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Een veilige school is een school waar leerlingen en personeel met plezier leren en werken en waar zij 
zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen.



1 Gezamenlijk ontwikkelen en kennis hebben van visie, kernwaarden, doelen, regels en afspraken

1.1 De school heeft een visie op veiligheid geformuleerd.

Gekozen antwoord

In orde

Toelichting:

De leerkrachten en de schoolleiding dragen zorg voor een veilige 
leeromgeving voor leerlingen. Schoolleiding en leerkrachten bewaken de 
veiligheid en ondernemen preventieve maatregelen om incidenten te 
voorkomen. Wanneer er incidenten plaatsvinden zoals pesten, agressie en 
geweld, dan nemen zij maatregelen om de situatie te verbeteren. 
Schoolleiding en leerkrachten creëren een pedagogisch klimaat dat veiligheid 
bevordert. Het pedagogisch klimaat in de school bevordert het aanleren van 
sociaal gedrag, actief burgerschap en sociale integratie binnen de 
democratische rechtsstaat. Dit krijgt in scholen vorm op basis van 
professionele teamafspraken over: 1. Het aanleren van sociaal gedrag; alle 
KPOA-scholen beschikken over een methodiek voor het bevorderen van de 
sociaal-emotionele ontwikkeling en 2. Het bevorderen van actieve participatie 
van leerlingen en ouders, leerkrachten en schoolleiding bij het realiseren van 
een positief schoolklimaat Alle KPOA-scholen hanteren gedragsregels en 
bespreken deze met teamleden, leerlingen en ouders. Teamleden leven deze 
voor en dragen deze actief uit.

1.2 De school hanteert kernwaarden met betrekking tot 
sociale veiligheid, bijvoorbeeld op basis van haar 
identiteit.

Gekozen antwoord

In orde

Toelichting:

Op onze school staat het ontwikkelen van eigenheid en zelfbewustzijn van 
onze leerlingen voorop. Dit helpt hen hun talenten en creativiteit te 
ontwikkelen. Ze verwerven kennis en vaardigheden om, binnen kaders, 
eigenaarschap te nemen in hun ontwikkelproces. De leerlingen doen dit in een 
uitdagende en uitnodigende leeromgeving waarbinnen we streven naar een 
veilig pedagogisch en onderwijskundig klimaat. Ons team doet dit samen met 
de leerlingen, ouders/verzorgers en in verbinding met de omgeving. Wij 
houden hierbij rekening met de diversiteit binnen onze school. Op deze 
manier willen we een hoge mate van betrokkenheid van de leerlingen op de 
wereld om hen heen bewerkstelligen. In het hier en nu en ook voor in de 
toekomst. Vanuit KPOA werken wij vanuit drie kernwaarden: vertrouwen, 
verbondenheid en vakmanschap.

1.3 De school heeft zich concrete doelen gesteld met 
betrekking tot sociale veiligheid.

Gekozen antwoord



In orde

Toelichting:

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen, ouders en teamleden zich betrokken 
en verantwoordelijk voelen bij onze school en op een positieve manier met 
elkaar omgaan. We werken daarom met de methode “Vreedzame school”. 
Deze methode heeft tot doel om te bouwen aan een positief sociaal-
emotioneel klimaat in de klas en de school. Het beschouwt de klas en de 
school als een leefgemeenschap, waarin leerlingen zich gehoord en gezien 
voelen, een stem krijgen, en waarin leerlingen leren om samen beslissingen te 
nemen en conflicten op te lossen. Leerlingen voelen zich meer 
verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap. Dit doen we door: • op 
een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan; • op een 
democratische manier met elkaar beslissingen te nemen; • constructief 
conflicten op te lossen; • verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor 
de gemeenschap; • open te staan voor verschillen tussen mensen. Thema’s 
die we daarbij behandelen zijn o.a.: wij horen bij elkaar, gevoelens, samen 
spelen en samen werken, communicatie, conflicten zelf oplossen en mediatie. 
Door deze werkwijze is Talentum een school waar leerlingen een stem 
hebben en waar leerlingen invloed kunnen uitoefenen op en verantwoordelijk 
zijn voor het klimaat in de klas en school, op hun eigen leeromgeving en hun 
eigen ontwikkeling. Daarnaast hebben wij binnen de school met teamleden, 
leerlingen en ouders onze gedragsregels besproken. Teamleden leven deze 
voor en dragen deze actief uit.

