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1.Inleiding 

Veiligheid (fysiek en sociaal) is een belangrijke voorwaarde voor kinderen en volwassenen om te komen 

tot leren/functioneren en persoonlijke ontwikkeling. Obs ‘de Jan Ligthart’ heeft een grote 

verantwoordelijke taak om deze veilige omgeving te realiseren en te garanderen. Met de invoer van 

de Wet sociale veiligheid is de verantwoordelijkheid of zorgplicht van de schoolorganisatie voor een 

veilige leeromgeving expliciet gemaakt. De zorgplicht omvat drie onderdelen.  

• Ten eerste moet het bevoegd gezag zorgen voor een sociaal veiligheidsbeleid. 

• Ten tweede moet de sociale veiligheid van leerlingen gemonitord worden door middel van 

een instrument dat een actueel en representatief beeld geeft. 

• Ten derde moet het bevoegd gezag van een school zorgen dat er een contactpersoon wordt 

aangesteld. Deze contactpersoon coördineert het sociaal beleid en fungeert als 

aanspreekpunt in het kader van pesten. 

 In dit document geven we een beeld van het beleid dat onze school voert om een veilig klimaat te 

creëren en te borgen. Veiligheid is gebaat bij duidelijke procedures en gedragsregels en handhaving 

daarvan. Middels dit plan streven we naar een levend veiligheidsbeleid en uitvoering ervan. Het 

onderwijs dient zorg te dragen voor een veilige omgeving. De overheid hanteert de volgende 

omschrijving: 

 

Een veilige omgeving voor scholieren en onderwijspersoneel houdt in dat er een prettige sfeer 

op school is. Incidenten zoals ongepast gedrag, intimidatie, diefstal en agressie worden 

voorkomen. Dat kan door op tijd te signaleren dn hier gericht tegen op te treden. Dit geldt ook 

voor het bestrijden van pestgedrag  

 

Dit plan is tot stand gekomen door de sociale veiligheidscoördinator (Astrid Mulder) en de fysieke 

veiligheidscoördinator (Diane vd Burch) in samenspraak met het team, SMW (Seher Goker) en DHS 

(Raymond Wannee), kinderen en ouders. 

Met dit document leggen we verantwoording af aan de inspectie voor het primair onderwijs, het 

bestuur van DHS, medewerkers, ouders en betrokken publieke instanties.  

1.1 Visie op pedagogisch handelen 

 

Gedrag binnen de school heeft alles te maken met een goed 

pedagogisch klimaat. Gedragsproblemen binnen de school, maar ook 

het pesten van medeleerlingen kunnen wijzen op een onveilig klimaat 

op school. Het is voor de veiligheid op onze school van belang dat 

incidenten worden voorkomen, dat kan door tijdig signaleren en door 

positief gedrag op de basisschool te stimuleren. Na de signalering volgt een actie- of acties die 

beschreven staan in onze ‘route ondersteuning’ gebaseerd op de preventiepiramide (Deklerck/SWPBS). 

Veiligheid bieden is cruciaal voor het leerproces (ambitiestatement DHS, december 2018). Een van de 

ambities vanuit het ambitiestatement van DHS is pedagogisch-didactische vernieuwing en een 

daaraan gekoppelde doelstelling is investeren in sociale veiligheid.  Belangrijke aandachtspunten om 

ongewenst gedrag te verminderen- en te voorkomen uit het ‘Actieplan sociale veiligheid op school’ 

van PO-Raad (augustus, 2014)zijn verwerkt in dit plan.  Het is belangrijk dat we vaststellen hoe het 

pedagogisch klimaat op school moet zijn en dat de focus niet op het probleemgedrag van kinderen 

ligt, maar juist op het stimuleren van wenselijk gedrag. Daarom handelen we vanuit de 5 pijlers van 

SWPBS (School Wide Positive Behavior Support), namelijk;  

1. Schoolbreed werken vanuit 3 basiswaarden; Veilig, Vertrouwen, Verantwoordelijk. 

2. Preventief handelen, helder zijn in gedragsverwachting die positief worden omschreven 

3. Het oefenen van gedrag 

4. Besluitvorming over gedrag op basis van data  

5. Samenwerken met ouders en zorg een belangrijke focus, 

We hebben aandacht voor noodzakelijke competenties en houding, kennis van de leerkracht. Een 

oplossingsgerichte benadering speelt een belangrijke rol in de omgang met leerlingen, ouders en 

teamleden onder elkaar. Alle medewerkers zijn zich bewust van het feit dat we samen kunnen zorgen 

voor een positief schoolklimaat.  
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1.2 Visie op professionele cultuur 

Wij zijn een organisatie die innovatief is, scherp is in ontwikkeling. Wij streven naar een zichtbare 

betrokkenheid van iedereen (kinderen, collega’s, ouders). Naast de leerkrachten beschikt de school 

over een kwaliteitsteam dat het onderwerp veiligheid verwerkt in de plannen en delen kennis met alle 

teamleden. Wij meten met regelmaat de kwaliteit van het onderwijs (proces) en sturen bij indien nodig. 

