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Beleidsplan pedagogisch beleid en sociale veiligheid Kindcentrum 

De Vaart 

1. Inleiding 

Je groeit hier samen! 

We staan voor Verbinden, Vertrouwen, Verrijking en Vooruitgang. Dit maakt De Vaart uniek.  

Ieder mens leert in interactie met een ander. Een kind is uit op sociale verbinding, kennis en 

vaardigheden. Kinderen hebben de innerlijke drang om zich te ontwikkelen. Die ruimte willen wij ze 

bieden. Daarbij bieden wij geborgenheid en veiligheid, als basisbehoeften voor groeien en leren. 

Teamleden geven blijk van vertrouwen in de goede bedoelingen van kinderen. We zorgen voor een 

rijke speel-leeromgeving waar kinderen in verbinding met elkaar en de teamleden vooruitgaan en 

samen groeien! 

 
Het kindcentrum is de plek waar kinderen hun sociale vaardigheden kunnen leren en oefenen. Onder 
sociaal-emotionele ontwikkeling wordt verstaan, dat de kinderen leren omgaan met zichzelf, met 
elkaar en anderen. Door goede afstemming is er voor de kinderen een duidelijke doorgaande lijn met 
dezelfde regels en afspraken en kunnen we samen met u als ouders/verzorgers de kinderen goed 
begeleiden in hun gedrag en sociale vaardigheden. We creëren ruimte om verschillend te zijn, dat 
kan persoonsgebonden zijn en/of cultuurgebonden. Een kind heeft vertrouwen, rust, geborgenheid 
en waardering nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen en moet deze punten binnen het 
kindcentrum kunnen vinden. We scheppen voorwaarden voor kinderen om een positief zelfbeeld te 
ontwikkelen en besteden aandacht aan zelfredzaamheid en weerbaar gedrag. Kinderen krijgen 
hierdoor een brede basis mee.  
 
Het kindcentrum probeert een veilige sfeer en omgeving te scheppen. Iedereen is anders, je mag zijn 
wie je bent. Het uitgangspunt van De Vaart is dat mannen, vrouwen, jongens en meisjes 
gelijkwaardig zijn. Uitgaande van die gelijkwaardigheid vinden we dat Kindcentrum de Vaart vooral 
een veilige school en opvang moet zijn, waar geen plaats is voor pesten, (seksuele) intimidatie, 
agressie, geweld, discriminatie, vandalisme of diefstal. Van ieder die bij het kindcentrum betrokken is 
wordt verwacht dat hij of zij respect heeft voor de ander en diens eigendommen. Ook het zorgvuldig 
en veilig omgegaan met de omgeving van het kindcentrum hoort hierbij.  
 
Om deze redenen is er een Beleidsplan pedagogisch beleid en sociale veiligheid opgesteld. 
Het kindcentrum wil zich met dit plan duidelijk profileren. Mensen die hun kind willen aanmelden, 

weten dus waarvoor ze kiezen. 

Betrokkenen (leerlingen, personeel en ouders) kunnen elkaar aanspreken op het naleven van het 

gezamenlijk vastgestelde Beleidsplan. 

Zo zorgen wij er samen voor dat het Kindcentrum De Vaart een plek kan zijn waar iedereen met 
plezier naar toe gaat om te leren, te werken en samen te groeien! 
 

Het Beleidsplan Gedrag is bestemd voor: 

 De kinderen van het kindcentrum; 

 Het personeel van het kindcentrum; 

 Andere personen die betrokken zijn bij het kindcentrum (stagiaires, vrijwilligers, hulpouders 
e.d.); 

 De ouders in hun relatie tot het kindcentrum; 

 Externe tijdelijke medewerkers en bezoekers. 



Beleidsplan pedagogisch beleid en sociale veiligheid De Vaart   2018/2019                versie 5            5 
 

 

Coördinatoren /functionarissen op een rijtje 

 
Interne contactpersoon directie:   Annemiek Ruiter en Monique Bankras 

Vertrouwenspersoon onderwijs:   Dhr. R. Musman, medewerker bij de OBD  

  06-46646090 

Coördinator sociale veiligheid:  Jenny van der Helm en ………….. 

Anti-pestcoördinatoren*:    Gerard Strooper en Jenny van der Helm 

Aanspreekpunt bij pesten:    De eigen leerkracht en de Anti-pest coördinatoren 

Intern begeleider of zorgcoördinator:   Rian Schuitemaker  

Aandacht functionaris:     Monique Bankras en Jenny van der Helm 

Mediation coördinator:    Mieke Romeijn 

Kanjer coördinatoren:    Gerard Strooper en Jenny van der Helm 

Gedragswerkgroep:    Monique Bankras, Jenny van de Helm, Mieke Romeijn 

 

  

*  

Aanspreekpunt zijn/ondersteunen waar pesten gemeld wordt. Jaarlijkse meting veiligheid onder 

leerlingen borgen en analyseren.  
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2. Pedagogisch handelen, sociale Redzaamheid en Burgerschap 

 

Bij de wet is de school sinds 2006 verplicht om een bijdrage te leveren aan burgerschapsvorming. Wij 

hebben een structureel aanbod om de sociale competenties te ontwikkelen en we doen recht aan de 

basiswaarden van de democratische rechtstaat en de school als ‘oefenplaats’ van burgerschap door: 

- de methode Kanjertraining voor de sociaal emotionele ontwikkeling 

- de methode Trefwoord voor levensbeschouwing, met de interconfessionele grondslag 

- door het inzetten van de inzichten van 35 jaar onderwijsresearch van Marzano, wat onder 

andere m.b.t. dit onderwerp betekent dat kinderen leren samenwerken, feedback krijgen van de 

leerkracht m.b.t. hun leren en betrokken worden bij het plannen maken voor hun eigen leren. 

- Het ontwikkelen van een kindcentrum, waarbij onderwijs en opvang elkaar positief kunnen 

beïnvloeden. Uiteindelijk zal dit resulteren in doorgaande pedagogische lijn van 0 tot 12 jarigen. 

- het organiseren van een veilig ordelijk kindcentrum 

2.1 Sociale redzaamheid en burgerschap 
 

Een van onze kerntaken is het ontwikkelen van sociale vaardigheden en sociale redzaamheid. Dat 

betekent dat kinderen hiermee oefenen van af de eerste dag dat ze op De Vaart komen. 

Onder sociaal-emotionele ontwikkeling wordt verstaan, dat de kinderen leren omgaan met zichzelf 

en met elkaar. Door goede afstemming is er voor de kinderen een duidelijke doorgaande lijn met 

dezelfde regels en afspraken en kunnen we samen met u als ouders/verzorgers de kinderen goed 

begeleiden in hun gedrag en sociale vaardigheden. Regels en afspraken vormen een raamwerk van 

veiligheid, toch ligt de echte veiligheid voor een groot gedeelte in het ontwikkelen van sociale 

vaardigheden. Het leren samenwerken, delen, communiceren, het kunnen luisteren en gedachten of 

gevoelens goed onder woorden brengen spelen een rol.  

We maken gebruik van de Kanjertraining: De belangrijkste doelen van de kanjertraining zijn dat een 

kind positief over zichzelf en de ander leert denken en leert keuzes maken in gedrag. Kinderen leren 

gedrag te herkennen, benoemen en bespreken.  Kinderen leren ook om in staat te zijn zelf conflicten 

op te lossen. Als gevolg hiervan heeft het kind minder last van sociale stress. Ook op langere termijn 

is dit effect merkbaar. Het blijkt dat kinderen na het volgende van de Kanjertraining zich beter 

kunnen concentreren tijdens de lessen en betere leerresultaten behalen. 

 

Door middel van petten zwart, wit, rood en geel, krijgen kinderen zicht op hun eigen en andermans 

gedrag. Kinderen zijn hier vaak erg duidelijk in en pakken de aangeboden lesstof goed op. 

Leerkrachten hebben de opleiding gevolgd en zijn gecertificeerde Kanjertrainers. Ook vinden er 

nascholingen plaats om de licentie te behouden. 

Niet alleen tijdens kanjerlessen maken we gebruik van de methode ook in de dagelijkse praktijk komt 

het duidelijk naar voren. Leerkrachten en kinderen spreken dezelfde taal als het om gedrag gaat. Ze 

begrijpen elkaar. Ook bij de buitenschoolse opvang zijn de teamleden opgeleid vanuit de 

kanjertraining en gebruiken ze de kanjertaal en omgangsvormen. 

Goede omgangsvormen in de communicatie zijn essentieel. Ze zijn de instrumenten om leerlingen 

sociaal competent te maken. De regels moeten allereerst leiden tot meer wederzijds respect en 

hebben uiteindelijk een grote saamhorigheid ten doel. Het gebruik maken van een methode voor 
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sociale talenten, garandeert aandacht voor sociale competentie. De methode geeft waarden, 

normen en burgerschap een vaste plek binnen de school.  

 

In de onderbouw maken leerlingen kennis met waarden, hun uitwerking in de praktijk en dilemma’s. 

In de bovenbouw worden leerlingen zich ervan bewust dat waarden en normen in allerlei situaties 

een rol spelen, dat die rol niet altijd gelijk blijft en dat waarden soms strijdig zijn met elkaar waardoor 

je zelf moet bedenken hoe je wilt handelen. Het belang hiervan ligt in een structurele en positieve 

manier in aandacht brengen van gedragsregels. 

 

Wij hanteren de uitgangspunten uit de Kanjertraining. De algemene omgang(s)- en gedragsregels 

volgens de methode Kanjertraining zijn: 

1. We vertrouwen elkaar 

2. We helpen elkaar 

3. Niemand speelt de baas 

4. Niemand lacht iemand uit 

5. Niemand doet zielig 

6. We doen elkaar geen pijn (niet lichamelijk en niet met woorden) 

2.2 Pedagogisch handelen 
De teamleden gebruiken onderstaande afspraken en werkwijze in hun pedagogisch handelen 
in het contact met de kinderen. (richtlijnen uit de kanjertraining) 
 
1. Maak dagelijks contact met alle kinderen begroet ieder kind met een handdruk  
Werk aan een goede relatie met ieder kind  
Een kind heeft behoefte aan een goede relatie met jou. Het wil zich gezien en gehoord voelen door 

de meester/juf.  

Let ook op het contact met de onopvallende kinderen  
De aandacht gaat vaak uit naar de assertieve, open kinderen. Ook de stille kinderen hebben jouw 

aandacht nodig.  

Individuele aandacht  
Een hand geven bij de deur en even persoonlijk aandacht zorgt ervoor dat je ieder kind hebt 

“gezien”. Het kind doet er toe voor jou.  

  

2. Geef complimenten op afstand  
Kinderen hebben dagelijks waardering (voeding) nodig  
Kinderen groeien in zelfvertrouwen en positief bewustzijn als zij worden aanvaard zoals zij zijn.  