1.4 De school evalueert systematisch gestelde doelen met 
betrekking tot sociale veiligheid.

Gekozen antwoord

In orde

Toelichting:

Na elk blok wordt in locatieoverleggen geëvalueerd hoe de lessen zijn 
verlopen. Waar nodig worden n.a.v. die informatie aanpassingen gedaan voor 
het volgende blok. Daarnaast wordt de sociale veiligheid twee keer per jaar 
besproken door de intern begeleider met de leerkrachten in de 
groepsgesprekken. Meerdere keren per jaar wordt het onderwerp besproken 
in het IB/MT overleg.

1.5 De school heeft schoolregels opgesteld.

Gekozen antwoord

In orde

Toegevoegde bestanden

standaard Vreedzaam.pdf

1.6 Er zijn duidelijke afspraken over gedrag en toezicht buiten 
de school, zoals op de speelplaats of in de fietsenstalling.

Gekozen antwoord



In orde

Toelichting:

Er is een rooster met de indeling van de pleinwacht. Als een groep naar buiten 
gaat, is er altijd een teamlid bij. Bij meer dan twee groepen buiten, lopen er 
altijd twee teamleden buiten.

1.7 Er zijn goede afspraken en regels bij bijvoorbeeld 
schoolreisjes of schoolkampen, en die zijn voor iedereen 
duidelijk.

Gekozen antwoord

Aandacht nodig

1.8 Er zijn goede afspraken en regels bij internationale 
uitwisselingen van leerlingen, en die zijn voor iedereen 
duidelijk.

Gekozen antwoord

Niet van toepassing

1.9 In de klassen worden (ieder jaar) gezamenlijk gedragen 
gedragsregels opgesteld.

Gekozen antwoord

In orde

Toegevoegde bestanden

standaard Vreedzaam.pdf

1.10 De school heeft afspraken of protocollen vastgelegd voor 
vormen van grensoverschrijdend gedrag of incidenten 
waarvoor dat wettelijk verplicht is.

Gekozen antwoord

In orde

Toelichting:

Vanaf 1 juli 2013 is iedere school wettelijk verplicht te werken met een 
'meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling'. Reden is dat het helaas 
voorkomt dat kinderen te maken krijgen met huiselijk geweld of mishandeling. 
Doel van de meldcode is dat sneller en adequater wordt ingegrepen bij 
vermoedens van dit soort geweld. De meldcode bevat een stappenplan die 
beroepskrachten op school stap voor stap door het proces leidt, van 
signaleren tot aan het moment dat er eventueel een beslissing genomen wordt 



over het doen van een melding bij Veilig Thuis. De Meldcode Huiselijk Geweld 
en Kindermishandeling is per 1 januari 2019 verbeterd en aangescherpt. Er 
wordt een afwegingskader in opgenomen waardoor de beslissing om al dan 
niet te melden bij Veilig Thuis ondersteund wordt en bovendien wordt de eigen 
hulpverlening erin betrokken. Het afwegingskader voor het onderwijs is terug 
te vinden op 
https://www.poraad.nl/files/themas/school_kind_omgeving/afwegingskader_bij_meldcode_kindermishandeling.pdf. 
In de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een vijftal stappen 
opgenomen die de beroepskracht stap voor stap door het proces leidt. We 
hebben de vijf stappen beschreven en daarnaast aangegeven wie in deze 
stap betrokken is in het proces. Stap 1: Signalen in kaart brengen Stap 2: 
Overleg met een collega, raadpleeg eventueel Veilig Thuis Stap 3: Gesprek 
met de betrokkene(n) Stap 4: Wegen van de signalen van huiselijk geweld of 
kindermishandeling Stap 4A: Heb ik op basis van stap 1 t/m 3 een vermoeden 
van huiselijk geweld of kindermishandeling? Stap 4B : Heb ik een vermoeden 
van acute of structurele onveiligheid? Stap 5: Beslissen: hulp organiseren of 
melden De betrokkenen bij dit proces zijn: Stap 1: leerkracht, IB-er (aandacht 
functionaris), directielid. (Signalen die eventueel zijn waargenomen door een 
onderwijsassistent, leraarondersteuner, conciërge of administratief 
medewerker worden met de betreffende leerkracht besproken. De leerkracht 
gaat hier dan mee verder). Stap 2: leerkracht, IB-er (aandacht functionaris), 
directielid Stap 3: leerkracht, IB-er (aandacht functionaris) Stap 4: IB-er 
(aandacht functionaris), directielid Stap 5: IB-er (aandacht functionaris), 
directielid Bij stap 4 en 5 maken we gebruik van de vijf vragen uit het nieuwe 
afwegingskader voor het onderwijs. Van alle stappen worden aantekeningen 
bij gehouden in het leerlingdossier van het betreffende kind.

