (G)MR vastgesteld. Het plan wordt 

jaarlijks geactualiseerd.   

5.2 EVALUATIE  

Om de 4 jaar wordt het plan geëvalueerd. Mocht naar aanleiding van de evaluatie blijken dat een grondige 

herziening noodzakelijk is, dan zal het document worden bijgesteld.   

6. MONITORING VEILIGHEIDSBELEVING  

De Wet Sociale veiligheid doet een dringend appèl om periodiek via een meetinstrument de veiligheidsbeleving 

van  leerlingen in kaart te brengen. Tevredenheid onder ouders/leerlingen en teamleden wordt 2 jaarlijks 

gemeten via WMK , werken met kwaliteitskaarten. Vanaf schooljaar 2019-2020 meten wij de sociale 

veiligheidsbeleving bij kinderen via SCOL. De vragenlijst SCOL sluit goed aan bij de sociaal emotionele methode 

KWINK. Met ingang van het schooljaar 2019-2020 maken we ook gebruik van de monitor STERKWERK in groep 

5 t/m8. Naast vragenlijsten is het onderwerp veiligheidsbeleving een vast onderdeel tijdens de bijeenkomsten 

leerlingenraad en directie en tijdens de teambijeenkomsten. De schoolbrede uitkomsten worden besproken in 

een teamvergadering en de groeps- en individuele resultaten zijn onderdeel van de groepsbesprekingen. 

Wanneer de situatie hiertoe aanleiding geeft, volgt actie door de leerkracht. Eventueel met ondersteuning van 

de IB’er/ directie.  Zo nodig wordt er een groepsplan/ IHP opgesteld. Lara Breuker is in het schooljaar 2019-

2020  contactpersoon en coördinator anti pesten en door deze personele invulling voldoen wij aan de Wet 

Sociale Veiligheid.    
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