(PDCA). We vinden het belangrijk om het ambitiestatement van DHS en onderwerpen van inspectie 

steeds te raadplegen. Wij zijn overtuigd van het belang van een Professionele Leergemeenschap (PLG) 

in welke vorm dan ook (leerbijeenkomsten, werkbijeenkomsten en bordsessies). Binnen een PLG wordt 

er over onderwijs gesproken en zijn we met elkaar aan het leren. We werken aan onderzoeksvragen op 

het gebied van leren en gedrag inclusief fysieke- en sociale veiligheid. Dat een professionele 

leergemeenschap ertoe kan bij dragen dat er een schoolcultuur ontstaat waar het leren met en van 

elkaar centraal staat is voor ons duidelijk. Wij faciliteren tijd (eens in de twee weken) voor het team om 

de PLG te realiseren. Binnen de PLG wordt elk onderwerp gekoppeld aan een onderdeel van de  

inspectie-eisen, zoals; 

a. Aanbod 

b. Zicht op ontwikkeling 

c. Didactisch handelen 

d. (extra) ondersteuning 

e. Schoolklimaat 

f. Onderwijsresultaten 

g. Kwaliteitszorg en ambitie 

h. Financieel beheer 

 

 Visie op leeromgeving 

Onze visie op de leeromgeving is gekoppeld aan het ambitiestatement van De Haagse Scholen, 

namelijk; 

1. Het verbeteren van de leerresultaten van alle leerlingen 

2. Het verbreden en verdiepen van het aanbod 

3. Het verder uitbouwen van het concept brede (buurt) school 

4. Het verhogen van de professionaliteit, waarbij ook aandacht is voor talentontwikkeling van de medewerkers 

5. Het verstevigen van de externe positionering van De Haagse Scholen 

6. Het verbeteren van de beeldvorming over het openbaar onderwijs in de stad 

7. Het vergroten van het leerlingenaantal van De Haagse Scholen. 

Punten 1,2,3,4 en 7 zijn direct toepasbaar op de Jan Ligthartschool. Door intern te werken met een PLG, 

gebruik te maken van moderne technologie geloven we dat de opbrengsten worden verbeterd (1). 

Door kennis met elkaar te delen binnen een PLG verbreden en verdiepen we ons aanbod (2). Blijven 

leren en jezelf scholen is essentieel als je werkt op de Jan Ligthartschool; flitsbezoeken staan regelmatig 

in de agenda zodat leerkrachten gestimuleerd worden om zich te ontwikkelen tot verantwoordelijke en 

zelf analytische personen die doelgericht te werk gaan en die zich willen verbeteren in hun werk (4). De 

Jan Ligthartschool is een brede buurtschool, we werken samen met andere partners in de wijk waarbij 

het leren leren is leuk centraal staat. Activiteiten moeten altijd een lerend karakter hebben (3). Natuurlijk 

wil ook de Jan Ligthartschool het leerlingenaantal vergroten en zal aan de beeldvorming van de school 

gewerkt moeten worden. De school zal steeds op de kaart gezet moeten worden (6,7). 

Het doel van de school is de kwaliteit te verbeteren van het leren leren. Verschillende theorieën en 

modellen  nemen een  belangrijke plek in binnen een professionele leergemeenschap; het zijn 

onderwerpen die iets zeggen over leren leren/lerende organisatie.  

Het model van Marzano laat zien dat uitkomsten van verschillende onderdelen in drie niveaus die 

invloed hebben op de prestatie en ontwikkeling van de leerling;  
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1. Schoolniveau 2. Leraarniveau 3. Leerlingniveau 

Binnen elk niveau onderscheidt Marzano factoren die de prestaties van de leerling positief beïnvloeden 

(Wat werkt op school, Marzano). 

We zijn gestart met taxonomie van Bloom te introduceren en om mee te oefenen tijdens de 

rekenlessen. Daarnaast hebben we de afgelopen 2 jaar ervaring opgedaan met Lesson Study waarin 

de volgende vragen steeds centraal staan; 

1. Hoe weten we wat ze geleerd hebben? 

2. Wat moeten de leerlingen leren? 

3. Hoe reageren wij als ze het niet geleerd hebben? 

4. Hoe reageren we als ze het al weten? 

We gebruiken het PDCA (Plan, Do, Check, Act) model en focussen op de check is van belang. Tevens 

hebben we de focus op een beperkt aantal doelen en richten we ons op een gemeenschappelijke 

mindset,  “alles wat we ondernemen hangt samen met het bereiken van ons gemeenschappelijk doel”. 

Gevoel van verplichting en verantwoordelijkheid overbrengen. De verbetering kan door het inzichtelijk 

maken van (visualiseren) van kernwoorden, doelen en middelen. Wij hanteren in alle groepen de 4 

basisprincipes voor Coöperatieve Leerstrategieën. Als je de 4 principes toepast, weet je dat er sprake is 

van leren.  

G: gelijke deelname 

I: individuele aanspreekbaarheid 

P: positieve wederzijdse afhankelijkheid 

S: simultane actie 

(Coöperatief Vergaderen, Kagan, p.16). 
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Veilige leeromgeving 

Bovenstaande omschrijving van de visie op leren kan uitgevoerd worden als een leerling zich veilig voelt 

en die leeromgeving als veilig ervaart. De veilige leeromgeving kan ontstaan als er aandacht is voor de 

competenties van de leerkracht (aandachtspunt binnen de PLG, Bardo gesprekken en flitsbezoeken en 

nagesprekken en gesprekken met interne coach)en als we handelingsgericht werken nadat er 

metingen zijn gedaan. Dat is een belangrijke reden waarom wij na het afnemen van Viseon (digitaal 

leerlingvolgsysteem op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling), een plan van aanpak 

bepalen per groep. Viseon meet ook de veilige leeromgeving. Door een veilige leeromgeving te 

monitoren kunnen we bijsturen daar  -waar nodig- en hebben we de kinderen in kaart zodat er 

ondersteuning geboden kan worden op dat gebied. De leerlijnen ‘leren leren’ en ‘sociaal leren’ 

worden verwerkt in een plan van aanpak. Daarnaast wordt er jaarlijks vanaf groep 5 de tevredenheid 

(welbevinden) gemeten bij de kinderen (uitslag in bijlage 7). Na de meting kiezen de leerkrachten een 

passende interventie om te werken aan verbetering. In het jaar 2019-2020 wordt Viseon vervangen door 

SCOL.  

