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 Inleiding 

 

Wilgenhof heeft een sociaal veiligheidsbeleid. In onze school zijn twee leerkrachten vaste 

aanspreekpunten voor ouders en leerlingen. Deze leerkrachten zijn tevens de coördinatoren 

van het beleid tegen pesten. De sociale veiligheid van onze kleuters wordt gemonitord door 

Kijk! 

De leerlingen van groep 3 t/m 8 worden gemonitord door Zien! 

Deze leerlingvolgsystemen geven een representatief en actueel beeld van het klimaat op 

school en het welbevinden van de individuele leerlingen. 

 

 

  

1. Sociaal veiligheidsbeleid 

  

1.1 Belang van een sociaal veiligheidsbeleid 
  

Kinderen horen zich veilig en geborgen te voelen op school, alleen dan kunnen ze zich in 

alle vertrouwen ontwikkelen. Soms voelen basisschoolleerlingen zich niet veilig op school, 

dit kan worden veroorzaakt door pesten of door andere factoren. Dit kan een probleem zijn, 

dat het welzijn en de ontwikkeling van kinderen bedreigt. Wij willen een sociaal-pedagogisch 

klimaat creëren waarin ieder kind zich ondersteund, betrokken, veilig en geaccepteerd voelt. 

  

1.2 Uitgangspunten 

 

De uitgangspunten van Wilgenhof ten aanzien van sociale veiligheid en hoe dat het beste 

kan worden gerealiseerd, worden in deze paragraaf beschreven. 

 

·       Wij geloven in de kracht van de groep (en dat wij daar in kunnen investeren). 

·       Wij hanteren duidelijke normen en waarden. Vanuit onze kernwaarden worden 

school-en klassenregels afgeleid. Wanneer de school-en klassenregels niet worden 

nageleefd, volgen er sancties. 

·       Wij hanteren een schoolbrede aanpak. 

  

1.3 Methode(s) voor de sociaal-emotionele ontwikkeling 

 

Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling hanteren wij Trefwoord, Pad en Goed van Start! Dit 

zijn schoolbrede methoden gericht op positieve groepsvorming en het vergroten van de 

sociale veiligheid. Binnen het dagelijks onderwijs in de klassen gebruiken de leerkrachten 

coöperatieve leerstrategieën, waarbij aan de sociale vaardigheden van de kinderen wordt 

gewerkt. 

  

1.4  Leerlingvolgsysteem 
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Wij gebruiken Kijk! En Zien! om zicht te krijgen op de sociale veiligheid in de groep en de 

sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen.  De resultaten worden 3x per jaar door de 

leerkrachten en intern begeleider besproken tijdens de groepsbesprekingen. Indien nodig 

worden er acties ondernomen. Vanuit Parnassys bestaat de mogelijkheid om een sociogram 

te maken per groep. 

In de groepen 6 t/m 8 vullen kinderen iedere 2 jaar de tevredenheidslijsten van vensters PO 

in. 

  

2.     Wat verstaan wij onder sociale veiligheid? 

  

Een sociaal veilige school is een school waar géén plaats is voor (ongewenst) 

grensoverschrijdend gedrag. Sociale veiligheid is het zich beschermd weten en voelen tegen 

(dreiging van) gevaar. Dit heeft betrekking op alle groepen in school; tussen werknemers 

onderling, tussen leerlingen onderling en tussen werknemers en (minderjarige) leerlingen 

en/of ouders. Grensoverschrijdend gedrag kan daarbij allerlei vormen aannemen zoals 

agressie en geweld, seksuele intimidatie, discriminatie, homo-intimidatie en pesten. Dat is 

een behoorlijke lijst van onveilige, vervelende en soms heftige voorvallen of situaties.  

 

Uitingsvormen  
Grensoverschrijdend gedrag kent verschillende uitingsvormen: 

● verbaal geweld (incl. seksueel getinte opmerkingen)  

● (non-verbaal) (digitaal) bedreigen  

● fysiek geweld  

● negeren / sociale uitsluiting  

  

Aanleiding en oorzaak  
Grensoverschrijdend gedrag is onder te verdelen naar aanleidingen en oorzaken: 

● instrumenteel: de dader zet zijn gedrag bewust in als middel om een bepaald doel te 

bereiken.  

● frustratie: hieraan ligt een externe, uitlokkende gebeurtenis ten grondslag.  

● beperkte impulscontrole: mogelijke oorzaken hiervoor zijn 

persoonlijkheidsstoornissen, gebruik van alcohol en drugs, een agressief 

reactiepatroon, het onvermogen om zich aan te passen en bevooroordeeld zijn.  

In de praktijk is er meestal sprake van een mengvorm van deze drie.  

  

3.   Aanpak 

 

Wilgenhof hanteert zowel een preventieve als een curatieve aanpak om pesten tegen te 

gaan. In dit hoofdstuk komen deze onderwerpen aanbod. Er wordt aandacht besteed aan de 
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manier waarop de school pesten wil voorkomen en, mocht zich een pestincident voordoen, 

welke maatregelen de school neemt om een dergelijk incident op te lossen. 

 

3.1 Preventieve aanpak 

 

In deze paragraaf staat de preventieve aanpak van Wilgenhof centraal. Het gaat hierbij om 

de visie van de school en de maatregelen die de school neemt om een positief pedagogisch 

klimaat te creëren waarin pesten niet thuishoort. 