Juist agressieve, bazige kinderen zijn vaak erg gevoelig voor complimenten Maak gebruik van hun 
onbaatzuchtigheid.  
Complimenten verbeteren de sfeer in een groep. Het onderling vertrouwen neemt toe. Zo voorkom 

je negatieve beelden over elkaar en verklein je de kans dat een kind wordt  

genegeerd omdat “juf (of meester) het ook een lastpak vindt.”  

Beloon het proces in plaats van het eindresultaat  
Dus niet: ‘Wat een goed cijfer heb je’, maar ‘Ik kan zien dat jij goed je best heb gedaan’.  

  

3. “Jij bent de moeite waard, maar dit gedrag kan niet!”  

Laat merken dat je hoge, positieve verwachtingen hebt van het kind en de groep.  

Geef jezelf en de ander iedere dag weer een nieuwe kans.  
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Vraag je af wat je werkelijke overtuiging en bedoeling is met dit kind  
Laat zien dat je oprecht blij bent met het kind. Let op je gedachten over dit kind en je aannames/ 

intenties.  

  

4. Reageer duidelijk op ongewenst gedrag: Oogcontact, een gebaar, hand op schouder >  

Corrigeer van dichtbij  
Corrigeer, in eerste instantie, van nabij (als dat kan)  
Je voorkomt dat het gedrag direct ‘groot’ en zichtbaar wordt gemaakt voor andere kinderen  
Wees alert op ‘kleine’ dingen die de rust verstoren  
Er is vaak al veel gebeurd voordat gedrag echt vervelend wordt. Blokkeer direct de 

“benzinepompen”.  

Voorkom dat je boos wordt, geef vriendelijk en duidelijk leiding  
Zet een kind niet voor schut, corrigeer de ergste benzinepomp als die steeds moet lachen: “Goede 

vrienden jutten elkaar niet op. Als jij een goede vriend bent, dan stop je met je gegiechel.” Ga niet 

schreeuwen of belerend spreken.  

Je wijst het gedrag af, niet het kind. Wees daar duidelijk in.  

  

5. De wereld van het fatsoen: Verwacht dat een leerling goed wil doen. Reageer als leerkracht 

vanuit die verwachting  

Gebruik zinnen als:  

 “Wil je daar mee stoppen?”  
Laat je niet verleiden tot een machtsstrijd met een leerling. Blijf rustig en beheerst reageren. Blijf 

rustig, ook als u merkt dat het kind in uw irritatiezone zit.  

 

6. Gebruik de ‘ik boodschap’: “Ik zie, hoor. daar heb ik last van, wil je daar mee stoppen”  
Je benoemt het gedrag en geeft een duidelijk signaal  
Veel kinderen reageren vaak direct met gewenst gedrag op deze vraag (80%)  

Je benoemt hier: wat je ziet/hoort, wat het met je doet, en wat je wilt Situatie → effect op jou → 

gewenste situatie Bedank een kind als het positief reageert:  

“Fijn, dank je wel.”  
Complimenteer dit kind wat later met haar/ zijn positief gedrag  
“Wat fijn dat je nu zo rustig werkt, wij kunnen nu ook goed doorwerken”  
 

Wat doe je als een kind niet gewenst reageert of in herhaling valt....?  

  

7. Durf krachtig te spreken = leiderstaal (directief taalgebruik) 

Je begint altijd volgens de norm van het fatsoen  

Geef aan wat je verlangt en geef dat rustig aan.  

Reageert een kind niet na herhaald verzoek, gebruik dan “leiderstaal”  

D.w.z. Je spreekt kinderen duidelijk en krachtig aan.  

20% van de kinderen heeft immers meer baat bij leiderstaal. Je bent juist liefdevol als je het kind 

geeft wat het kan begrijpen.  

Blijft een kind volharden in dwars gedrag, dan is er iets bijzonders aan de hand. Zeg dan zoiets als: 
“Ik kom zo bij je terug. Er is iets met je aan de hand.”  
  

8. Er is iets met het kind aan de hand  

Ga verder met de groep indien het gedrag van het kind dit toelaat.  

Zeg: “Ik weet niet wat er met .....aan de hand is. Laat haar/hem nu maar even.”  
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Kap benzinepompen direct af: “Stoppen met benzine geven!”  

Groep aan het werk zetten  
Hernieuwde poging tot contact met het kind.  

  

9. Ik schrik van jouw gedrag. Zo ben jij helemaal niet. Dit gedrag kan niet. Is dit echt wat je wilt? 
Ik geloof het gewoon niet.  

Hiermee refereer je aan het werkelijke verlangen van het kind  
Probeer erachter te komen of het kind wil stoppen met het grensoverschrijdend gedrag. Bij Nee: 

“Daar ben ik blij om..... Dan ga je nu zitten en zie ik dit gedrag ook niet meer!” Op een geschikt 

moment kunt u met deze leerling nabespreken ‘wat er nu precies aan de hand was.’  
Bij Ja: “Dat meen je niet. Ik wil dit niet geloven van je! Ik kom over vijf minuten terug. Denk nog 

eens na of je werkelijk meent wat je nu allemaal zegt.”  

 

Kind blijft volharden/doorgaan:  

 

10. “Je mag dit herhalen met je ouders en de directeur erbij. Is dit wat je echt wilt?”  

Bij Ja: Leerling moet de klas verlaten.  
(Er moet dus een plek zijn waar deze leerling heen gaat= schoolbeleid/schoolafspraken)  

Directie wordt ingelicht en de ouders ook  
Ouders worden gebeld voordat de leerling dat heeft kunnen doen.  

De ouders/verzorgenden worden uitgenodigd voor een gesprek op school. In dit gesprek wordt 

besproken wat wel en niet kan op school en hoe nu verder gehandeld gaat/kan worden. Afhankelijk 

van de houding van de ouders zoekt de school een oplossing die goed is voor de betreffende leerling, 

de klasgenoten, de leerkracht, de school, de buurt, andere ouders en wie er verder nog mee te 

maken heeft.  

Reageren de ouders wraak-, haat-, of zeurgericht, dan zegt de school welke acties worden 

ondernomen. De acties die worden ondernomen hebben als doel het leerproces te bevorderen en 

het fatsoen te handhaven.  

Het bestuur  
Het bestuur is op de hoogte van dit gesprek.  

Het beleid moet op alle niveaus gedragen worden. De leerling kan terug in de klas als ouders en 

school op een Lijn zitten. De ervaring leert dat in deze extreme gevallen de meeste ouders steun 

geven aan het schoolbeleid. Laat u niet intimideren als ouders hun kind van school dreigen te halen. 

U staat pal voor het fatsoen.  

  

11. Betrek de groep bij gewenste gedragsverandering van een kind  

“Ik heb erg last van dit gedrag, wie van jullie heeft hier ook last van?” Doe dit altijd respectvol, 

vanuit de gedachte: ’we helpen elkaar’.  

(Je maakt op die manier “de macht van het fatsoen” zichtbaar.)*  
Jij steekt de vinger op en vraagt aan de leerlingen die het met je eens zijn hetzelfde te doen. De witte 

petten zullen altijd op jouw hand zijn als jij je van meet af aan respectvol hebt gedragen.  

Zijn er momenten dat jij je zelfbeheersing verloor, dan keert de groep zich echter tegen je.  

De groepsleden nemen afstand van jouw gedrag en dat van de dwarsliggende leerling. Gelukkig heb 

jij je zelfbeheersing niet verloren. Alles gaat daarom goed en kun je het gedrag van de dwarsligger 

samenvatten met:  

“Ik heb hier last van, wij hebben hier last van... Nu is het mooi geweest!”  
  



Beleidsplan pedagogisch beleid en sociale veiligheid De Vaart   2018/2019                versie 5            10 
 

*Groepsdruk is een discutabel fenomeen. De Kanjertrainer mag hier alleen gebruik van maken als 

hij/zij dat doet zonder gevoelens van irritatie, wraakzucht, onverschilligheid, angst, onzekerheid. Het 

doel is inzicht geven enerzijds en anderzijds aan te sluiten op het verlangen goed te willen doen. Het 

is groepsdruk in positieve zin: doe elkaar recht. Kwaadaardige groeperingen daarentegen maken 

gebruik van groepsdruk in negatieve zin, gericht op onderdrukking, machtshandhaving. Middelen: 

intimidatie, angst aanjagen. Uiteraard houdt u zich hier verre van. Groepsdruk is alleen in de 

positieve variant toegestaan.  

  

12 De Kanjerleerkracht durft ouders toe te laten in de klas  

De Kanjerleerkracht laat zich niet bepalen door gevoelens van irritatie, onmacht, angst en 

onverschilligheid.  

Ouders hebben bijna altijd het goede voor met hun kind en andere kinderen. Ouders willen graag 

betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kind en willen graag samenwerken. Laat dit het 

uitgangspunt zijn om ouders uit te nodigen in de les.  

 

N.B. Feedback in de bovenbouw  

Nodig ouders uit bij de lessen, zeker als hun kind van klasgenoten wil horen hoe er over haar/hem 

wordt gedacht. Als ouders weten dat deze oefening voor hun kind op het programma staat dan 

zullen ze er zeker bij willen zijn.  

Kinderen die niet durven Forceer een kind of ouders niet om een oefening te doen waarin kritiek 

wordt gegeven. Neem een ontspannen houding aan: “Graag of niet”.  
Bijna alle leerlingen doen deze oefening met plezier. Laat u niet bepalen door de angst van een 

enkele leerling of ouder.  

De kans is namelijk groot dat het kind van de enkele ouder die zich hevig verzet grensoverschrijdend 

stil, brutaal, of schreeuwerig is. Opvallend vaak staat de ouder met het kind dat is te typeren als 

passief-agressief op de rem. De sociale knelpunten bij deze leerling zijn daarmee onbespreekbaar en 

daardoor in de visie van de Kanjertraining niet op te lossen zonder medewerking van de ouders. 

Enkele ouders zullen daarentegen een oplossing willen afdwingen, waarbij de eis is dat het gedrag 

van andere kinderen wel, en dat van hun kind niet wordt besproken, ga hierin niet mee.  
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2.3 Omgangsregels in de klas 
Vanaf groep 4 /5 stelt de leerkracht aan het begin van het schooljaar samen met de kinderen de 

omgangsregels op en geeft deze (afbeeldingen) een prominente plek in de klas. Na een aantal weken 

worden de regels geëvalueerd met de groep. Zowel de leerkracht als leerlingen houden zich hieraan. 

Dus ook wanneer een invalleerkracht voor de groep staat! 

 

2.4 Op welke manier corrigeert de leerkracht op school bij een ernstig 
conflict? 
De leerkracht gaat ervan uit dat mensen, dus ook kinderen, elkaar niet dwars willen zitten. Kinderen 

hebben niet de bedoeling om vervelend te doen. In een conflict wordt daarom gevraagd naar 

bedoelingen van het kind. “Is het jouw bedoeling om mij zo boos te maken? Is het niet jouw 

bedoeling? Doe dan anders. Is het wel jouw bedoeling, dan doe je het goed, maar dan heb je nu een 

probleem, want ik sta niet toe dat jij verder gaat op deze manier.” 

Dit traject staat verder beschreven in een schema; zie bijlage 1.  