 

1.3 Visie op ouders 

Om ons doel met betrekking tot een veilige leeromgeving te bereiken is het van belang dat we 

intensief samenwerken met ouders. We betrekken ouders bij het vormgeven aan een positief 

schoolklimaat. Wij werken vanuit de overtuiging  dat ‘de samenwerking met ouders’ een positieve 

invloed heeft op de prestaties van de leerling’ (Marzano) en dat veiligheid het product is van 

samenwerken. Scholen en gezinnen spelen beide een belangrijke rol in het stimuleren van de brede 

ontwikkeling van kinderen. Wij betrekken ouders bij het veiligheidsbeleid door informatie te delen op 

verschillende manieren. Voor eenieder moet duidelijk zijn wat de school te bieden heeft aan visie en 

uitwerking daarvan in veiligheidsmaatregelen, en welke procedures en rollen daarbij belangrijk zijn. 

Waar nodig onderstrepen wij in het contact met ouders het belang van een veilige school. Daarom zijn 

onderstaande onderwerpen onderdeel van onze manier van werken en zijn opgenomen in ons 

jaarrooster; 

- aanstellen van een ouder-coördinator 

- maandelijkse ouderbijeenkomsten 

- een aparte ouderruimte   

- oplossingsgerichte gespreksvoering  

- oudertevredenheid meten 

- inloopochtenden 

- Mijn School Info 

- Visualiseren van veiligheidsmaatregelingen  

- De drie kernwaarden delen met ouders (VVV) 

- Aanscherpen deurbeleid 

- Continueren ‘gezonde school’  

- Dagelijks actief/scherp verzuimbeleid hanteren 
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2. Totstandkoming 

2.1 Wat betekent veiligheid? 

Het begrip veiligheid heeft te maken met de fysieke veiligheid binnen de school, maar ook de sociale  

veiligheid. Wat betreft het fysieke aspect is het van belang dat iedereen weet hoe ze moeten 

handelen bij incidenten. Dit gaat niet alleen om kleine incidenten op het plein en in de groepen maar 

ook om de vluchtroute bij brand en ontruiming. Niet alleen leerkrachten/medewerkers maar ook 

kinderen moeten weten wat er van hun verwacht wordt. Wat betreft de sociale veiligheid moet de 

school inzicht hebben in de incidenten die zich voordoen. Dit kan ook situaties van pesten betreffen. 

Van belang is dat alle mensen in de school kennen, de gedrags- en omgangsregels die de sociale 

veiligheid waarborgen. De zorg voor veiligheid kenmerkt zich niet alleen op het reageren op 

(mogelijke) calamiteiten. Naast aandacht voor bedreigingen is het belangrijk beschermende factoren 

te versterken en aan te vullen (bijvoorbeeld: het optimaliseren van toezicht- een onderdeel van PBS). 

De pijlers van Positive Behavior Support zijn leidraad voor de school om essentiele doelen te stellen om 

veiligheid te garanderen; helder zijn en gedragsverwachting uitspreken, modelen en oefenen goed 

gedrag, dataverzameling, werken volgens 3 gedeelde waarden (veilig, vertrouwen, verantwoordelijk) 

en samenwerking met ouders. 

Omdat er sprake is van een duidelijke wisselwerking tussen het sociaal emotioneel functioneren van 

een kind en zijn of haar ontwikkelingen op andere terreinen en omdat problemen op het sociaal- 

emotionele vlak het onderwijsleerproces negatief kunnen beïnvloeden, volgen wij systematisch de 

verschillende dimensies van de sociaal emotionele ontwikkeling. Vervolgens zetten we interventies in  

op lage scores, bieden we gerichte hulp op drie ondersteuningsniveaus (groep-subgroep-individueel). 

De leerkracht krijgt een beeld van 4 dimensie van het sociaal-emotioneel functioneren, namelijk; 

zorgvuldige of onzorgvuldige werkhouding, aangenaam of storend gedrag, emotionele stabiliteit of 

emotionele instabiliteit, sociaal of teruggetrokken gedrag. De leerlinglijst geeft informatie over 5 

dimensies, namelijk; zelfvertrouwen, werkhouding, relatie leerkracht, relatie leerlingen, schoolbeeld. Na 

de meting worden de scores schoolbreed weergegeven in een grafiek zodat we opbrengstgericht aan 

de slag kunnen in elke groep.  
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2.2 Doelstellingen 

Het algemeen doel is: Het veiligheidsplan ‘leeft’ in de school en biedt alle betrokkenen sturing en 

ondersteuning bij het creëren en vergroten van de sociale- en fysieke veiligheid op OBS Jan Ligthart. 

Onderstaande doelen zijn afgelopen jaren opgesteld en gekoppeld aan onze visie op veiligheid. 

