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Sociale veiligheid
Geachte ouders,
De aandacht voor een veilige en ook pestvrije schoolomgeving is de laatste jaren enorm toegenomen.
Wij vinden dit terecht. Kinderen maar ook volwassenen moeten veiligheid ervaren en beleven om zich zo
goed mogelijk te kunnen ontwikkelen ontplooien.
Samen willen wij zorgen voor een goede sfeer en een gevoel van veiligheid waarbij het gaat om de groei.
Samen willen wij blijven werken aan de veilige school waar kinderen, ouders en medewerkers recht op
hebben. Dit hangt van veel dingen af en is lang niet altijd eenvoudig te creëren.
Vandaar dat de samenwerking tussen school, buiten
school en thuis van groot belang is.
School en ouders hebben hierbij hetzelfde doel.
Beiden willen het beste voor een kind.
Hierbij is het van belang dat school en ouders hierover
met elkaar in gesprek gaan, zodat school en ouders
samen een invulling geven aan ‘het beste voor een
kind’. Zo kunnen we elkaar ondersteunen, aanvullen
en samen werken aan het creëren van een sociaal
pedagogisch klimaat waar iedereen zich prettig en
gewaardeerd voelt.
Om te weten te komen hoe de ervaring en het gevoel van veiligheid van onze leerlingen is, maar ook hoe
de veiligheidsbeleving van ouders en leerkrachten is, willen wij in de toekomst door middel van
vragenlijsten proberen hierin zicht te krijgen. Zo willen wij een start maken met het regelmatig
onderzoeken en in kaart brengen van de sociale veiligheid op onze scholen.
Eenmaal per schooljaar willen wij door middel van een vragenlijst de veiligheidsbeleving in kaart brengen
om te kijken hoe we er voor staan en wat we kunnen doen om de sociale veiligheid te vergroten.
Uiteraard laten wij de uitkomsten van deze vragenlijsten en de dingen die we gaan doen aan de
leerkrachten en de ouders weten. Wij vinden dit belangrijk om het gevoel van sociale veiligheid te
vergroten en zo te houden. De school zal u regelmatig informeren in de nieuwsbrieven, op de
schoolwebsite en op website “Scholen op de kaart” (Vensters PO). Deze communicatie zal via de school
verlopen en niet via het schoolbestuur (SOOOG).
Binnenkort starten we hiermee. Wij hebben de Rijks Universiteit Groningen gevraagd om dit samen met
ons uit te werken. Zo willen we komen tot een jaarlijks terugkerende manier van werken om de
veiligheidsbeleving van onze leerlingen in beeld te krijgen en in beeld te houden.
Acties die we de komende periode gaan ondernemen:
Op al onze basisscholen zullen alle leerlingen van de groepen 5 tot en met 8
een digitale vragenlijst rond hun eigen ervaring van sociale veiligheid invullen.
Deze lijsten worden anoniem worden ingevuld. Na de zomervakantie zullen ook
ouders en leerkrachten worden gevraagd een digitale vragenlijst in te vullen.
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In het najaar zullen de leerlingen van de toekomstige groepen 5 tot en met 8 weer een vragenlijst
invullen. De uitkomsten van alle vragenlijsten worden op school bekeken en zullen misschien leiden tot
het aanpassen van de aanpak voor sociaal beleid en vervolgacties.
Zo zullen wij samen met u en alle betrokkenen werken aan een omgeving waarbinnen wij ons veilig en
gewaardeerd voelen.
Wij hopen op uw medewerking.
Met vriendelijke groeten,

College van Bestuur

J.H. Hansen
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