2.5 Bemiddeling bij ruzie 
De Vaart zet met ingang van schooljaar 2018-2019 kinderen in om te bemiddelen bij ruzies op het 

schoolplein. Deze Bemiddelaars/Mediators worden gevraagd om ruzies helpen op te lossen. Om 

Mediator te worden kunnen kinderen zichzelf aanmelden via een sollicitatie/motivatie brief. Samen 

met de leerkracht en de ouders wordt afgestemd dat zij het komend jaar de Mediators zijn. De 

kinderen krijgen vervolgens een training van 4 bijeenkomsten en worden hierbij ondersteund door 

de SEN begeleider van onze school. De SEN begeleider krijgt op haar beurt ondersteuning van onze 

Kanjercoördinator.                                                                                                                                                              

De basisregels bij Mediation zijn: 

- Respecteer jezelf en respecteer de ander; 

- Respecteer verschillen, we komen allemaal uit een andere wereld; 

- Spreek voor jezelf – maak zinnen die beginnen met ik; 

- Wees nieuwsgierig – probeer mensen te leren kennen; 

- Heb geen oordeel 

 (bijlage 5 het formulier bemiddeling) 

2.6 Leerlingvolgsysteem en groepsplan 
Het gedrag van alle leerlingen wordt geregistreerd in Parnassys. Daarnaast vullen wij de 

gedragsvragenlijst van de Kanjertraining 2 maal per jaar in. Gedragsproblemen worden zo in een 

vroeg stadium gesignaleerd. 

Wanneer een leerling opvalt, volgt het zorgteam/gedragsteam die leerling op de voet. We 

informeren de ouders over ongewenst gedrag. Het zorgteam kan dan door middel van interventies 

zorg op maat bieden. Hiervoor kunnen we een gedragsinterventie op maat inzetten, welke werkt met 

het positieve bekrachtigen van goed gedrag met behulp van beloningsystemen thuis en op het 

kindcentrum, op individueel - groeps- en schoolniveau. 
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2.7 Extra ondersteuning van de sociale vaardigheden in het WINDZ-lokaal 
 In WINDZ werken kinderen volgens een vast rooster. Zij hebben hun eigen werk en/of 

werken aan andere vaardigheden. 
 Wij bieden SoVatrainingen aan. We gebruiken SoVa spellen en coöperatieve spellen, de 

methode: Zo gaan Roos en Tom met elkaar om, Zo gaan Sarah en Jerom met elkaar om en de 
methode Elke dag een emmertje vol. Er zijn gesprekken met kinderen met behulp van o.a. de 
4 G’s, emotiekaartjes, coachkaarten, “teken je gesprek” en helpende gedachten. We maken 
gebruik van de Matrix-methode, hoofd opruimen en faalangsttraining. 

 Er zijn KLUS en verrijkings-groepen voor kinderen, die meer uitdaging nodig hebben. We 
willen dat ook deze kinderen lekker in hun vel zitten en uitgedaagd worden, door op de juiste 
manier te versnellen, verbreden, verdiepen. We werken volgens de 7 uitdagingen van Tijl 
Koenderink. 

 Er is 1 op 1 begeleiding of begeleiding in een groepje. In het lokaal is plaats voor 10 kinderen. 
 Het lokaal wordt gedurende de cito-weken ingezet voor kinderen die beter werken in een 

kleinere setting, of kinderen die teveel onrust veroorzaken in de klas. 
 Het lokaal kan ook dienen als structurele time-out plek voor sommige kinderen, dit gaat in 

overleg met het zorgteam. 
 Verslaglegging gebeurt in Parnassys en is toegankelijk voor alle leerkrachten. Zo heeft een 

ieder zicht op de ontwikkeling van de kinderen.  
 Het rooster van WINDZ is school-breed afgestemd.  

2.8 Implementatie kanjertraining 
We maken gebruik van een jaarplan sociale veiligheid (zie bijlage 3).  

De kanjertraining is verankerd in ons pedagogisch handelen en het beleidsplan sociale veiligheid.  

 

Advies leerkrachten  
- Spreek de twee talen  

- Laat je twee keer per jaar observeren door een collega of de Kanjercoördinator*  

- Vraag ondersteuning als je bepaalde dingen moeilijk vindt  

- Gebruik in de eerste week van het schooljaar de adviezen van de kanjertraining 

- Bereid de lessen goed voor en lees daarbij de eigen handleiding en de ‘handleiding 

Conflictbeheersing op school’  
- Betrek ouders erbij: Reageer niet cynisch, geïrriteerd of angstig op de aanwezigheid van ouders. Je 

hebt hun kinderen in jouw klas. Als je de ouders afwijst, zal het kind zich nooit geaccepteerd voelen 

en jou ook niet accepteren.  

Aandachtspunten  
- Vraag hulp als het niet goed gaat met de groep, intern bij collega’s, de kanjercoördinator, intern 

begeleider. Zo nodig ondersteuning door Stichting Kanjertraining  

- Laat gedragsproblemen in de onder- en middenbouw niet sudderen, zodat het uiteindelijk escaleert 
in de hogere groepen  

- Sta als school voor een veilig klimaat voor alle kinderen: Durf het normale te beschermen en treed 

grens stellend op  

- Zie ouders als partner bij de opvoeding van hun schoolgaande kind: “Wij kunnen dit niet allen. Wij 

hebben uw hulp nodig.” Geef ook bij ouders duidelijk aan wat gewenst en ongewenst gedrag is. Doe 

dat respectvol en zo mogelijk met een vleugje humor.  
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2.9 Hoe veilig voelt een ieder zich? 
Meten is weten 

De leerlingen van groep 5 t/m 8 geven één maal per jaar in mei de mate van veiligheidsbeleving aan 

in de sociale veiligheidslijst van de Kanjertraining.  

Ook vullen zij twee maal per jaar de leerling-vragenlijst van de Kanjertraining in, in oktober en in 

april/mei. Beiden gebeuren digitaal. 

Bij de leerlingen van groep 2 t/m 4 gebeurt dit door middel van observaties tijdens de lessen van de 

Kanjertraining en vanaf het schooljaar 2017-2018 ook door middel van de veiligheidsthermometer. 

(Zie bijlage 2) 

De uitkomsten van deze metingen van de sociale veiligheidsbeleving wordt geanalyseerd en 

besproken met elkaar. (zie bijlage 4) De leerkrachten maken n.a.v. de analyse een plan van aanpak 

voor de komende periode. De april analyse wordt ook overgedragen aan het eind van het jaar aan de 

volgende leerkracht. 

In de ARBO risico-inventarisatie voor het personeel wordt de veiligheid gemeten. Deze wordt 

besproken door de directie en waar nodig een plan van aanpak opgesteld. 

 

3.Gedragsprotocol  

3.1  Algemene uitgangspunten 
1. Het kindcentrum schept een klimaat, waarin leerlingen en teamleden zich veilig voelen. 

2. Bij het kindcentrum hebben we respect voor elkaar. 

3. Het kindcentrum creëert de ruimte om verschillend te zijn. Deze verschillen kunnen 

betrekking hebben op persoonsgebonden of cultuurgebonden verschillen. 

4. Het kindcentrum hanteert een niet-stereotype benadering. 

5. Het kindcentrum schept voor leerlingen voorwaarden om een positief zelfbeeld te 

ontwikkelen. Er wordt actief aandacht besteed aan zelfredzaamheid en weerbaar gedrag. 

6. De teamleden, de ouders en de leerlingen houden zich aan de gedragsregels zoals ze te 

vinden zijn in het Kanjer Pest-Protocol. (Bijlage 1) 

3.2  Seksuele intimidatie 
 3.2.1 Pedagogisch klimaat  

1. Seksueel getinte opmerkingen en grof taalgebruik worden niet getolereerd en zoveel 

mogelijk gecorrigeerd. 

2. Handtastelijkheden, die als vernederend kunnen worden ervaren door de ander worden 

niet getolereerd. 

3. Het schoolteam zorgt ervoor, dat er binnen de school geen seksueel getinte affiches, 

tekeningen, artikelen e.d. worden gebruikt die de ander voorstellen als minderwaardig of 

als lustobject. 

           

 3.2.2 Troosten en belonen 

1. Troosten bij verdriet kan op verbale en non-verbale wijze. Jonge kinderen worden hierbij 

wel eens op schoot genomen als het kind aangeeft dit te willen. Bij belonen kan een aai 
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over de bol of een schouderklopje heel goed werken. Kinderen hebben het recht aan te 

geven wat zij prettig of niet prettig vinden. Dit recht dient te worden gerespecteerd. 

2. Oudere leerlingen worden in principe niet meer op schoot genomen, tenzij de situatie daar 

aanleiding toe geeft en de leerling daar zelf behoefte aan heeft. 

 

3.2.3 Toezicht in kleedruimten  

1. Bij het omkleden houdt de groepsleiding toezicht met inachtneming van de algemeen 

geldende uitgangspunten. 

2. Bij oudere leerlingen kleden de jongens en de meisjes zich afzonderlijk om en houdt de 

leerkracht rekening met het ontwikkelende schaamtegevoel. 

 

3.2.4 Persoonlijke contacten 

1. Nablijven van leerlingen, waardoor een één-op-één contact ontstaat, komt op de school 

soms voor. Wanneer dit het geval is worden ouders hiervan op de hoogte gesteld, indien 

het langer dan 15 minuten duurt. 

2. Het uitnodigen van leerlingen thuis bij een teamlid, zowel als groep als individueel, gebeurt 

altijd in overleg en dus alleen met toestemming van de ouders. 

 

3.2.5 Buitenschoolse activiteiten 

1. Bij schoolkampen/werkweken bestaat de leiding uit mannelijke en vrouwelijke begeleiders. 

Tijdens buitenschoolse activiteiten gelden dezelfde principes als in de schoolsituatie. Bij de 

oudere leerlingen slapen de jongens en meisjes in principe gescheiden. Wanneer dit door 

omstandigheden niet mogelijk is wordt vooraf aan de ouders toestemming gevraagd om 

gemengd te slapen. 

3.3  Persoonlijke problemen of problemen in de thuissituatie 
(depressiviteit, eetstoornissen, misbruik, mishandeling e.d.) 

1. Over het algemeen is de leerkracht degene die deze problemen signaleert.  

Indien mogelijk en gewenst bespreekt de leerkracht deze met de leerling en/of de ouders. 

2. De leerkracht bespreekt de probleemsituatie met de intern begeleider of de directeur. 

3. Zo nodig wordt het schoolmaatschappelijk werk ingeschakeld. 

4. Indien noodzakelijk schakelt het schoolmaatschappelijk werk en/of de intern begeleider en/of de 

directeur externe hulpverlening in: Jeugdzorg, jeugdgezondheidsdienst, Veilig Thuis. 

5. Indien noodzakelijk meldt de school na overleg met de externe hulpverlening bij politie/justitie. 

6. De directie en het bestuur van de school worden tijdens het traject voortdurend op de hoogte 

gehouden. 