Onderstaande acties zijn gekoppeld aan de richtlijnen van de Onderwijsinspectie 

Wat hoe wanneer wie 

Gedragsregels zichtbaar 

in het gebouw 

  Astrid, Lydia, 

leerkrachten 

Klassenregels, 

gedragsverwachting 

oefenen en  zichtbaar in 

de klas en school  

VVV, gedragslessen: 

oefenen 

Hele schooljaar Alle groepen 

Positie van sociale 

veiligheid bepalen  

Zelfbeoordeling-Onderzoek 

‘brede aanpak gedrag’  

September 2016 Christine, Astrid 

Goedkeuring gedrags- 

en pestprotocol 

goedkeuren 

Het plan wordt gedeeld met 

MR leden en in vergadering 

besproken 

September 2016 

September 2018 

MR 

Week tegen het pesten 

(week van de vrede op 

Obs Jan Ligthart) 

In elke groep wordt er extra 

aandacht besteed aan het 

onderwerp 

‘pesten’www.weektegenhet 

pesten.nl  

Jaarlijks   

Onderzoekje pesten in 

de klas 

2 meerkeuze vragen stellen  

aan elke leerling 

december Leerkrachten en 

kinderen vanaf 

groep 5 

Vertrouwenspersoon is 

zichtbaar in de school 

Flyers op het leerlingbord en 

ouderbord in de hal 

September 2016 Astrid 

Opzetten Leerlingraad 5 leerlingen uit verschillende 

groepen vanaf groep 6, 

vormen een leerlingraad 

Start schooljaar 

2016-2017 

Christine-LKP 

De oplossingsgerichte 

supportgroep wordt 

ingezet waar nodig 

Overzichtsformulier op de L-

schijf (2 x in het jaar 

bijwerken) 

Hele schooljaar Leerkrachten van 

alle groepen en 

Astrid 

Werkgroep SWPBS Na leerbijeenkomst SWPBS, 

werkgroep samenstellen 

Schooljaar 2016-

2017 

Astrid 

Schoolbreed 

pestgevallen 

inventariseren 

Op de L-schijf een 

‘pestformulier’ bijhouden  

2017-2018 Leerkrachten, Astrid 

http://www.weektegenhet/
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Ouders betrekken bij het 

onderwerp 

Ouderbijeenkomst  Maandelijks SOT (Iham, Astrid) 

Professionaliseren 

vertrouwenspersoon 

Aandacht voor anti 

pestprogramma’s, 

schoolbrede aanpak en 

professionaliseren van 

leraren 

November 2016  

Februari 2017 

Astrid 

M5 Bordsessie, 

leerbijeenkomsten, 

klassenbezoek, 

ouderbijeenkomst, MSI, 

meten en handelen onder 

begeleiding van M5  

Start 2018-2019 Astrid/ Christine 

Lourens de Bakker 

(M5) 

EHBO bordsessies Start 2018-2019 Lydia/Astrid 

Patricia 

Burgerschap 

 

Inventariseren, onderzoeken 

Doelen en leerlijnen inzetten 

om actief burgerschap bij  

te brengen, onderzoek i.s.m 

Universiteit Amsterdam 

Start 2018-2019 

 

 

Christine/Astrid 

 

Trees/Astrid 
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3. Veiligheidsbeleid 

Dit beleidsplan beschrijft hoe wij de zaken geregeld hebben met betrekking tot de veiligheid op onze 

school. We onderscheiden 2 soorten veiligheid, namelijk sociale veiligheid en fysieke veiligheid. We 

streven naar het realiseren van een actief- en effectief veiligheidsbeleid, in samenwerking met het 

bestuur van de Haagse Scholen. We besteden daarom aandacht aan veiligheid in het veiligheidsplan, 

schoolplan en schoolgids. Veel zaken zijn goed geregeld maar wij zijn ons bewust van het feit dat 

vanwege de onoverzichtelijke regelgeving en de grote hoeveelheid informatie, wij belangrijke zaken 

over het hoofd kunnen zien. Mede daarom staat veiligheid ten alle tijden als onderwerp genoteerd in 

de jaarplanning (PLG).   

3.1 Sociale veiligheid   

OBS Jan Ligthart richt zich op sociale veiligheid door gedrag op de kaart te zetten middels, een 

schoolbrede aanpak te hanteren, inzicht te verkrijgen in de veiligheidsbeleving door te meten, te 

werken aan de hand van de preventiepiramide (groep-subgroep-en individueel niveau), M5 aanpak te 

implementeren, preventief handelen. Ook privacy en burgerschap zijn thema’s die behoren bij de 

pijlers (in ontwikkeling of gevorderd). Tevens volgen we de wet bescherming 

persoonsgegevens/Algemene verordening gegevens bescherming en bepalen acties op dit gebied uit 

te voeren die gerelateerd zijn aan privacy beleid van DHS.  

Cyberpesten: Social media zijn niet meer weg te denken in onze maatschappij en dus ook niet bij 

iedereen die betrokken is bij scholen. Social media kunnen een goede bijdrage leveren aan de 

professionaliteit van onderwijspersoneel en de kwaliteit van het onderwijs. Daarom hebben wij de drie 

VVV’s gekoppeld aan het ICT protocol. Uitgangspunt is dat professionals zelf weten hoe ze hiermee 

verstandig om kunnen gaan, goed internetgedrag oefenen en toezicht houden op bestanden. Zie 

uitgebreide informatie over mediawijsheid in het ICT protocol(bijlage 4). 

 

 

 

 

3.2 Fysieke veiligheid  

OBS Jan Ligthart richt zich ook op de fysieke veiligheid. Onderwerpen zoals, vormgeving 

brandveiligheid, Arbo, BHV, EHBO,  registratie incidenten en ontruimingsplan hebben te maken met de 

fysieke veiligheid. Onze school heeft een fysieke veiligheidscoördinator, zij is tevens aanspreekpunt over 

eerder genoemde thema’s. Het moet duidelijk zijn hoe de school preventief en curatief handelt ten 

aanzien van deze thema’s. We werken aan veiligheidspunten n.a.v. RI&E eindrapport 2016 (bijlage 1).  