Toegevoegde bestanden

Afwegingskader bij meldcode Hu...
Basismodel Meldcode huiselijk ...
Zedenmisdrijf Protocol 2013-03...
Gedragscode KPOA.pdf

1.11 De school heeft afspraken of protocollen vastgelegd over 
wat te doen bij veelvoorkomende vormen van 
grensoverschrijdend gedrag of incidenten, waarvoor dat 
niet wettelijk verplicht is.

Gekozen antwoord

In orde

Toegevoegde bestanden

Protocol Veilig klimaat 2019-2...

1.12 De school betrekt alle geledingen actief bij het formuleren 
van visie, kernwaarden, doelen en regels.

Gekozen antwoord

In orde

Toelichting:

Op onze school is, conform de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) 
een medezeggenschapsraad actief. Deze bestaat uit een evenredig aantal 
ouders en medewerkers. De MR is gesprekspartner van de directie van de 
school als het gaat over het beleid van de school. Afhankelijk van het 
onderwerp heeft de MR advies- of instemmingsrecht. Alle teamleden worden 
actief betrokken bij het formuleren van de visie, kernwaarden en doelen. 
Naast schoolregels worden er jaarlijks door de leerlingen groepsregels 
afgesproken.



1.13 Alle betrokkenen kennen de visie, kernwaarden, doelen, 
regels, afspraken en protocollen of weten waar ze die 
kunnen vinden. Dit geldt ook voor nieuwe medewerkers. 
De school informeert hen hierover.

Gekozen antwoord

In orde

Toelichting:

Jaarlijks maakt de school een schoolgids waarin dit wordt beschreven. De 
schoolgids wordt gemaild naar alle ouders. Daarnaast is het te vinden op de 
website van de school. Ook nieuwe teamleden ontvangen de schoolgids. 
Daarnaast ontvangen zij het overzicht 'Een nieuwe medewerker op Talentum' 
waarin staat beschreven waar de diverse documenten te vinden zijn.

Toegevoegde bestanden

Schoolgids Talentum 15OZ 2019-...



2 Inzicht in veiligheidsbeleving, incidenten en mogelijke risico's; audits en monitoring

2.1 De school heeft een goed en steeds actueel beeld van de 
beleving van de sociale veiligheid op school door 
monitoring onder leerlingen, personeel, ouders en andere 
betrokkenen bij de school.

Gekozen antwoord

In orde

Toelichting:

De beleving van de sociale veiligheid wordt op een aantal manieren 
gemonitord: - Twee keer per jaar meten we de sociale veiligheid door de 
afname van Viseon en Kijk (locatie RH) en Zien en kijk (locatie KK). De 
leerkrachten bespreken de resultaten met de intern begeleider tijdens de 
groepsbesprekingen. - Alle KPOA scholen nemen 1 keer in de twee jaar een 
Quickscan en 1 keer in de 4 jaar een risico-inventarisatie (RI&E) af. - Jaarlijks 
wordt een tevredenheidsonderzoek gedaan bij de leerlingen van de groepen 5 
t/m 8. - Tweejaarlijks wordt een tevredenheidsonderzoek gedaan bij ouders en 
leerkrachten.

2.2 De school heeft een goed beeld van veiligheidsrisico's en 
incidenten.

Gekozen antwoord

In orde

Toelichting:

- De gegevens van Viseon, KIJK en Zien worden, indien nodig, gebruikt voor 
het maken van een plan van aanpak. Deze wordt uitgevoerd, geëvalueerd en, 
indien nodig, aangepast aan de nieuwe situatie. - De gegevens uit de 
tevredenheidsonderzoeken worden besproken met de MR en resulteren, 
indien nodig, in een plan van aanpak. Deze wordt uitgevoerd, geëvalueerd en, 
indien nodig, aangepast aan de nieuwe situatie. - De gegevens uit de Quick 
scan en RI&E resulteren in een plan van aanpak. Deze wordt uitgevoerd, 
geëvalueerd en, indien nodig, aangepast aan de nieuwe situatie. - Incidenten 
worden bijgehouden in de leerlingdossiers.