7. Bij (een vermoeden van) seksuele intimidatie en seksueel misbruik geldt voor leraren, directies 

en besturen de plicht om, samen met de aandachts-functionarissen, de meldcode op te starten 

en eventueel over te gaan op melding. 

 

3.4 Agressie en geweld  
1. In het kindcentrum wordt iedere vorm van fysiek geweld of het aanzetten tot fysiek 

geweld, zowel door volwassenen als door leerlingen, zoveel mogelijk voorkomen en niet 

getolereerd. 
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2. Teamleden en leerlingen vallen een ander niet psychisch lastig en bedreigen een ander 

niet. Het op welke wijze dan ook misbruik maken van macht wordt niet geaccepteerd. 

 

4 Het Pestprotocol van de Kanjertraining 

4.1 De taak van de leiding 
a. Bewustwording 

Pesten valt o.i. onder groot probleemgedrag.  

De leiding moet doordrongen zijn van de ernst van de problematiek. Op elke school wordt gepest. 

Men moet zich realiseren dat er wat aan gedaan moet worden. De aanpak staat niet op zichzelf, 

maar moet onderdeel zijn van schoolbeleid als onderdeel van een goed pedagogisch klimaat.  

 

b. Stellingname 

De schoolleiding moet naar buiten toe, zowel naar leerkrachten, naar leerlingen als naar ouders 

duidelijk maken dat pesten niet toelaatbaar is. Slachtoffers weten dat "de school" aan hun kant staat; 

pesters en leerlingen, die pesters kunnen worden weten dat er op ze gelet wordt.  

 

c. Maatregelen 

De schoolleiding moet zorgen dat er een plan van aanpak is om pestgedrag aan te pakken. Zorgen 

dat iedereen op de hoogte is van het plan van aanpak. Zorgen dat alle geledingen de aanpak 

ondersteunen. 

De schoolleiding moet concrete maatregelen nemen, die niet na een tijdje ophouden, maar blijven 

voortduren. Maatregelen die zijn gericht op het regelen en ondersteunen van het bestrijden van 

pesten (bestrijdingsmaatregelen) en maatregelen die vangnetten voor slachtoffers in het leven 

roepen (vangnetmaatregelen.)  

 

d. Bestrijding van pesten ondersteunen 

De school heeft 2 anti-pest-coördinatoren. 

Leerkrachten hebben de cursus Kanjertraining gevolgd om pesten effectiever te hanteren. Nieuwe 

leerkrachten zullen het diploma zo snel mogelijk halen. 

We scheppen zoveel mogelijk duidelijkheid / ruimte om pesten te voorkomen: 

-de eigen leerkracht observeert tijdens het buitenspelen,  

-de schoolpleinen zijn verdeeld in 3 vakken, in het rode vak vinden vooral balspelen plaats, in het 

blauwe vak vinden vooral tikspelen plaats en in het gele vak vinden rustiger spelen plaats. 

-de pauzetijden zijn verdeeld, er is altijd voldoende toezicht buiten.  

-de kleuters spelen op het kleuterplein. 

-De Vaart werkt structureel aan het ontwikkelen van sociale vaardigheden door middel van 

Kanjertraining. 

-in de gang op Stuurboord hangt een anti-pest-post-brievenbus voor het geval er wel hulp nodig is 

maar deze niet kan worden gegeven door degene die dat heeft geconstateerd. 
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4.2 De taak van de leerkracht 

Wat mag u verwachten van de leerkrachten in het kindcentrum?  

Voorbeeldgedrag  
- U mag verwachten dat de leerkrachten van de school respectvol omgaan met uw kind en met u als 
ouder. 
- U mag verwachten dat de leerkrachten onderling respectvol met elkaar omgaan. Zij zijn zich bewust 
van het gezegde: “Een goed voorbeeld doet goed volgen.”  
- U mag verwachten dat de leerkrachten twee gedragstalen weten te spreken. De ene gedragstaal 

sluit aan op de straatcultuur* (= directief: duidelijk, helder en grens stellend), de andere gedragstaal 

sluit aan op de wereld van wederzijds respect (richt zich op het geven inzicht). Het voorbeeldgedrag 

van de leerkracht nodigt kinderen uit om over te stappen naar de wereld van wederzijds respect. ‘ 

- Doet zich een probleem voor op school, dan mag u van de leerkrachten verwachten dat zij daarmee 

oplossingsgericht aan de slag gaan. Zeurgerichte of wraak- en haatgerichte reacties vinden geen 

voedingsbodem bij de leerkrachten. De leerkrachten hebben u nodig om tot een goede oplossing te 

komen, die goed is voor uw kind, maar ook voor de andere kinderen, hun ouders, de leerkracht, de 

school en de buurt. 

 

4.3 Voorkomen van pesten 

Met behulp van de Kanjerlessen doet het kindcentrum aan preventie. Kernpunten in de aanpak:  

1. De Kanjerafspraken.  

2. Denk goed over jezelf en de ander.  

3. Pieker niet in je uppie, maar deel je zorgen met de ander, bij voorkeur met je ouders of via de anti-

pest brievenbus. 

4. Denk oplossingsgericht.  

5. Geef op een nette manier je mening en doe je voordeel met kritiek die je krijgt. 

6. De school maakt onderscheid tussen onvermogen en onwil.  

6a. Is er sprake van onvermogen, dan mag deze leerling erop vertrouwen dat hiermee rekening 

wordt gehouden. Deze leerling heeft veel te leren in een moeizaam proces. De omgeving heeft daar 

begrip voor. 

6b. Is er sprake van onwil, dan krijgt deze leerling een grens gesteld, ook als dat samengaat met 

onvermogen. Bij onwil kan geen beroep meer worden gedaan op begrip vanuit de omgeving. Die rek 

is eruit. Het kan namelijk niet zo zijn dat de omgeving overal rekening mee moet houden, en dat het 

onwillige kind om wat voor reden dan ook “de eigen gang” mag gaan.  

7. Hulp in de vorm van een maatje/buddy/tutor (bemiddeling). 

 8. Duidelijk schoolbeleid en handhaving ervan. 

4.4 Plan van aanpak als pesten geconstateerd wordt 
Bij (het vermoeden) van pesten treedt het pestprotocol van de Kanjertraining in werking (bijlage 1) 

4.5 Het belang van vangnetten, vertrouwenspersoon en klachten 
Zelfs al doen we als kindcentrum een krachtige poging om het pesten tegen te gaan, dan nog kan 

pesten de kop op steken. In dat geval is het belangrijk dat het slachtoffer altijd bij de leerkracht, 

directeur of een schoolvertrouwenspersoon (of stichtingsvertrouwenspersoon) moet kunnen 

aankloppen voor hulp. 
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Vertrouwenspersonen worden aangesteld door resp. het bevoegd gezag en de schoolleiding en 

gepubliceerd in de schoolgids, het informatieblad en de informatiekalender. 

Voldoen de contacten met vertrouwenspersonen niet, dan is er de mogelijkheid een 

klachtenprocedure in werking te stellen. 

Klachtencommissie en klachtenprocedure wordt ingesteld door het bevoegd gezag van het 

kindcentrum. Het adres staat in de schoolgids (website). De procedure is op aanvraag verkrijgbaar. 

4.6 Digitaal pesten 
Digitaal pesten, online pesten of cyberpesten is een nieuwe vorm van pesten, maar de basis van de 
aanpak is dezelfde als bij ‘klassiek’ pesten.  
Wat je in het ‘echte leven’ niet mag, mag je online ook niet!  
Dat online communiceren anders verloopt dan offline communiceren en risico’s met zich mee 
brengt, daarvan zijn kinderen zich, zeker op de basisschool, nog niet altijd bewust. Daarom vinden wij 
het belangrijk om kinderen leren om te gaan met sociale media en dat we kinderen opvoeden tot 
digitaal burger.  

 Vanaf het moment dat mobieltjes een rol gaan spelen in de groep gaat de groepsleerkracht 
met de groep in gesprek over de manier waarop ze hiermee om kunnen gaan. We zetten 
direct ook op dit terrein een duidelijke norm neer: ‘Zo doen we dat hier op school met 
sociale media!’  

 Problemen op dit gebied worden direct gebruikt als leermomenten, als een gelegenheid om 
afspraken te maken over het gebruik van sociale media, bijvoorbeeld de groepsapp.  

 Ook bij digitaal pesten spelen we zo vroeg mogelijk in op signalen. We stimuleren leerlingen 
zelf om incidenten direct te melden bij de leerkracht. Vervolgens nemen we onmiddellijk de 
tijd om hierover met de leerling(en) te praten.  

 Afhankelijk van wat de betrokken leerling hierin aangeeft en afhankelijk van onze inschatting 
of dit in de groep besproken kan worden, maken we dit bespreekbaar in de groep. Alleen als 
de betrokken leerling (eventueel in overleg met zijn of haar ouders) dit zelf wil.  

 De school kan een medewerker van de bibliotheek uitnodigen voor een lessenserie over 
digitaal gedrag.  

4.7 Discriminatie en racisme 

 De school accepteert geen discriminatie. Dit betekent dat er geen enkele vorm van 

onderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeur wordt toegepast, waardoor de gelijkheid van 

rechten en/of fundamentele vrijheden van anderen worden aangetast. 

 Op de school geven teamleden geen uiting aan racistische opvattingen. Dit betekent dat zij 

geen mening geven over de superioriteit of inferioriteit van lichamelijke kenmerken van 

mensen, van hun cultuur of van beide. 

 De teamleden spreken een ander niet aan op uiterlijk of seksuele geaardheid. 

 De teamleden zien er op toe dat leerlingen en ouders (binnen de school) ten opzichte van 

medeleerlingen en hun ouders geen racistische of discriminerende houding aannemen in taal 

en gedrag. 

 De leden van het schoolteam nemen duidelijk afstand van racistisch of discriminerend gedrag 

van collega’s, ouders en andere volwassenen binnen de school en maken dit ook kenbaar. 
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4.8 Vandalisme en diefstal 

 Teamleden en leerlingen hebben respect voor de persoonlijke eigendommen van een ander. 

 De school is niet aansprakelijk voor beschadiging of vermissing van persoonlijke 

eigendommen. 

 Teamleden en leerlingen gaan zorgvuldig en netjes om met de materialen en voorzieningen 

van de school. 

 Teamleden en leerlingen maken veilig gebruik van het gebouw, de voorzieningen, het 

meubilair en de gereedschappen en materialen en voorkomen beschadiging en/of 

onzorgvuldig gebruik. 

 

5 Protocollen  

5.1 Privacy 
Vanaf mei 2018 zullen nieuwe Europese privacyregels van kracht zijn. Meer informatie staat op  

Blosseveld. https://www.blosse.nl/pg-25185-7-107873/pagina/privacy.html 

 

We houden ons aan onderstaande regels. 

1. Het leerlingendossier is alleen toegankelijk voor de directie, de leerkracht, rugzak- en interne 

begeleiding.  

2. Leerlingendossiers zijn alleen ter inzage binnen de school en mogen in geen geval het 

schoolgebouw verlaten. 