AAS Veiligheid heeft een ontruimingsplan opgesteld, ‘samen een veilige werkomgeving creëren’ in 

schooljaar 2017-2018 (bijlage 2). 
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4. Risico analyse prioriteiten en plan van aanpak 

4.1 RI&E 

In dit hoofdstuk van het integrale veiligheidsplan richten we ons op de Arbowetgeving, deze wetgeving 

bepaalt namelijk; 

  ‘de werkgever redelijkerwijs noodzakelijke maatregelen moet treffen om te voorkomen dat een 

werknemer schade oploopt in de uitoefening van zijn werk’ 

OBS Jan Ligthart is aangemeld bij de Arbomeester (www.arbomeester.nl) . De contactpersonen voor dit 

Arbo Adviescentrum zijn de directie (school) en Helma v.d Burg (DHS). De Arbomeester voert een Risico 

Inventarisatie & Evaluatie uit. De school laat eens in de 2 jaar een risico inventarisatie uitvoeren door 

Arbmeester. 

 

4.2 Resultaten tevredenheidsenquêtes  

Fysieke veiligheid: 

In de maand oktober 2017 is er een tevredenheidsmeting uitgevoerd door Steda. Aan de hand van de 

uitslagen van dit rapport is er een plan opgesteld om te werken aan nieuwe doelen op OBS Jan 

Ligthart.  Enkele resultaten uit het laatste rapport;  

Positief: algemeen tevredenheid laat een stijgende lijn zien de afgelopen 5 jaar (boven gemiddeld 

heden), de score van ‘persoonlijke ontwikkeling’  is verdubbeld in 5 jaar, structuur heeft een opvallend 

stijgende laten zien (van 10 naar 40%). 

Negatief: De score die gaat over ‘inhoud werk’ is gehalveerd in vergelijking met 2 jaar geleden. 

Opvallend hoge score in negatieve zin op ‘hoeveelheid werk’(78%).  

Zie uitgebreide informatie in de bijlagen, namelijk; 

OBS Jan Ligthart MTO basisrapport (tevredenheid personeel) van Steda, (oktober 2017) 

Samenvatting na meting, analyse Tevredenheid van medewerkers door Directie J.L (februari 2018).  

 

Aangezien het wettelijk verplicht is om eens in de 2 jaar een tevredenheid enquête ‘Personeel’ uit te 

voeren, zal de enquête in het najaar van 2019 plaatsvinden. 

 

 

Sociale veiligheid: 

 

Vragenlijsten van Scholen met Succes helpen ons om de tevredenheid te meten, te analyseren en 

vervolgens acties te bepalen. De volledige analyse van deze meting van 2018 is in de bijlage 

toegevoegd (7). Hieronder 2 voorbeelden van uitslagen van de tevredenheidspeiling.  
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4.3 incidentenregistratie 

Een onderdeel van het veiligheidsplan richt zich op het voorkomen van en omgaan met een incident. 

We spreken van een incident als de gebeurtenis gericht is tegen personen waarbij sprake is van (onder 

meer) direct verbaal of fysiek geweld, bedreiging, grove pesterijen, afpersing, seksuele intimidatie of 

misbruik. Een incident kan op elke school plaatsvinden, vandaar dat wij in actie komen na een incident. 

Wij hanteren het time out protocol, wat inhoudt dat we dit niet als pressiemiddel of straf gebruiken, juist 

om te handelen, discussie te voorkomen en een onveilige situatie om te zetten in een veilige situatie. 

Een time out protocol is daarom een vorm van preventief handelen, op deze manier kan er een 

onveilige situatie voorkomen worden. Indien er wel een onveilige situatie ontstaat, worden de volgende 

handelingen uitgevoerd; 

Incidenten worden door betrokken medewerker genoteerd en gecommuniceerd met betrokken 

leerkracht. Het incidentenlijst ligt bij de administratie (bijlage 6). Betrokken personeel, zoals: de overblijf -

coördinator, SOT leden, MT, administratie, kwaliteitsteam noteren en houden deze lijst bij. De 

veiligheidscoördinator houdt dataverzameling bij en deelt dit met het team. In alle gevallen volgt er 

een actie, wordt een stroomschema gevolgd. In alle gevallen worden de ‘6’ regels gevolgd 

1. Het getroffen kind wordt naar de administratie gebracht 

2. Administratie beoordeelt welke hulpactie er nodig is (fysiek- en/of sociale hulp 

3. Beoordelen of ouders op de hoogte gebracht moeten worden 

4. Informatie uitwisselen met leerkracht/ en eventueel ouders 

5. Data verzamelen; notities in incidentenlijst en Esis 

6. Leerkracht checkt einde van de dag de stand van zaken  
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4.4 Plan van aanpak voor komende schooljaren.  

In het onderstaande schema zijn de opvallende gegevens vanuit RI&E 2017 (via Arbomeester en de 

meting van Elektrovon) benoemd en uitgewerkt in een plan van aanpak.  Per onderwerp wordt het 

doel benoemd en benodigde acties om tot dat doel te komen. In onderstaand plan van aanpak staan 

de onderwerpen met de hoogste risicoklasse bovenaan, gevolgd door de onderwerpen met 

middelmatig en lage risicoklasse.  

Uitleg prioritering; 1. Hoog risico 2. Middelmatig risico  3. Laag risico 

Onderwerp    Wat    Hoe 

Quickscan werkdruk 

collega’s (1) 

 

Eens per 2 jaar 

tevredenheidslijst afnemen 

Tevredenheidslijst alle werknemers 

Preventiemedewerkers 

profileren in het team (1) 

Preventiemedewerkers zijn 

bekend bij het hele team. 