2.3 De school benut wettelijk verplichte bronnen om een 
beeld te vormen van veiligheidsrisico's en incidenten.

Gekozen antwoord

In orde

Toelichting:

- Alle KPOA scholen nemen 1 keer in de twee jaar een Quickscan en 1 keer in 
de 4 jaar een risico-inventarisatie (RI&E) af. - Bij ziekte van een teamlid wordt 
nagegaan of onveiligheid daarbij een rol speelt. - We werken actief aan het 
verminderen van de werkdruk (inzet van werkdrukmiddelen). - We bieden 
mogelijkheid voor begeleiding/coaching aan teamleden die daar behoefte aan 



hebben. - We screenen personeel bij indiensttreding bij eerdere werkgevers 
en landelijke registers. - Bij indiensttreding vragen we om een recente 
verklaring van goed gedrag. - Bij functioneringsgesprekken wordt de 
veiligheidsbeleving aan de orde gesteld. - In de bekwaamheidsdossiers zijn de 
competenties van teamleden op het gebied van het scheppen van een veilig 
pedagogisch klimaat opgenomen. - We houden een ongevallenregistratie bij. - 
Jaarlijks meten we de veiligheidsbeleving bij de leerlingen 
(tevredenheidsonderzoek). - We gebruiken inspectiegegevens als bron.

2.4 De school benut informatie over veiligheidsrisico's en 
incidenten actief en regelmatig voor het ontwikkelen of 
bijstellen van beleid en praktijk.

Gekozen antwoord

In orde

Toelichting:

De informatie wordt regelmatig besproken in MT-overleggen, MT/IB 
overleggen, locatie overleggen en MR vergaderingen.

2.5 De school benut niet-wettelijk verplichte bronnen om een 
beeld te vormen van veiligheidsrisico's en incidenten.

Gekozen antwoord

In orde

Toelichting:

We observeren situaties en luisteren naar signalen van teamleden, leerlingen, 
ouders en andere stakeholders (bijv. schoonmaker).



3 Scheppen van voorwaarden, beleggen van taken, samenwerken met ouders en externe 
partners

3.1 De school onderzoekt regelmatig of ruimtes, materialen, 
buitenruimtes, toezicht, enzovoort zodanig zijn ingericht 
dat de sociale veiligheid daarmee gediend is.

Gekozen antwoord

In orde

Toelichting:

Als team zorgen we voor sociaal veilige binnenruimtes (lokalen, gangen, 
speelzalen). de buitenruimtes worden regelmatig gecontroleerd op sociale 
veiligheid. Struiken rondom de school worden regelmatig gesnoeid.

3.2 De school neemt signalen van leerlingen of personeel 
over onveilige ruimtes of materialen altijd serieus en pakt 
deze zo nodig aan.

Gekozen antwoord

In orde

Toelichting:

Bij een signaal van een leerling gaat de leerkracht met het betreffende kind in 
gesprek. Bij een signaal van een teamlid doet een MT-lid dit. Samen 
bespreken we het probleem en kijken we welke route we gaan lopen om het 
op te lossen. Indien nodig verwijzen we naar de (externe) vertrouwenspersoon.

3.3 In de school zijn wettelijk verplichte taken/functies met 
betrekking tot sociale veiligheid belegd.

Gekozen antwoord

In orde

Toelichting:

Op school zijn de volgende taken/functies belegd: - Interne 
vertrouwenspersoon (op beide locaties) - Externe vertrouwenspersonen 
(KPOA) - Anti-pest coördinator - Bedrijfshulpverleners - Preventiemedewerker 
(De preventiemedewerker zorgt o.a. voor de veiligheid en gezondheid binnen 
de school, is mede verantwoordelijk voor het afnemen van de RI&E, het 
adviseren van de MR en het uitvoeren van Arbomaatregelen.).