3. Verslagen en rapportages uit het leerlingendossier worden alleen met toestemming van de 

ouders/verzorgers doorgegeven aan derden en uitsluitend dan wanneer het voor de verdere 

begeleiding van de leerling van belang is. 

4. Ouders/verzorgers hebben het recht inzage te vragen in het dossier van hun kind. Zij doen dit 

op afspraak en in aanwezigheid van een lid van de directie c.q. de rugzak- en/of interne 

begeleiding. 

5. Gegevens, die bij regelgeving door instanties kunnen worden opgevraagd zonder medeweten 

van de leerling en/of de ouders/verzorgers en vallen onder het begrip privacy, worden met 

grootste terughoudendheid verstrekt. 

6. In geval van een melding van een vermoeden van kindermishandeling kan worden 

afgeweken van bepaalde privacyregels. De meldcode wordt opgestart in samenspraak met 

de Aandacht functionaris(sen). 

7. Teamleden respecteren in formele en informele sfeer de privacy van ouders en leerlingen. 

Privacy gevoelige informatie wordt alleen besproken voor zover dit relevant is bij de 

uitoefening van het werk. 

8. In verslagen die niet specifiek een bepaalde leerling betreffen zoals notulen van 

teamvergaderingen of leerling-besprekingen wordt de naam van de leerling niet vermeld, 

maar wordt volstaan met initialen. 

9. In situaties waarbij ouders gescheiden zijn wordt aan de niet-met-het-ouderlijk-gezag-belaste 

ouder alleen die informatie verschaft, die betrekking heeft op de leerprestaties en de 

ontwikkeling van de betreffende leerling; hiervoor is toestemming vereist van de met-het-

ouderlijk-gezag-belaste ouder. 

https://www.blosse.nl/pg-25185-7-107873/pagina/privacy.html
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10. Teamleden respecteren in formele en informele sfeer de privacy van collega’s. 

11. Informatie die in strikt vertrouwen door teamleden aan een collega wordt gemeld, wordt 

niet met anderen besproken. 

5.2 Internetprotocol  
De leerlingen van de school kunnen gebruik maken van internet. Leerlingen kunnen zoekmachines 

gebruiken. Op internet is een filter voor leerlingen geïnstalleerd. 

Leerlingen maken gebruik van internet ter verrijking van het onderwijs: om informatie te zoeken, 

contacten te leggen met leerlingen van andere scholen en deskundigen te kunnen raadplegen. De 

software die in ontwikkeling is verwijst meer en meer naar internetsites voor aanvullend, actueel of 

alternatief materiaal. Internetactiviteiten worden hiermee steeds meer onderdeel van methodes en 

leergangen. De software bij methodes kan door kinderen ook via internet benaderd worden. De 

leerlingen van de hoogste groepen houden zich aan onderstaand internetprotocol, waarin regels 

staan waaraan ze zich dienen te houden.  

1. Leerlingen mogen internet gebruiken voor het raadplegen van bronnen, zoeken naar content 

en het spelen van games, waarbij één en ander gerelateerd moet zijn aan het 

onderwijsleerproces. Overig gebruik dient altijd in overleg met en na goedkeuring van de 

leerkracht te gebeuren.  

2. Het is niet toegestaan tijd op de computer te besteden aan zaken die geen verband houden of 

niet te maken hebben met het onderwijsleerproces of de school.  

3. Buiten schooltijd zijn de computers slechts toegankelijk op aangeven van de leerkracht.  

4. Bij surfen op internet mag niet bewust worden gezocht op zoekwoorden die te maken hebben 

met grof taalgebruik, agressie, seks en discriminatie.  

5. Op school mag niet worden gechat of gebruik gemaakt van msn: niet voor, onder of na 

schooltijd, tenzij dit voor educatieve doeleinden wordt gedaan en alleen op aangeven van de 

leerkracht.  

6. Het gebruik van internet voor vermaak (bijvoorbeeld toegang tot sociale media zoals MySpace, 

Hyves, Facebook, Twitter, Flickr, YouTube, ) is niet toegestaan, tenzij dit voor educatieve 

doeleinden wordt gebruikt en alleen op aangeven van de leerkracht.  

7. Leerlingen mogen slechts printen wat echt noodzakelijk is en slechts op aangeven van de 

leerkracht.  

8. Leerlingen mogen slechts downloaden wat echt noodzakelijk is en slechts op aangeven van de 

leerkracht. 

9. Leerlingen bezoeken geen websites (bijvoorbeeld sociale media zoals MySpace, Hyves, 

Facebook, Twitter, Flickr, YouTube,…) waarvoor ingelogd moet worden tenzij op aangeven van 

de leerkracht.  

10. Voor iedereen geldt dat het niet is toegestaan om persoonlijke informatie zoals naam, adres, 

telefoonnummer, e-mailadres, wachtwoorden en pincodes te geven via internet, 

chatprogramma’s en/of e-mail. Indien leerlingen werken met persoonlijke informatie zoals 

nicknames, e-mailadressen, inlognamen en wachtwoorden, dragen zij er persoonlijk zorg voor 

dat al deze informatie wordt verwijderd voor hij/zij stopt met werken op de computer.  

11. Leerlingen worden geacht meteen een personeelslid in te lichten als ze informatie tegenkomen 

waardoor ze zich niet prettig voelen of waarvan ze weten dat dit niet hoort. Leerlingen worden 

ook geacht personeel in te lichten als er minder leuke dingen gebeuren op internet, 

bijvoorbeeld als iemand wordt gepest. 
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5.3 Positief Sociaal Media Protocol  
De Vaart is zich ervan bewust zijn dat sociale media een onlosmakelijk onderdeel zijn van de huidige 

samenleving en de leefomgeving van haar leerlingen, hun ouders en andere belanghebbenden zoals 

o.a. omwonenden en de gemeente. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om kinderen te leren 

de voordelen van sociale media te benutten maar ook de nadelen bespreekbaar te maken. 

Bovendien zien wij de kansen die sociale media bieden om de school te profileren en om de 

communicatie met belanghebbenden toegankelijker en interactiever te maken.  

De Vaart biedt leerkrachten voldoende mogelijkheid (tijd, budget) om kennis van sociale media en de 

manier waarop deze ingezet kan worden in de leerontwikkeling, op peil te houden.  

De Vaart zet berichtgeving op sociale media in met het doel om positieve informatie te verspreiden 

over de (activiteiten) van de school of organisatie;  

De Vaart monitort sociale media actief om de ervaringen van leerlingen en andere belanghebbenden 

met de school te vernemen. 

De Vaart gaat naar aanleiding van deze ervaringen in gesprek om, waar mogelijk, de goede punten te 

versterken en de zwakke te verbeteren. Behalve in geval van onjuistheden wordt op negatieve 

discussies niet gereageerd via sociale media. 

De Vaart vraagt toestemming van ouders voor het publiceren van foto-, film- en geluidsopnamen van 

school-gerelateerde situaties (projectweek, schoolreisje etc.) op sociale media.  

De Vaart verwacht van de leerkrachten dat zij over voldoende kennis beschikken om de leerlingen de 

benodigde sociale media vaardigheden aan te leren die waardevol zijn voor het leerproces. 

De Vaart integreert sociale media waar mogelijk in de lessen en gebruikt deze o.a. om contact te 

leggen met experts en om in te spelen op actualiteit. 

De Vaart spant zich in om de leerlingen zelf de mogelijkheden van sociale media te laten ervaren. De 

Vaart zet sociale media in om de dialoog met belanghebbenden aan te gaan, met als doel betere 

informatieverstrekking, het verhogen van ouderparticipatie en betrokkenheid van de buurt. 

De Vaart moedigt medewerkers en leerlingen aan om over school-gerelateerde onderwerpen te 

publiceren, voor zover er rekening mee wordt gehouden dat geen informatie verspreid wordt over 

derden die daar geen toestemming voor hebben gegeven. 

De Vaart moedigt haar medewerkers aan om sociale media in te zetten om ouders en leerlingen te 

informeren over school-gerelateerde onderwerpen als opdrachten, wijzigingen en activiteiten. 

De Vaart laat de inzet van sociale media door medewerkers over niet school gerelateerde 

onderwerpen met de belanghebbenden over aan de inschatting van de leerkracht. Onze 

medewerkers zijn zich hierbij bewust dat zij ambassadeurs zijn van onze school, de integriteit van de 

berichtgeving op sociale media is essentieel en vanzelfsprekend.  

De Vaart respecteert de vrijheid van meningsuiting van al haar medewerkers. In het geval dat de 

medewerker communiceert via sociale media vanuit zijn/haar professie, wordt kenbaar gemaakt dat 

dit gebeurt als leerkracht en namens de school. 

De Vaart moedigt leerlingen aan om tijdens de lessen actief gebruik te maken van sociale media voor 

zover het gebruikt wordt voor het leerproces. Uitzondering is wanneer de leerkracht expliciet vraagt 

de gebruikte device (smartphone, tablet, iPod, laptop) te ‘parkeren’.  

De Vaart verwacht dat een medewerker die communiceert d.m.v. sociale media, zowel privé en/of 

zakelijk, rekening houdt met zijn professie. 
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5.4 Gebruik van mobiele telefoons, smartphones enz. 
De afspraken omtrent mobiele telefoons, mp3-spelers en andere elektronica splitsen we op in twee 

elementen:  

1. Bezit: Het bezitten van mobiele telefoons, pda’s, mp3-spelers (IPod ‘s, IAudio) en tablets op school 

is toegestaan. De school is echter niet aansprakelijk voor apparatuur die geen eigendom is van de 

school.  

2. Gebruik:  

In de les: In de les worden mobiele telefoons, pda’s, mp3-spelers (IPod ’s, IAudio) en tablets alleen 

gebruikt voor educatieve toepassingen en dit alleen op aangeven van het personeel.  

Buiten de les: Buiten de les wordt op het gehele schoolterrein het gebruik van mobiele telefoons, 

pda’s, mp3-spelers (IPod, iAudio) en tablets niet toegestaan. De school is echter niet aansprakelijk 

voor apparatuur die geen eigendom is van de school.  

5.5 Foto- video protocol 
Elk schooljaar maakt een schoolfotograaf een schoolfoto van uw kind en een klassenfoto, deze 
kunnen door de ouders besteld en gekocht worden. 
Het personeel van de school neemt af en toe foto’s of filmpjes van schoolactiviteiten om deze op te 
hangen in de school of te plaatsen in de schoolnieuwsbrief, op onze facebooksite of op de website 
van de school te plaatsen. Ouders geven jaarlijks hierbij aan of ze toestemming verlenen. 
Om te leren van de onderwijspraktijk kunnen we gebruikmaken van video-opnames in de klas. Deze 
opnamen zijn alleen voor het nabespreken van de lessen van de leerkrachten en worden niet 
bewaard.  
Tijdens een verjaardag kan u als ouder een foto maken van uw eigen kind en de kinderen die daar bij 
zitten of staan, individuele foto’s maken van andere kinderen is niet toegestaan. 
Ook hier volgen we de privacy regels. 