BHV/EHBO: Amal, Patricia, 

Wenda, Diane, Rozerin 

EHBO: Lydia, Marjolein 

Er zijn voldoende 

preventiemedewerkers in 

het pand 

Bordsessie EHBO 

Informatiemapje Veiligheid nieuwe 

medewerkers /stagiaires afgeven 

 

Training BHV voor ervaren en nieuwe 

preventie (2) in de school regelen 

Ontruimingsplan (1,2) 

 

 

 

 

 

Een recent 

schoolnoodplan is 

aanwezig in het gebouw. 

Iedere medewerker is op 

de hoogte van de inhoud 

daarvan. 

Ook de LKP leerkrachten 

zijn in het bezit van 

namenlijst. 

Veiligheids-coördinatoren 

Houden actielijst na 

ontruimen (bijlage 3) 

In samenwerking met AAS Veiligheid het 

ontruimingsplan up-to date maken. 2 x in 

het jaar een ontruimingsoefening 

uitvoeren. 

Verkorte versie noodplan in elk lokaal. 

Gebruik LKP klassenmap inclusief 

namenlijst en absentie. 

Stroomschema  

Temperatuur/ 

luchtkwaliteit 

schoolgebouw (1 en 2) 

 

 

Alle medewerkers ervaren 

behaaglijk klimaat in de 

ruimtes. We kunnen met 

een CO2 meter de 

luchtkwaliteit meten. 

In gesprek met Gemeenten- via DHS- over 

stadsverwarming. 

Airco’s plaatsen in bovenste lokalen 

(zonkant) en directieruimte (directie).  

Kennis over luchtfilters delen 

(procentueel)met teamleden (Diane) 

 

Opbergen gevoelig 

materiaal  in de daarvoor 

bestemde afsluitbare 

kasten (1,2,3) 

 

Gevaarlijke stoffen, 

gereedschap in 

magazijnen die op slot 

kunnen (zijn).  

Er is een overzicht van 

gevaarlijke stoffen 

aanwezig. 

Betreffende personeelsleden hebben 

sloten en plaatsen schuifjes bovenaan de 

deur (ontoegankelijk voor leerlingen).’ 

LKP leerkrachten vult lijst in met aanwezige 

gevaarlijke stoffen  (Lydia) 

Signaleren en 

bespreekbaar maken van 

seksuele intimidatie (2) 

 

Team weet de 

vertrouwenspersoon op 

school niveau en 

bestuursniveau te vinden 

Flyer Vertrouwenspersoon uitdelen aan 

teamleden plus toevoegen aan 

infomapje nieuwe medewerkers. 

Vertrouwenspersoon meldt zich aan op 

DHS kantoor (Mevr. Ferber 0646611833 en 

Dhr van der Zalm 0651993618)  

Tijdens PLG informatie delen 

Directe opvang 

slachtoffers na incidenten 

(2) 

 

 

Duidelijke afspraken 

bekend bij het hele team 

na een incident (niemand 

is handelinsgsverlegen) 

 

 

 

Incidentenlijst bij administratie 

Bijhouden (SOT, administratie) 

Time out overblijf registratie in de hal. 

(PDCA proof) 

Stroomschema opvang incidenten 

verwerken in PLG. 6 regels 

introduceren/stroomschema* 
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BHV personeel  

 

BHV’ers jaarlijk op herhalingstraining 

Bestrating schoolplein (3) 

 

 

Schoolplein zonder 

losliggende tegels, slechte 

afwatering, kuilen en 

onveilige hoogte, geen 

losse vloerdelen,  

Frequent melden via Planon bij facilitaire 

dienst DHS (administratie/directie) 

Wettelijke ruimte tussen 

Digibord en leerling tafels 

aanwezig (3) 

 

De leerkracht houdt 2 

meter ruimte tussen bord 

en leerling tafels. 

Dit punt meenemen in ; klaar voor de 

start’ document voor de leerkrachten 

(Astrid/Patricia) 

Startvergadering. 

Elektriciteit en veiligheid 

(3) 

 

 

Alle snoeren en 

apparatuur in het pand 

worden geleid door 

kunststof pijpen en kokers. 

Het is duidelijk waar de 

hoofdschakelaar zich 

bevind in het pand. 

Geluid is overal in het 

pand goed te horen. 

Leerbijeenkomst Veiligheid hele team, 

inclusief foto’s delen (Astrid). 

 Tussentijdse meting Elektravon 

 (inclusief maandelijkse controle 

ontruimingscentrale(directie/administratie) 

Check bij hoofd facilitaire dienst 

(administratie). 
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5. Protocollenlijst 

OP OBS Jan Ligthart zijn alle aanwezige protocollen zowel op papier als digitaal aanwezig. De papieren 

versie zit in de map ‘kwaliteitshandboek’ in de directiekamer. Digitaal zijn de protocollen op de L-schijf 

(A-Z, P van Protocollen)te vinden. Hieronder een opsomming van alle aanwezige protocollen. 

Protocol Schorsing- en verwijdering leerlingen van DHS 

Verzuimprotocol 

Protocol Luizen 

Gedrags- en Pestprotocol 

Time out protocol 

Zorgprotocol 

Protocol vermoeden kindermishandeling van Dienst Onderwijs en GGZ 

Vernieuwde Meldcode kindermishandeling 

Overblijfprotocol 

Schoolbreed Time-out protocol 

ICT protocol 

Protocol Medisch Handelen (GGD) 

Protocol Verzuim (oplossingsgericht) 

Ontwikkelingsperspectief Plan (OPP) 

Protocol zieke leerlingen van DHS 

Protocol Rouw en verdriet op- rond de school (JGZ, 2016)  

Ontruimingsplan OBS Jan Ligthart (2017) 

Protocol ‘klachtenregeling van De Haagse Scholen’  
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6 Communicatie 

Wij hanteren binnen de OBS Jan Ligthart een communicatie route. De communicatie route zorgt voor 

een duidelijke communicatie binnen de organisatie. Voor ouders geldt: leerkracht> SOT lid bestaande 

uit VVE coördinator en Gedragsspecialist >  directie> bestuur. Daarnaast hebben wij een 

vertrouwenspersoon binnen de school en op bestuursniveau zijn er twee vertrouwenspersonen. 