3.4



In de school zijn verschillende niet-wettelijk verplichte 
taken/functies met betrekking tot sociale veiligheid belegd.

Gekozen antwoord

In orde

Toelichting:

We bespreken de sociale veiligheid tijdens locatie-overleggen. Indien nodig 
wordt het besproken met de MR.

3.5 Er zijn goede afspraken gemaakt met belangrijke externe 
partners uit jeugdhulp en veiligheid, om zo nodig 
ondersteuning of hulp te kunnen bieden aan leerlingen, 
ouders en leraren.

Gekozen antwoord

In orde

Toelichting:

Indien nodig schakelen we, conform de richtlijnen van de meldcode, hulp in 
van: - Wijkteam - Veilig Thuis - GGD

3.6 De school heeft een algemeen privacyreglement ten 
behoeve van de privacybescherming van 
ouders/leerlingen. Ook voor de 
samenwerking/uitwisseling van gegevens met externe 
partners, bijvoorbeeld in een ondersteuningsteam, MDO 
of ZAT.

Gekozen antwoord

In orde

Toelichting:

Op de website van Talentum (www.basisschool-talentum.nl) staat de link 
https://www.kpoa.nl/privacy-kpoa. Hier is beschreven hoe wij omgaan met de 
privacy.

Toegevoegde bestanden

Privacy KPOA versie 2016-09-12...

3.7 De school beschikt over een klachtenregeling en een 
vertrouwenspersoon, en is aangesloten bij een 
onafhankelijke klachtencommissie.

Gekozen antwoord

In orde

Toegevoegde bestanden

Klachtenregeling KPOA 2018-02-...



3.8 De school beschikt over een meldingsregeling 
misstanden en een protocol medisch handelen.

Gekozen antwoord

In orde

Toegevoegde bestanden

Klokkenluidersregeling KPOA.pd...
Protocol medische handelingen ...

3.9 De school nodigt ouders/leerlingen altijd uit of vraagt 
anders hun toestemming voor besprekingen over de voor 
hen benodigde (extra) ondersteuning en hulp, zowel 
intern als met externe partners.

Gekozen antwoord

In orde

Toegevoegde bestanden

Toestemmingsverklaring Gegeven...

3.10 De rol die ouders binnen de school hebben, op 
pedagogisch vlak, is duidelijk.

Gekozen antwoord

In orde

Toegevoegde bestanden

Gedragscode KPOA.pdf



4 Positief pedagogisch handelen; ondersteunende houding, voorbeeldgedrag, verbindende 
relaties

4.1 De school heeft uitgangspunten voor positief 
pedagogisch handelen geformuleerd.

Gekozen antwoord

In orde

Toelichting:

Alle KPOA-scholen hanteren gedragsregels en bespreken deze met 
teamleden, leerlingen en ouders. Teamleden leven deze voor en dragen deze 
actief uit.

4.2 De school maakt de uitgangspunten voor positief 
pedagogisch handelen waar in de dagelijkse praktijk.

Gekozen antwoord

In orde

Toegevoegde bestanden

standaard Vreedzaam.pdf

4.3 De school stimuleert dat alle personeelsleden 
voorbeeldgedrag vertonen op het gebied van positief 
gedrag.

Gekozen antwoord

In orde

4.4 De school stimuleert dat alle personeelsleden de 
uitgangspunten en school- en gedragsregels consequent 
naleven.

Gekozen antwoord

In orde

Toelichting:

We bespreken de uitgangspunten ieder jaar tijdens vergaderingen. Daarnaast 
komt het aan de orde tijdens de gesprekkencyclus.

4.5



De school bevordert dat alle teamleden over de daarvoor 
benodigde houding en vaardigheden beschikken.

Gekozen antwoord

In orde

Toelichting:

Alle teamleden zijn geschoold in het werken met de methode Vreedzame 
school. Nieuwe leerkrachten of andere betrokken worden intern geschoold.

4.6 De school treft maatregelen wanneer personeelsleden niet 
voldoen aan de punten genoemd in de vorige drie vragen.

Gekozen antwoord

In orde

4.7 De school werkt actief aan een helder beleid met 
betrekking tot belonen en straffen.

Gekozen antwoord

In orde

Toegevoegde bestanden

Protocol Veilig klimaat 2019-2...