5.6 Vervoersprotocol 
We hanteren het vervoersprotocol van Stichting Blosse. (zie website: 
https://stichtingflore.sharepoint.com/leergemeenschappen/Vervoersprotocollastoflust/_layouts/15/
Doc.aspx?sourcedoc=%7B742E0961-0B33-4E61-9795-
3D39896AD212%7D&file=Flore%20Vervoersprotocol%20versie%20nov%2017.docx&action=default&
mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1) 

5.7 Kledingvoorschriften 
Op grond van de Algemene wet gelijke behandeling mogen kledingvoorschriften niet discriminerend 

zijn t.a.v. godsdienst of levensovertuiging, politieke overtuiging, ras, geslacht, nationaliteit of 

seksuele geaardheid. Met respectering van voorgaande beperken de schoolvoorschriften met 

betrekking tot kleding tot:  

Kleding mag de communicatie en identificatie niet belemmeren (geen gezicht bedekkende kleding); 

·Kleding mag niet aanstootgevend zijn en dient aan algemene fatsoensnormen te voldoen.  

2.Het schoolteam ziet er op toe dat de leerlingen gekleed volgens algemene Fatsoensnormen de 

school bezoeken ten einde ongewenste overdaad aan seksuele uitstraling te voorkomen. 

 

 

https://stichtingflore.sharepoint.com/leergemeenschappen/Vervoersprotocollastoflust/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B742E0961-0B33-4E61-9795-3D39896AD212%7D&file=Flore%20Vervoersprotocol%20versie%20nov%2017.docx&action=default&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1
https://stichtingflore.sharepoint.com/leergemeenschappen/Vervoersprotocollastoflust/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B742E0961-0B33-4E61-9795-3D39896AD212%7D&file=Flore%20Vervoersprotocol%20versie%20nov%2017.docx&action=default&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1
https://stichtingflore.sharepoint.com/leergemeenschappen/Vervoersprotocollastoflust/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B742E0961-0B33-4E61-9795-3D39896AD212%7D&file=Flore%20Vervoersprotocol%20versie%20nov%2017.docx&action=default&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1
https://stichtingflore.sharepoint.com/leergemeenschappen/Vervoersprotocollastoflust/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B742E0961-0B33-4E61-9795-3D39896AD212%7D&file=Flore%20Vervoersprotocol%20versie%20nov%2017.docx&action=default&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1
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5.8  Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
Er wordt gewerkt met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode geeft via 

een stappenplan aan hoe te handelen wanneer er signalen zijn die kunnen duiden op huiselijk 

geweld of kindermishandeling. Daarnaast bevat deze meldcode een route hoe te handelen bij 

signalen van mogelijk geweld- of zedendelict door een collega en een route hoe te handelen 

wanneer er sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling. Elke stap 

binnen de routes wordt afzonderlijk uitgebreid toegelicht. 

Binnen het kindcentrum zijn twee aandacht functionarissen aangesteld die het team ondersteunen 

bij vermoeden van kindermishandeling en het volgen van de meldcode bewaken. Zij zijn lid van de 

landelijke vereniging voor aandacht functionarissen en volgen jaarlijks bijscholing.  

 

6 HANDELSWIJZE BIJ ONGEWENST GEDRAG  

Bij ongewenst gedrag maken we onderscheid in klein ongewenst gedrag en grensoverschrijdend 

gedrag.  

Bij klein ongewenst gedrag treedt de time-out procedure in werking zoals te vinden in bijlage 2. 

6.1 De time-out plek 
De time-out plek moet een vaste plek zijn zonder prikkels. Een vaste plek bijvoorbeeld in de klas of op 

de gang en/of op een opvallend gekleurde stoel. Het moet in ieder geval voor een ieder herkenbare 

plek zijn. Het kind moet zich op die plek vervelen, het moet een onaangename situatie zijn voor het 

kind ook al is de time- out niet als straf bedoeld. Je maakt op deze manier gebruik van de regel dat 

kinderen zich vooral inzetten om in een voor hen zo positief mogelijke situatie te belanden en 

negatieve situaties juist uit de weg gaan. 

Het is belangrijk om met leerlingen en schoolteam af te spreken dat een kind niet gestoord en/of 

aangesproken wordt wanneer hij zich op deze plek bevindt. De time- out plek moet een plaats zijn 

waar je kunt afkoelen, rust kunt vinden, na kunt denken om de gevolgen te kunnen zien van het eigen 

gedrag, oplossingen zoeken etc. 

 

Zo werkt het 

Met deze techniek doorbreek je snel de cyclus van ongewenst gedrag. Maar vergeet niet dat jij en je 

collega’s consequent moeten zijn. En sla geen enkele fase over. 

Pas de time- out toe voor bepaald ongewenst gedrag. Bijvoorbeeld: niet luisteren, schelden, brutaal 

gedrag, schoppen en slaan. Als je de time- out voor alles en nog wat toepast, ontstaat er verwarring, 

zowel bij de leerkracht als bij het kind. En dan wordt het moeilijk om de time- out consequent te 

blijven toepassen. 

6.2 Grensoverschrijdend gedrag  
Wangedrag en conflictgedrag vallen onder grensoverschrijdend gedrag.  
Nu treedt het schema time-out procedure in werking. (Zie bijlage 6) 

 

Wat verstaan wij onder grensoverschrijdend gedrag 

o Storend gedrag in de klas (steeds geluiden maken, roepen, aandacht vragen) 
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o Storend gedrag buiten de klas (weglopen) 

o Agressief taalgebruik  (dreigen, vloeken, schelden, grof taalgebruik) 

o Agressief gedrag  (slaan, schoppen, gooien met materialen) 

o Niets doen en/of weigeren  (regels/afspraken/opdrachten negeren of weigeren) 

 

1. Tijdens een gesprek met ouders wordt alles duidelijk uitgelegd en vastgelegd in een 

afsprakenformulier/ gedragscontract die ondertekend wordt door ouders, school en leerling.  

2. Je stelt als leerkracht samen met de leerling een begeleidingsplan op met als hulpmiddelen een 

beloningskaart en een time-out om zijn/haar gedrag te reguleren naar positief gedrag. 

3. Wanneer dit allemaal duidelijk en helder is voor iedereen en iedereen weet wat het doel is en op 

welke manier je gaat proberen dit te bereiken en wat er van een ieder wordt verwacht dan kun 

je van start om zijn gedrag te reguleren waarin gewenst gedrag wordt beloond en hij de kans 

krijgt om ongewenst gedrag om te buigen naar gewenst gedrag.  

4. Uitleggen aan ouders en leerlingen welke maatregelen er tegenover staan oftewel 

consequenties. Het betekent terug naar de basis. Aandacht voor individuele ontwikkeling en het 

socialisatie in de groep. Onderwijs geven aan een groep leerlingen. Wat is daarbij gewenst 

gedrag en wat is ongewenst gedrag en wat is gedrag wat te ver gaat, wanneer wordt gedrag 

grensoverschrijdend en welke consequenties staan hiervoor. Zo weet je als schoolteam waar je 

met zijn allen staat, wat je wilt bereiken en welke maatregelen je kunt nemen om je doelen te 

bereiken.  

5. Het door de vingers zien van gedrag, betekent ruimte geven aan een kind. Of gaat het om gedrag 

dat genegeerd kan worden. 

6. Dit niet gewenste gedrag kun je wel aan het kind laten zien door bv het rood van het stoplicht 

aan te wijzen of een ander teken. (Een groen rood kaartje). 

7. Non-verbaal zonder de groep te storen maar wel dat het kind weet dat hij zijn gedrag moet 

aanpassen. Een leerkracht kan ook een ketting om je hals kunnen dragen met een kaartje waar 

de ene kant rood is en de andere groen. Je kunt dan met het kind afspreken dat je hem/haar zult 

gaan helpen door elke keer even de rode kant te laten zien als het (dreigt) mis gaat en dat je de 

groene kant voor draagt zolang het goed gaat. Zo stoor je de groep niet door hem verbaal te 

waarschuwen, vraagt het voor jezelf als leerkracht minder energie maar is hij zich wel steeds 

bewust van zijn gedrag en heeft de mogelijkheid om hier iets aan te doen. 

8. Bij het naar huis sturen vanwege grens overstijgend gedrag vraagt de directie medewerking aan 

de ouders om hun kind meteen te halen wanneer de school hen belt.  

6.3 Aanpak traject schorsen en verwijderen 
(Deze aanpak moet in het IHP verwerkt zijn, dus doorgesproken met de ouder) 

1. 1e keer: waarschuwing (feedback op ongewenst gedrag) 

-benoem wat je ziet/hoort. 

-ongewenst gedrag niet klassikaal benoemen (klassikaal dus negeren). 

-corrigeren en waarschuwen bij voorkeur non-verbaal of naar het kind toelopen, kan ook non-

verbaal, d.m.v. teken (stoplicht of groen/rood kaartje) of naar het kind toelopen en het zeggen. 

-gewenst gedrag aangeven. 

2. Bij herhaling: 2e waarschuwing en naar de time-out plek in de eigen klas of op de gang,  

 -zie 1 

-aantal minuten gebaseerd op de leeftijd van het kind.  
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-doel: tot rust komen (dus doorwerken is lang niet altijd mogelijk) 

-deze aanpak kan zo nodig regelmatig toegepast worden op verschillende dagen. 

3. Bij herhaling: 3e waarschuwing en op time-out plek 

-zie 1  

-verlenging van 5 minuten 

4. Bij herhaling een time-outplek buiten de groep (niet altijd mogelijk) 

-zie 1 

6. Bij herhaling: ·Ouders bellen om het kind op te halen (als dat in overleg met ouders mogelijk is). 

Het werk van de dag gaat zoveel mogelijk mee en wordt thuis gemaakt. 

Directie schrijft een brief met officiële waarschuwing. 

Ouders ondertekenen deze. 

- bij 2e officiële waarschuwing wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld. 

- bij 3e officiële waarschuwing volgt een schorsing van twee tot maximaal vijf dagen en wordt CvB 

bestuurskantoor Flore ingelicht. 

7. Bij herhaling: ·-zie bovenstaande bij 6 en schorsing voor langere tijd of definitief, directie neemt 

besluit. 

Zie bijlage 6 schema time-out procedure 

 

7 Veilige en ordelijk kindcentrum 

We zijn gericht op een veilige en ordelijke omgeving. Kinderen gaan in onze visie met plezier naar 

school als ze weten dat ze zich er thuis kunnen voelen. Om een veilige ordelijke omgeving te creëren 

zijn er afspraken en regels nodig. 

7.1 Beleidsdocumenten veilig kindcentrum  
We bieden voor iedereen binnen het kindcentrum: personeel, kinderen, ouderwijs ondersteunend 

personeel een veilige omgeving. Ten aanzien van fysieke en sociale veiligheid zijn afspraken gemaakt 

en vastgelegd in het ARBO beleid. 