Wanneer er nieuwe protocollen of grote wijzigingen plaatsvinden worden deze voorgelegd aan het 

team middels de PLG, het kwaliteitsteam, directie en de MR.  

Ouders worden geïnformeerd via reguliere informatiekanalen zoals de website (regels, afspraken, 

schoolgids, protocollen, schoolplan) via nieuwsbrieven, MSI en informatiemiddagen. Dit beleidsplan 

wordt door MR gelezen en getekend.  

Tot slot zijn er BHV’ers en EHBO’ers binnen de school, deze zijn zichtbaar gemaakt op het namenbord bij 

de ingang (administratie) van de school. 

 

6.1 Communicatiekanalen met betrekking tot veiligheid: 

Stroomschema verzuim: verzuim map bij de administratie en een dagelijkse app naar het team van 

leerlingen die niet aanwezig zijn (bijlage 4h) 

Telefoonlijst en Incidentenlijst administratie (bijlage 6) 

L-schijf: IVP digitaal 

IVP papieren versie: administratie 

Namenbord ingang school: BHV en EHBO personen gevisualiseerd 

Crisis: Hoofd BHV alarmeert, hesjes hangen zichtbaar elke dag in MT ruimte: alle details in 

ontruimingsplan dat ook in elk lokaal aanwezig is (bijlage 2) 

Wijkagent: naam en nummer op bord directie. 

 

6.2 Contactpersonen met betrekking tot veiligheid  

Coördinator Fysieke veiligheid: Diane van der Burch 

Coördinator Sociale Veiligheid/Vertrouwenspersoon: Astrid Mulder 

BHV: Diane van der Burch, Amal Azaouagh, Patricia de Jong, Rozerin Top, Wenda Jursche,  

EHBO: Lydia Dijkuizen, Diane van den Burch, Marjolein Evers 
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7 Evaluatie 

Bestaande maatregelen/acties  in onderstaand schema zijn gekoppeld aan personeel, gerealiseerd en 

de notitie of de maatregelen werken/gewerkt hebben. De vakken in het rood zijn onderdelen die de 

aandacht verdienen om verbetering aan te brengen en de vakken in het groen zijn de onderdelen die 

op orde zijn.  

Veiligheidsplan na meting WMK opgesteld in 2016-2017. De metingen hebben we omgezet in acties, zie 

plan hieronder. 

OBS Jan Ligthart evaluatie verbeterpunten - jaarplanning 

 

Onderwerpen 

verbeterpunten 2015-

2019 

score Waar staan we nu  2017-2018 Waar gaan we naar toe 

2018-2019 

PDCA -

meting 

Evaluatie 

januari / 

juni 2019 

Wie 

Aansturing  

Visie,kernwaarden, 

doelen, regels en 

afspraken 

2.96 PBS is in ontwikkeling 

Kernwaarden gekozen. 

Vastestellen van 

gedragsverwachtingen 

 

 

 

Ipads- veilig gebruik 

➢ PBS leerbijeenkomsten, ook 

voor ouders 

➢ Vervolg LB leerkrachten PBS, 

kernwaarden visualiseren en 

handelen 

➢ Verbinding met MR en OR 

 Astrid 

 

 

 

 

 

Wenda, 

Icoach 

Inzicht in de 

veiligheidsbeleving, 

incidenten 

En risico’s 

3.10 ➢ Aandacht voor ‘pesten’ 

Activiteiten tijdens 

weektegenhetpesten.nl 

Time-out protocol schoolbreed 

Registraties in Esis 

➢  

➢  

 

 

 

 

➢ Activeren incidenten 

registratie schoolbreed 

(dataverzameling) via M5 

methodiek 

➢ Toezicht houden vorm geven, 

heldere afspraken en 

handelen 

 Astrid 

 

Voorwaarden, taken en 

samenwerking 

2.90 Onvoldoende QuickScan 

veiligheid van DHS  

Regels privacybescherming 

niet helder 

Vertrouwenspersoon aanwezig 

Rol van de ouders  bepalen 

 

➢ Afspraken met externe 

partners borgen 

➢ Veiligheidscoördinator maakt 

afsprakenlijst m.b.t. privacy 

regels 

➢ Vertrouwenspersoon 

zichtbaarder maken in het 

pand (informatiebord ouders 

en kind) 

➢ Informatiebijeenkomsten 

ouders  

 Christine/SOT 

Astrid 

 

 

 

 

Wenda 

(Mijnschoolinfo) 

 

Pedagogisch handelen 

 

3.53 5 rollen van de leerkracht, 

kijkwijzer wordt ingevuld 

flitsbezoeken 

 

➢ Kijkwijzer actueel maken 

➢ Kennis delen/visualiseren 

➢ Coachen op competenties 

Interne Coach 

 Christine/ 

Astrid 

Preventieve 

programma’s en 

activiteiten 

3.20 PAD lessen in het rooster  

(gedragslessen) 

PAD + (ondersteuning op 

maat door GS)) 

Zelfregulerend leren op 

gedrag 

➢ Steekproef bovenbouw 

‘pesten’ in de klas (WMK 

vragenlijst) in januari  

➢ Continueren gedragsdoelen 

boekjes van en door 

leerlingen 

➢ Executieve functies op de 

kaart/ zichtbaar 

 Leerkrachten/ 

leerlingen 

Signaleren en actief 

handelen 

 