4.8 Er wordt gestimuleerd dat er in de school een 
'aanspreekcultuur' ontstaat, waarin iedereen (ook 
leerlingen en ouders) elkaar kan aanspreken op 
grensoverschrijdend of onveilig gedrag.

Gekozen antwoord

In orde

Toegevoegde bestanden

Protocol Veilig klimaat 2019-2...

4.9 De school stemt pedagogisch handelen af met ouders.

Gekozen antwoord

In orde

Toelichting:

We nodigen alle ouders drie keer per jaar persoonlijk uit voor een gesprek 
over hun kind. Het eerste en tweede gesprek is verplicht en worden alle 
ouders op dit gesprek verwacht. Het derde gesprek is op intekening. Als de 
situatie er om vraagt, neemt de leerkracht tussentijds contact op met de 
ouders voor een gesprek. Andersom kunnen ouders ook te allen tijde een 



afspraak maken voor een gesprek met de leerkracht. Tijdens de algemene 
informatieavonden in de groepen aan het begin van het schooljaar wordt 
informatie over de Vreedzame school gegeven.



5 Preventieve activiteiten en programma's in de school, gericht op leerlingen, ouders en personeel

5.1 In de klassen worden leerstof, activiteiten of programma's 
aangeboden, gericht op het bevorderen van positief 
gedrag en het tegengaan van onveilig gedrag. Voor een 
aantal kerndoelen zijn wettelijk verplichtingen.

Gekozen antwoord

In orde

Toelichting:

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen, ouders en teamleden zich betrokken 
en verantwoordelijk voelen bij onze school en op een positieve manier met 
elkaar omgaan. We werken daarom met de methode “Vreedzame school”. 
Deze methode heeft tot doel om te bouwen aan een positief sociaal-
emotioneel klimaat in de klas en de school. Het beschouwt de klas en de 
school als een leefgemeenschap, waarin leerlingen zich gehoord en gezien 
voelen, een stem krijgen, en waarin leerlingen leren om samen beslissingen te 
nemen en conflicten op te lossen. Leerlingen voelen zich meer 
verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap. Dit doen we door: • op 
een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan; • op een 
democratische manier met elkaar beslissingen te nemen; • constructief 
conflicten op te lossen; • verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor 
de gemeenschap; • open te staan voor verschillen tussen mensen. Thema’s 
die we daarbij behandelen zijn o.a.: wij horen bij elkaar, gevoelens, samen 
spelen en samen werken, communicatie, conflicten zelf oplossen en mediatie. 
Door deze werkwijze is Talentum een school waar leerlingen een stem 
hebben en waar leerlingen invloed kunnen uitoefenen op en verantwoordelijk 
zijn voor het klimaat in de klas en school, op hun eigen leeromgeving en hun 
eigen ontwikkeling.

5.2 Leerlingen worden gewezen op hulpmogelijkheden bij 
problemen of onveiligheid op school, thuis of in de vrije 
tijd.

Gekozen antwoord

In orde

Toelichting:

De leerkrachten besteden hier aandacht aan tijdens de lessen 'Vreedzame 
school'. Daarnaast komt de vertrouwenspersoon ieder jaar in iedere groep om 
te vertellen wat hij/zij kan betekenen en hoe een kind met hem/haar in contact 
kan komen.

5.3 Leerlingen wordt duidelijk gemaakt dat er 'geheimen' zijn 
waarover je moet praten en met wie zij kunnen praten.

Gekozen antwoord

In orde



Toelichting:

Dit komt aan de orde bij de lessen 'Vreedzame school'.

5.4 Scholing en training van het personeel op het gebied van 
competenties voor het bevorderen van sociale veiligheid 
en omgaan met grensoverschrijdend gedrag wordt door 
schoolleiding en schoolbestuur gestimuleerd en 
gefaciliteerd.

Gekozen antwoord

In orde

Toelichting:

KPOA stimuleert leren binnen haar Stichting. Alle activiteiten rondom leren 
worden gecoördineerd vanuit de KPOA Academie. In het programma van de 
Academie zijn, onder meer, trainingen en bijeenkomsten opgenomen die 
betrekking hebben op bovengenoemde thema’s. Daarnaast is het mogelijk om 
na overleg met de leidinggevende extern trainingen te volgen die passen bij 
de behoefte van de medewerker en de school.