In het ARBO beleidsplan zijn o.a. de volgende zaken opgenomen: 

o Het ARBO beleidsplan met o.a. het Convenant Veilige School te Heerhugowaard 

o Risico inventarisatie, evaluatie en plan van aanpak per schooljaar 

o Gebruikersvergunning brandveiligheid 

o Ontruimingsplan en oefeningen 

o BHV-ers en scholing 

o Registratie sociale integratie, burgerschap en veiligheid, gericht op: ·Registratie incidenten en 

aanpak van de school om onveilige speelwerksituaties te voorkomen en aan te pakken. 

o Registratie pestgedrag en preventie aanpak ten aanzien van pesten. Bij ongewenst gedrag, 

discriminatie en seksuele intimidatie 

o Inspectie speeltoestellen, speelzaal, gymzaal 

o Controle noodverlichting, blusapparatuur 

o Inspectierapport keuring elektrische installatie 

o Legionella beheersplan 

o Controle/ opslag giftige brandbare stoffen 

o EHBO materiaal, actuele controle 
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o Arbeidstijdenregistratie 

o Bijhouden ziekmeldingen, begeleiding, re-integratie 

o Informatie ten aanzien van ARBO zaken 

o Rookbeleid (de school en het plein zijn rookvrij) 

o Frisse scholen en CO2 uitstoot. 

o Gedragsbeleid met de onderdelen fysiek en sociaal. 

 

Kindcentrum De Vaart bestaat uit twee gebouwen, naast elkaar gelegen met een gymzaal er tussen. 

Elk gebouw kent zijn eigen ontruimingsoefening voor brand en ARBO veiligheidsplan welke jaarlijks 

wordt uitgevoerd.  

We werken werkt samen met de politie. In het convenant Veilige Scholen Heerhugowaard staat de 

samenwerking beschreven met de diverse instanties zoals de wijkpolitie en het jongerenwerk. 

De gemeente heeft afspraken gemaakt met de politie en instanties in de buurt over veiligheid in de 

omgeving van het kindcentrum. 

Verder werkt het kindcentrum aan een veilige leer- en werkomgeving door de onderdelen genoemd 

in dit beleidsstuk.  

 

8. Klachtenprocedure 

Overal waar gewerkt wordt worden fouten gemaakt, of gaat iets niet helemaal zoals gedacht. Dat is 
binnen onze stichting niet anders. Zo kan het voorkomen dat u een klacht heeft. Bij Blosse zien wij 
een kindcentrum als leefgemeenschap waar medewerkers, kinderen en ouders gezamenlijk er het 
beste van maken. Daarbij is het van groot belang om goed te communiceren over de goede, maar 
ook de minder goede zaken. Het is in aller belang om deze zaken bespreekbaar te maken en samen 
met betrokkenen op te lossen. 

1. Ouders en /of leerlingen spreken in eerste instantie de leerkracht aan. Ouders en/of 
leerlingen/leerkracht kunnen eventueel een beroep doen op de ondersteuning door de 
directie. 

2. Wanneer de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, leggen ouders de klacht voor aan 
de directie. 

3. Wanneer de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, leggen ouders de klacht voor aan 
het bestuur. 

4. Wanneer ook met het bestuur geen oplossing wordt bereikt kunnen ouders zich richten tot 
de klachtencommissie. 

 
Meer informatie over https://www.blosse.nl/pg-25185-7-57400/pagina/klachten.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.blosse.nl/pg-25185-7-57400/pagina/klachten.html
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Bijlage 1; Schema grensoverschrijdend gedrag; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

l.k. vraagt naar de bedoeling van de ll. 

Wel negatieve bedoelingen; ‘je 

hebt een probleem, bedenktijd tot 

na schooltijd’ 

Geen negatieve bedoelingen; ‘gelukkig, hoe ga je het oplossen?’ 

‘wat maakt dat je dat zo doet?’ 

 

  

De Kanjertraining spreekt van pedagogische verwaarlozing, daarom 

wordt de meldcode gestart (nog geen melding). De meldcode is een 

verplicht stappenplan om eventueel over te kunnen gaan tot een 

melding bij Veilig Thuis. Veilig Thuis is in dit stappenplan ook (al of niet) 

anoniem te benaderen voor adviezen. Dit moet worden 

gecommuniceerd met de Aandachts-functionarissen van de school en 

de ouders. In individuele gevallen kan een waarschuwingsbrief volgen.  

              

 

Als de ouders het gedrag wel ondersteunen, wordt duidelijk gemaakt 

dat deze manier van reageren niet op prijs wordt gesteld. Er is bij ons 

op school geen excuus voor wangedrag. Het Kanjerpestprotocol geeft 

aan; De leerling wordt in een andere passende groep geplaatst. 

Negatief gedrag wordt genegeerd door de leerkracht en de nieuwe 

groepsgenoten. Op die manier wordt de leerling geholpen zich te 

houden aan normale gedragsregels.  

 

  

Ter ondersteuning adviseert de Kanjertraining de directeur of een lid van de 

gedragswerkgroep te contacten en dan de ouders van het kind. Zolang de 

ouders niet op school zijn geweest, wordt de leerling de toegang tot de klas 

ontzegd’ Dit gesprek wordt gevoerd mét de directeur, lid van de gedrags-

werkgroep of een collega. 

Leerling blijft negatief; ik ga je 

ouders bellen. Het hangt van dit 

gesprek af of je weer in de klas 

mag komen.’ 

Als ouders dit gedrag niet ondersteunen, wordt er samen naar een oplossing 

gezocht.  

Bedoeling toch niet negatief; 

‘gelukkig, wat ga je bij jezelf 

veranderen en hoe ga je het 

verdriet goedmaken?’ 

Bij herhaling treedt de time-out-procedure in werking; 
1e) aantal minuten op de time-out-plek binnen de klas + instructie 
gewenst gedrag. 
2e) leeftijd + 5 minuten nadenktijd op een time-out-plek buiten de 
groep, waarna weer instructie gewenst gedrag 
3e) time out in een andere groep of bij directie…. 
Als het gedrag zich weer voordoet ga je een gesprek aan met 
ouders om de mogelijkheden te bespreken bv op laten halen. 
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Bijlage 2 De time-out procedure in schema (Groen = reactie procedure) 
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Bijlage 3 De veiligheidsthermometer voor groep 2 tot en met 4 

 
De Veiligheidsthermometer is een instrument om zicht te krijgen op de gevoelens van (on)veiligheid 
van de leerlingen. Het is te gebruiken:  

 Om een indruk te krijgen van de veiligheidsbeleving van individuele kinderen. 

 Om een indruk te krijgen van de veiligheidsbeleving van de groep als geheel. 

 Als aanleiding voor een gesprek hierover met de groep of individuele kinderen. 
 
Aanwijzingen voor afname 
1. De Veiligheidsthermometer kan zeker bij de kleuters het beste in kleine groepjes of individueel 

worden afgenomen. 
2. Voorafgaand aan de vragen voert u een introductiegesprek in de klas waarin u aangeeft wat u 

met deze vragen wilt.  
3. Er staan 8 vragen op de lijst. Iedere vraag wordt voorgelezen en de kinderen kleuren het 

gezichtje dat voor hen van toepassing is:  bij nee,  bij ja. U herhaalt bij elke vraag de opdracht 
tot de kinderen het begrepen hebben: “Als je niet bang bent geweest kleur je het blije gezichtje. 
Als je wel bang bent geweest kleur je het verdrietige gezichtje.” 

4. Vraag of de kinderen de vraag helemaal begrepen hebben en besteed zo nodig aandacht aan 
moeilijke woorden zoals bijvoorbeeld “uitgescholden”, “uitgelachen” en “gestolen”. Wanneer bij 
de kleuters blijkt dat de afname van de thermometer alleen mogelijk is na een individueel 
gesprekje over (on)veiligheid, bestaat hier vanzelfsprekend geen bezwaar tegen.  

5. De Veiligheidsthermometer kan het best op vrijdag worden afgenomen, aangezien het in alle 
vragen om hun beleving in ‘deze week’ gaat.  

 
U werkt eerst alle vragen af en kunt daarna met de kinderen napraten over wat ze ingevuld hebben. 
Dat levert u wellicht waardevolle aanvullende informatie op over de beleving van uw leerlingen. U 
herhaalt daarbij de vraag en benoemt wat een kind ingevuld heeft. Als het kind er niet uit zichzelf 
wat over vertelt, kunt u vragen naar de situatie waarin het bang was, wanneer dat was, hoe het 
kwam enz. U geeft geen oordeel over het antwoord in de trant van: “maar daar hoef je toch 
helemaal niet bang voor te zijn” of iets dergelijks. U vat samen wat het kind vertelt en accepteert het 
antwoord. Ook voorkomt u dat kinderen oordelen gaan uitspreken over elkaar. Wel kunt u de 
kinderen vragen wat er aan de onveiligheidsgevoelens gedaan zou kunnen worden. 
 
Verwerking 
De afname vindt bij voorkeur plaats half oktober of indien nodig.  
 
Wanneer alle leerlingen een Veiligheidsthermometer hebben ingevuld, totaliseert u de resultaten op 
het groepsoverzicht. Deze resultaten worden opgenomen in de Veiligheidsanalyse van de school.  
Voor het nemen van actie in de gevallen dat erbij kinderen sprake is van duidelijke gevoelens van 
onveiligheid, behoeft u niet op deze terugrapportage te wachten. De vragenlijsten zijn immers niet 
anoniem en een goed gesprek over de aangegeven onveiligheidsgevoelens kan soms al veel 
oplossen.  
 
Normen  
 
Exacte normen die aangeven wat normaal en wat verontrustend is, zijn er niet. Bij een regelmatige 
afname kunt u normen ontwikkelen voor uw specifieke situatie. Ook krijgt u, bij herhaalde afname, 
een indruk of de gevoelens van veiligheid toe- of afnemen, zowel per individu als in de groep.  
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Veiligheidsthermometer groep 2 tot en met 4 
 

Naam kind………………………………………………………………     groep………  
 
 

 

 
NEE 

 

JA 

 

 

1. Ben je deze week wel eens bang geweest in de klas? 

   
 

 

2. Ben je deze week wel eens bang geweest in school? 

(bijvoorbeeld in de gang of het toilet) 

 

  
 

 

3. Ben je deze week wel eens bang geweest op de 

speelplaats? 

 

  
 

 

4. Ben je deze week wel eens bang geweest toen je van 

huis naar school liep of fietste? 

 

  
 

 

5. Ben je deze week wel eens geschopt of geslagen? 

 

 

  
 

 

6. Is er deze week iets van jou gestolen? 

 

 

  
 

 

7. Ben je deze week op school wel eens uitgescholden? 

 

 

  
 

 

8. Ben je deze week op school wel eens uitgelachen? 
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Bijlage 4 jaarplan pedagogisch beleid en sociale veiligheid 

Jaarplan Pedagogisch beleid 2018-2019,  sociale 

vaardigheden/welbevinden/ kanjertraining  

Wat Doel Wie Hoe Wanneer 

Startweek 

(of2 wk)  

Kanjertraining

; 

Veel inzetten 

van de 

oefeningen als 

aangegeven op 

de site. 

groepsvor

ming 

groepsleerkr

achten 

Mieke en 

Monique 

noemen het op; 

graag opnieuw 

uitprinten of 

nalezen online, 

er zijn 

vernieuwingen!! 