3.29 LVS Viseon  

Time-out registratie 

Plan van aanpak na Viseon 

(interventies) 

Scholen met Succes vragenlijst 

gr 7 en 8 

Sociale veiligheid check gr 5 

en 6  

➢ Aandacht richten op positieve 

communicatie met externen 

en ouders  

➢ Incidentenformulier activeren 

(schoolbreed) en  

➢ visualiseren 

 Astrid, alle 

medewerkers 

in het pand 

Kwaliteitszorg 

 

3.37 Leerbijeenkomsten Gedrag. 

Start PBS in leerbijeenkomsten 

➢ Leerkrachten eigenaar laten 

worden van de aanpak 
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3 kernwaarden  

BAG (Schoolbrede aanpak 

gedrag) 

sociale veiligheid door PBS uit 

te breiden (toezicht hele 

pand) 

Veiligheid, beleid en 

documenten 

 

3.48 Ontruimingsplan gedateerd 

(2014) 

➢ 1 integraal veiligheidsplan 

volgens de richtlijnen van 

inspectie en DHS is 

geschreven, gedeeld met alle 

betrokkenen  

 Astrid (sociale 

veiligheid) 

Diane (fysieke 

veiligheid) 

EHBO Patricia 

en Amal 

 

 

Wat was effectief?  

1. Plan van aanpak maken na meting die ontvangen zijn uit verschillende peilingen (WMK, 

Scholen met Succes, Viseon).  

2. Positieve punten van het huidige veiligheidsbeleid: In 1 jaar zichtbare verbetering aangebracht 

rondom het thema veiligheid omdat in actieplannen concrete acties beschreven staan die 

gekoppeld zijn aan personen. Ook de leerbijeenkomsten gedrag maakt ruimte voor het 

onderwerp veiligheid en wat op deze manier besproken wordt met het hele team, men is op 

de hoogte van hun eigen verantwoordelijke rol.  

3. MSI in gebruik, een toenemend aantal ouders die MSI gebruiken 

Wat zijn de verbeterpunten? 

1. Het veiligheidsplan inclusief benodigde acties om de veiligheid te bewaken is niet bij elke 

medewerker bekend ( ZZP’er die niet aansluiten bij teambijeenkomsten, invalleerkrachten, 

ouders). De school zal aan iedere werknemer een veiligheidsmapje geven (stroomschema 

ontruimingsplan, foto incidentenlijst, overzicht gedragsverwachting, overzicht BHV en EHBO, 

privacybeleid, informatie protocollen, telefoonnummers, uitleg EHBO kisten en defibrilator,  

2. MSI: het gebruik verbeteren schoolbreed ((leerkrachten input, aanleveren van recente 

gegevens). 

3. Het IVP leeft in de school: alle medewerkers kennen en voeren acties uit die gekoppeld zijn aan 

het integraal veiligheidsplan. 

4. Het gebouw: een lage score over de tevredenheid ‘hygiëne gebouw’ en een aantal 

aanpassingen op het gebied van ‘inrichting schoolpleinen’ verdient de aandacht. 

5. Burgerschapsvorming: na de uitslag van de Audit (inspectie) is duidelijk geworden dat 

Burgerschapsvorming op de kaart gezet moet worden om een antwoord te hebben op de 

complexiteit van onderlinge sfeer tussen mensen, in het openbare leven en de sociale media. 

6. De verantwoordelijkheid beter verdelen (vertrouwenspersoon, veiligheidscoördinator, M5 

stuurgroep en PBS groep). Er liggen nu nog te veel taken bij 1 persoon in de organisatie.  
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Bijlagen: 

Bijlage Integraal Veiligheidsplan (IVP) 

1. RI&E eindrapport 2017 

2. Ontruimingsplan AAS 

3. Actielijst ontruimingsplan 2018 

4. Protocollen: 

a. Protocol medisch handelen: GGD 

b. Vernieuwde meldcode kindermishandeling 

c. Vermoeden kindermishandeling 

d. Overlijden en rouwverwerking 

e. Schorsing  DHS 

f. Verwijdering DHS 

g. Verzuimprotocol 

h. Stroomschema absentie 

i. Protocol Luizen 

j. Gedrag- en pestprotocol (versie 2016, nieuwe 2019) 

k. School ondersteuningsprofiel (SOP) 

l. Time out-protocol 

m. ICT protocol 

n. OPP versie SPPOH 

o. Overblijfprotocol 

5. Folder M5, aanpak tegen het pesten 

6. Incidenten registratie 

7. Sociale veiligheidsmonitor, leerling tevredenheidspeiling 

8. Analyse Tevredenheid Medewerkers 

9. Tevredenheidsanalyse SmS (Scholen met Succes- schooljaar 2017-2018) 
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Bronnen; 

Actieplan sociale veiligheid op school, PO-Raad (augustus, 2014) 

Structureel coöperatief leren, S.Kagan 

Notitie Veiligheid, Versie 2.0 2018, De Haagse Scholen 

www.dehaagsescholen.nl 

SWPBS (Schoolwide Positive Behaviour Support) 

Wat werkt op scholen, R.Marzano 

Sociale Veiligheid in de school, C.van Tuijl en I.Zijlstra 

www.voion.nl  

www.arbomeester.nl 

www.schoolenveiligheid.nl  

www.M5groep.nl  

www.wij-leren.nl  

 

 

 

 

http://www.dehaagsescholen.nl/
http://www.voion.nl/
http://www.arbomeester.nl/
http://www.schoolenveiligheid.nl/
http://www.m5groep.nl/
http://www.wij-leren.nl/