5.5 Die scholing en training wordt aangeboden aan alle 
betrokken functionarissen binnen de school.

Gekozen antwoord

In orde

Toelichting:

Alle medewerkers van KPOA kunnen, na overleg met hun leidinggevende, 
deelnemen aan de trainingen/bijeenkomsten die vanuit de KPOA Academie 
worden aangeboden. Ook is het mogelijk na overleg met de leidinggevende 
om trainingen/opleidingen te volgen via externe aanbieders.



6 Signaleren en effectief handelen bij signalen, grensoverschrijdend gedrag en incidenten

6.1 De school werkt actief met een sociaal-emotioneel 
leerlingvolgsysteem om leerlingen in hun gedrag te 
volgen.

Gekozen antwoord

In orde

Toelichting:

Op locatie KK werken we met Kijk! en Zien. Op locatie RH werken we met 
Kijk! en Viseon.

6.2 De school is voldoende in staat om signalen van 
onveiligheidsgevoelens of onveilig gedrag, waaronder 
pesten, bij leerlingen en personeel op te merken.

Gekozen antwoord

In orde

Toelichting:

De gegevens vanuit Kijk!, Zien en Viseon worden geanalyseerd door de 
leerkrachten op groepsniveau en de intern begeleider op schoolniveau. Ze 
worden besproken tijdens de groepsbesprekingen (groepsniveau) en tijdens 
de MT/IB overleggen (schoolniveau). Daarnaast worden de gegevens vanuit 
de leerling tevredenheidspeiling jaarlijks geanalyseerd en besproken. 
Daarnaast vormen de observaties van de leerkrachten een belangrijke bron 
van informatie.

Toegevoegde bestanden

Protocol Veilig klimaat 2019-2...

6.3 Expliciete signalen van leerlingen en ouders over 
onveiligheid en pesten worden altijd serieus genomen.

Gekozen antwoord

In orde

Toelichting:

Bij signalen van ouders gaat de leerkracht altijd in gesprek met de 
betrokkenen. waar nodig wordt de hulp van de intern begeleider of MT-leden 
ingeschakeld.

6.4 Iedereen binnen de school weet met wie hij signalen kan 
delen en dit gebeurt ook. De school kent de eventuele 
belemmeringen om dit te delen.



Gekozen antwoord

In orde

6.5 De school heeft een heldere ondersteuningsstructuur 
voor het (multidisciplinair) wegen van 
ondersteuningsbehoeften en veiligheidsrisico's en het 
vaststellen en in gang zetten van een aanpak daarvoor.

Gekozen antwoord

In orde

Toegevoegde bestanden

Zorgstructuur.pdf

6.6 De samenwerking met externe partners van jeugdhulp en 
veiligheid is in de ondersteuningsstructuur effectief 
georganiseerd.

Gekozen antwoord

In orde

Toegevoegde bestanden

Zorgstructuur.pdf

6.7 De toegang tot lichte en zware hulp voor leerlingen en/of 
ouders is binnen de ondersteuningsstructuur efficiënt 
geregeld.

Gekozen antwoord

In orde

Toegevoegde bestanden

Zorgstructuur.pdf

6.8 De gemaakte afspraken en protocollen worden altijd 
nageleefd bij grensoverschrijdend gedrag of incidenten.

Gekozen antwoord

In orde

Toegevoegde bestanden

Protocol Veilig klimaat 2019-2...

6.9 De school zorgt altijd voor goede opvang voor 
slachtoffers van incidenten, waaronder pesten.

Gekozen antwoord



In orde

Toelichting:

De eigen leerkracht(en) zorgt voor opvang van de slachtoffers van een 
incident. Op dat moment neemt een ander teamlid de groep over. Indien nodig 
kan ook een ander teamlid voor de opvang zorgen.

6.10 De school zorgt altijd voor goede opvang van getuigen 
van een incident, waaronder pesten.

Gekozen antwoord

In orde

6.11 De school zorgt altijd voor duidelijkheid naar de dader(s), 
ook bij pesten.

Gekozen antwoord

In orde

6.12 De school registreert incidenten ten behoeve van het 
gezamenlijk leren van ervaringen.

Gekozen antwoord

In orde

Toelichting:

Incidenten worden geregistreerd in het dossier van de betreffende leerling(en).