In de vergadering in 

laatste vakantieweek 

benoemen; weten jullie 

nog… Joost noemde 

dit de gouden weken! 

Time-out 

procedure 

herhalen 

(kaarten) 

Zichtbaar 

maken van 

de 

stappen 

voor 

kinderen. 

Gebruik 

evalueren 

Gerard en 

Jenny/ team 

Incidenteel 

wanneer het 

nodig is. 

Gebruik 

evalueren in vlg 

Indien het ter sprake 

komt/nodig is 

Algemeen gebruik 

bespreken vlg begin 

schooljaar 

Communicatie 

kindcentrum 

Doortrekk

en van de 

pettentaal 

Jenny 

Uitleg aan 

collega’s van 

opvang door 

Jenny  

Studiemoment plannen 

in overleg (na Jenny 

herstel) 

Invullen 

Kanjer; 

Leerkrachtenli

jsten 

(alle klassen) 

 

en 

leerlinglijsten  

In kaart 

brengen 

van 

gedrag 

van de 

individuele 

leerling en 

de groep 

en het 

verbetere

door alle 

leerkrachten 

van groep 1 

t/m 8 

en leerlingen 

vanaf groep 

5 

Klaargezet door 

Jenny 

 

 

 

Vóór het eerste en 

het laatste rapport; 

In oktober en in april.  

 

In november en mei 

analyse en conclusie 

bespreken in 

werkgroep, evt acties 

in gang zetten 
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(vanaf 5) 

 

n van het 

gedrag 

 

 

Invullen 

Kanjer;  

Sociale 

veiligheidslijst

en 

 

 

 

Groep 2 t/m 

4 smileylijst 

invullen 

In kaart 

brengen 

van 

veiligheids

beleving 

van de 

kinderen 

op school 

Door alle 

leerlingen 

vanaf groep 

5 

 

 

 

 

Door lln met 

de lkr 

Klaargezet door 

Jenny 

 

 

In april, tegelijk met 

de Kanjerlijsten   

In mei Analyse en 

conclusie bespreken in 

werkgroep, evt acties 

in gang zetten 

 

Instrumenten voor monitoring 

wettelijke eisen; dat het instrument 

een valide en betrouwbaar beeld 

geeft 

 dat de monitoring jaarlijks plaats 

vindt 

 een representatief beeld geeft van 

de school.

 

Analyseren 

Gedragspl

an voor de 

groep 

maken 

In 

oktober 

en april 

n.a.v. de 

resultaten 

veiligheids

lijsten 

Team 

 

Terugkoppeli

ng naar 

Jenny, 

Annemiek, 

Monique en 

Rian in 

zorgoverleg 

Bij opstellen 

groepsplannen/ 

groepsbespreki

ngen meenemen 

of indien nodig 

een apart 

overleg moment 

plannen 

Okt-nov 

Apr-mei 

Invullen 

sociogram 

het 

verbetere

n van de 

groepspro

cessen 

door 

leerkrachten 

en leerlingen 

vanaf groep 

5 

 indien wenselijk 

Mediator 
Kinderen 

leren 

eigenaar 

 Mieke (met 

Jenny) 
Selecteren 

mediators, 

Start inzet mediatoren 

2018-2019 
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te worden 

bij hun 

spel en 

omgaan 

met 

conflicten 

Training 

mediators 

Uitleg groepen 

en inzet volgens 

rooster 

De smiley 

poster en 

kanjertraining 

inzetten 

Aanleren 

van goed 

gedrag 

Iedere 

leerkracht 

Poster zicht 

baar ophangen 

 

Begin schooljaar en 

indien wenselijk 

Communicatie 

Ouders  

Betrokken

heid bij  

het 

Kanjerged

rag 

vergroten. 

Jenny/Gerar

d 

Leerkrachten

. 

Ouders kunnen 

kijken bij 

kanjerlessen.  

Bij 

gedragsknelpun

ten worden 

ouders 

uitgenodigd om 

samen de 

kanjerlijst in te 

vullen en 

adviezen te 

kiezen. 

Op uitnodiging 

 

Indien wenselijk 

 

 

Informeren 

ouders 

Betrokken

heid bij 

het 

Kanjerged

rag 

vergroten. 

Team  
Zie Startweek 

Kanjertraining 

Op informatieavond, 

via nieuwsberichtjes 

vanuit de groep/ 

leerkracht 

 

Informeren 

ouders 

Betrokken

heid bij  

het 

Kanjerged

rag 

vergroten. 

Mieke, 

Gerard, 

Jenny, 

Annemiek en 

Monique 

Tekst in 

Vaartjournaal 

regelmatig 

1x per jaar in 

informatieochtend 

informatie voor 

ouders met een kopje 

koffie 

Inventarisatie 

van de 

Knowhow op 

Helder 

krijgen 

van wat 

Mieke start  Najaar 2018 
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de Vaart wb 

gedrag 

we op de 

Vaart 

inzetten 

op goed 

gedrag 

Meting sociale 

veiligheid o.b. 

1-4 middels 

veiligheidsmet

er 

Zicht 

krijgen op 

de sociale 

veiligheid 

van  de 

o.b. 

Jenny 

Vergelijken van 

de 

veiligheidmetin

g met andere 

scholen 

Najaar 2018 

Scholing/train

ing vanuit 

Almere! 

Leerkacht

en scherp 

houden en 

scholen 

Gedragswerk

groep 
Budget? 2018-2019 
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Bijlage 5 Analyse formulier Kanjer/Kanvaslijsten 

1 Analyse Groepsresultaat 

De foto: Bekijk de docentenvragenlijst; wat valt op? (dit is een momentopname/nu) 

(Bekijk de laatste kolom-totalen per leerling / bekijk de onderste totalen per 

onderdeel) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________ 

De film: Vergelijk de laatste docentenvragenlijst met de één-na-laatste.  

Wat valt op? (wat is er sinds de vorige afname veranderd?) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________ 

Wat wordt je groepsdoel voor de komende periode: (zie blz 3 onder de kolom) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________ 

2 Analyse leerlingresultaat Getal  

Kolom 1 Kolom 2 Kolom3 

Welke leerlingen zijn 

gegroeid 

Benoem je zwakke 

leerlingen 

Welke leerlingen zwakken 

af? 

 Bekijk van deze leerlingen 

ook de leerling-

vragenlijsten.  Kun je daar 

aanvullende informatie uit 

halen? 
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3 Analyse inhoudelijk 

Op welke onderdelen scoort jouw groep zwak (grootste getallen op onderste 

totalen) 

1;  afhankelijkheid 

2;  angst 

3;  onrustig verstorend 

4; faalangst 

5;  gebrek aan concentratie 

6;  gebrek aan motivatie 

7;  gebrek aan zelfvertrouwen 

8;  ongelukkig somber 

9;    slecht aanspreekbaar op het gedrag 

10; agressie 

11; pest 

12; wordt gepest 

Vul hieronder de naam van 

leerlingen in 

De leerling scoort zwak op  

 

 

 

afhankelijkheid 
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angst 

 

 

 

 

 

   

onrustig verstorend 

 

 

 

 

 

  

faalangst 

 

 

 

 

 

  

gebrek aan concentratie 

 

 

 

gebrek aan motivatie 
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gebrek aan zelfvertrouwen 

 

 

 

 

 

 

ongelukkig somber 

 

 

 

 

 

     

slecht aanspreekbaar op het gedrag 

 

 

 

 

 

 

agressie 

 

 

 

pest 
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wordt gepest 

Conclusie: Wat wordt je groepsdoel voor de komende periode: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________ 

4 Analyse op behoefte 

De kinderen in groep 1 zijn wel vooruit gegaan. Wat heb jij gedaan waardoor zij 

vooruit zijn gegaan? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________ 

Kun je aangeven waardoor de leerlingen uit de 2e en 3e kolom daar onvoldoende van 

hebben geprofiteerd? Wat kunnen oorzaken zijn? (denk aan thuissituatie / 

taalbarrière / … raadpleeg ook Kanvas) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

______________________________ 

(Dus) Wat hebben zij nodig? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

____________________________________ 

Waar en hoe kun je ouders erbij betrekken? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________ 

 

5 Plan voor de komende periode: 

Welke leerlingen in het bijzonder? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________ 

Aanpak? (Inhoud / werkvorm / tijd) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________ 
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Bijlage 6 Mediation 

Bemiddelen bij een ruzie                                        

Willen jullie hulp van een bemiddelaar? 

Stap 1: Opening 

Welkom, wij zijn …… en …. wij geven uitleg:  
Bemiddeling houdt in dat jullie samen tot een oplossing komen. We proberen samen uit te vinden 
war er is gebeurd en wat voor jullie belangrijk is. Jullie gaan samen ideeën bedenken waarvan jullie 
vinden dat die goed zijn. 
 
Wij  leggen de regels uit: 

 Wij zijn neutraal als bemiddelaars. 

 Wij zullen niet doorvertellen wat hier gezegd wordt.

 Wanneer iemand aan het woord is wordt hij niet onderbroken door de ander.

 Jullie proberen beide te werken aan een oplossing.
Zijn jullie het hiermee eens? 
 
Stap 2: Wij verzamelen feiten en vragen naar jullie gevoelens. 
Vragen naar feiten: 

 Kun je ons vertellen wat er volgens jou is gebeurt? 

 Wat heb je toen gedaan?

 Hoe lang duurt dit al?

 Hoe gingen jullie vroeger met elkaar om?
Vragen naar gevoelens: 

 Gevoelens … 

 Hoe voel jij je hierover?

 Hoe zou jij je voelen als je in zijn/haar schoenen zou staan?
Ik probeer het samen te vatten.  
 
Stap 3: Wij gaan na wat iedereen zou willen 
Vragen: 

 Wat zou je het liefst willen dat er gebeurt en waarom? 

 Wat is voor jou belangrijk wat de ander doet?

 Als het onmogelijk is dat het gaat zoals jij wilt, wat zou je dan het liefste willen?

 Waarom denk je dat de ander zo gehandeld heeft als zij/hij heeft gedaan?

 Waarom wil je dat het wordt opgelost?
Ik probeer de wensen samen te vatten. 
 
Stap 4. Wij gaan na wat een goede oplossing zou kunnen zijn. 
Zouden jullie allebei wat ideeën willen geven voor een oplossing. 
 
Stap 5. Wij gaan na wat een goede oplossing zou kunnen zijn. 
We laten de kinderen die ruzie hebben met elkaar hebben de ideeën aankruisen die ze goed vinden. 
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Zijn de ideeën eerlijk, uitvoerbaar en duidelijk? 
Doen beide leerlingen hun best om het probleem op te lossen? 
 
Stap 6. We schrijven de afspraken op en sluiten de bemiddeling af. 
We laten de ruziemakers de afspraken zien en vragen ze die te ondertekenen.  
We bedanken iedereen. 
 
 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