7 Borging door een continu en cyclisch proces, ingebed in de totale pedagogische aanpak en 
schoolontwikkeling

7.1 Bij ons op school…

Is sociale veiligheid een continu proces van leren en verbeteren.

4 4

Kennen wij onze sterke kanten en onze verbeterpunten met 
betrekking tot sociale veiligheid.

4 4

Wordt regelmatig kennis en ervaring uitgewisseld in het team met 
betrekking tot sociale veiligheid.

4 4

Wordt regelmatig met ouders gesproken over (versterking van) de 
sociale veiligheid in en om school.

3 4

Zijn teamleden bereid en in staat om elkaar vragen te stellen, 
verhalen te vertellen, en eigen denkkaders over sociale veiligheid 
ter discussie te stellen.

4 4

Kennen teamleden elkaars kwaliteiten en capaciteiten met 
betrekking tot sociale veiligheid en optreden bij onveilige situaties.

4 4

Kan ieder teamlid altijd terugvallen op een collega bij 
grensoverschrijdend gedrag of onveilige situaties.

5 5

Wordt regelmatig geïnventariseerd welke incidenten zich hebben 
voorgedaan in de school en wordt gezamenlijk besproken hoe die 
in het vervolg voorkomen of effectiever aangepakt kunnen worden.

Huidige situatie Gewenste situatie

Huidige situatie Gewenste situatie

Huidige situatie Gewenste situatie

Huidige situatie Gewenste situatie

Huidige situatie Gewenste situatie

Huidige situatie Gewenste situatie

Huidige situatie Gewenste situatie



4 4

Worden de mentorlessen regelmatig gebruikt om met leerlingen te 
praten over (on)veiligheid op school.

Is beleid gebaseerd op het leren van incidenten en de 
veiligheidsbeleving van leerlingen, personeel en ouders.

4 4

Wordt het schoolbeleid sterk gestuurd vanuit onderwijskundige 
principes, waarvan veiligheid een belangrijk onderdeel uitmaakt.

4 4

Wordt voortdurend gewerkt aan het bereiken van gedeelde 
waarden en normen onder schoolleiding en team.

4 4

Worden die gedeelde waarden en normen systematisch 
uitgedragen in schoolbeleid en klassenpraktijk en spreekt men 
elkaar erop aan.

4 4

Is er sprake van gedeeld leiderschap tussen management en 
teamleden.

4 4

Worden de kwaliteiten van alle teamleden benut in het versterken 
van de veiligheid en pedagogische kwaliteit.

4 4

Huidige situatie Gewenste situatie

Huidige situatie Gewenste situatie

Huidige situatie Gewenste situatie

Huidige situatie Gewenste situatie

Huidige situatie Gewenste situatie

Huidige situatie Gewenste situatie

Huidige situatie Gewenste situatie

Huidige situatie Gewenste situatie

Toegevoegde bestanden

Geen bestanden gevonden

7.2 Bij ons op school maakt sociale veiligheid onderdeel uit 
van ons/onze…?



Pedagogisch beleid.

5 5

Kwaliteitsbeleid/PDCA-cyclus.

3 4

Schoolplan.

4 4

Curriculum.

5 5

Leerlingenstatuut.

Professionaliseringsbeleid.

5 5

Personeelsbeleid.

5 5

Vakwerkplannen van alle secties.

Schoolondersteuningsprofiel.

5 5

Strategisch beleidsplan.

5 5

Schoolgids.

Huidige situatie Gewenste situatie

Huidige situatie Gewenste situatie

Huidige situatie Gewenste situatie

Huidige situatie Gewenste situatie

Huidige situatie Gewenste situatie

Huidige situatie Gewenste situatie

Huidige situatie Gewenste situatie

Huidige situatie Gewenste situatie

Huidige situatie Gewenste situatie

Huidige situatie Gewenste situatie



Stichting School & Veiligheid ondersteunt scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat.

www.schoolenveiligheid.nl 

5 5

Ondersteuningsstructuur.

5 5

Huidige situatie Gewenste situatie

Huidige situatie Gewenste situatie

Toelichting:

- De school heeft geen leerlingsstatuut. Wel zijn er schoolregels en maakt 
iedere groep aan het begin van het schooljaar eigen groepsregels. - De school 
heeft geen vakwerkplannen van secties.