  

3.1.1 De visie van Wilgenhof 

De opvoeding van kinderen is in de eerste plaats de taak van de ouders/verzorgers. Zij 

verzorgen hun kind(eren), bieden geborgenheid en stimuleren in de groei naar 

volwassenheid. In de omgang komt de opvoeding tot uitdrukking in het pedagogisch 

handelen: de ouders beïnvloeden hun kind(eren) bewust en gericht met het doel bij de te 

dragen aan de ontwikkeling van hun kind(eren). Eigen ervaringen en levensbeschouwing 

spelen daarin een grote rol: waarden en normen die we belangrijk vinden, willen we ook 

overdragen aan de kinderen. Een gedeelte van de opvoeding wordt mede vormgegeven 

door het onderwijs. Ieder kind is hierbij uniek en ieder kind is een sociaal wezen. Wij hechten 

er belang aan, dat ieder kind zich kan ontwikkelen tot een evenwichtig, vrij en 

verantwoordelijk persoon. Wij vinden het daarom belangrijk om zelfstandigheid te 

bevorderen, dat kinderen leren samen werken en verantwoordelijkheid leren dragen. 

Voorwaardelijk is dat kinderen zich veilig en geborgen voelen op school. De leerkracht is 

naast begeleider van het leerproces van kinderen, ook pedagoog. Wij streven daarom naar 

een goede, wederzijdse relatie tussen de leerkracht en het kind. We willen steeds oog 

hebben voor wat leeft bij ieder kind, voor zijn of haar mogelijkheden of belemmeringen en 

spelen hierop in. Wanneer een kind zich sociaal competent voelt, komt hij/zij toe aan het 

leren van attitudes die hem of haar helpen respectvol te leren leven met zichzelf en anderen. 

Op Wilgenhof streven we naar een pedagogisch klimaat met de volgende kenmerken: 

● Veiligheid en geborgenheid als basis 

● Aandacht voor ieder kind 

● Leren samen werken 

● Leren zelfstandig te zijn 

● Duidelijke afspraken met betrekking tot de omgang van leerlingen met elkaar 

en met volwassenen 

● Leren verantwoordelijkheid te nemen en te dragen 

● Positieve, hoge verwachtingen tonen naar de kinderen als leerkracht 

  

Wij verwachten door middel van dit beleid voor sociale veiligheid, een positieve en effectieve 

bijdrage te kunnen leveren aan het realiseren van een veilig en positief pedagogisch klimaat. 

  

3.1.2 Vertaling van de visie naar de praktijk 
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Wij vinden de sfeer waarin een kind moet opgroeien van groot belang om zo een volwaardig 
mens te worden. Wij stellen daarom een vriendelijk en veilig klimaat, met orde en regelmaat, 
op prijs. Pas als het kind zich veilig voelt, kan het zich ontwikkelen. Daarom hanteren we 
binnen onze school een aantal afspraken in alle groepen en spreken die met de leerlingen 
door en af. Hierbij wordt rekening gehouden met de leeftijd van de leerlingen.  

De afspraken worden “vertaald “ naar het niveau van de kinderen en krijgen een plaats in 
elke klas. We hopen zodoende dat er een preventieve werking vanuit gaat en spreken de 
kinderen, die zich niet aan de gemaakte afspraken houden, daarop aan. 

 
Eigen Wilgenhof-regels: 

● Wij zijn aardig voor elkaar (iedereen is anders en dat respecteren we). 
● Wij zijn rustig in de school. 
● Wij dragen zorg voor onze omgeving. 

In groep 1 t/m groep 8 worden hiernaast ook gezamenlijk klassenregels (in samenhang met 
de schoolregels) afgesproken. Deze hangen in de klas en worden door alle leerlingen uit de 
klas ondertekend.  

 

Werkvormen  

In de klas wordt dagelijks gebruik gemaakt van coöperatieve werkvormen. Dit waarborgen 
wij door dit terug te laten komen op elke personeelsvergadering. De kinderen leren hoe ze 
met elkaar in gesprek kunnen gaan en worden geactiveerd om zich te verdiepen in de 
mening van een ander. Leren van elkaar, met elkaar, door elkaar en over elkaar staat hierbij 
centraal. Deze werkvormen zorgen mede voor een leeromgeving die sociaal gedrag 
versterkt.  

       Goed van Start 

In iedere klas wordt na vakanties de methode: “Goed van Start” gebruikt. De eerste weken 
van het schooljaar zijn cruciaal voor de groepsvorming in de klas. Welke subgroepjes zie je 
ontstaan, wie worden de informele leiders en wat zijn de normen en waarden in de groep? 
Dit proces van groepsvorming kun je positief beïnvloeden. Samen met je leerlingen worden 
afspraken gemaakt over de gang van zaken in de eigen groep. In een aantal 
klassenvergaderingen worden vragen besproken als: Wat voor groep willen wij zijn? Welke 
afspraken en routines gelden er? Hoe wordt goed gedrag beloond? Het heeft een enorme 
impact om regels niet voor te schrijven, maar leerlingen actief te betrekken bij het opstellen 
ervan. Daardoor voelen ze zich meer betrokken bij de sfeer in de klas. Leerlingen nemen 
verantwoordelijkheid voor wat er gezamenlijk is afgesproken. Naast deze 
klassenvergaderingen worden gerichte activiteiten ingezet om te werken aan de sociale 
verbondenheid in alle groepen. Klassenvergaderingen kunnen ook na een herfst- of 
kerstvakantie ingezet worden, of op ieder ander moment wanneer dit nodig blijkt. 

 

Het klimaat van de school  

In de klassen wordt regelmatig aandacht besteed aan de normen en waarden vanuit de 
Bijbel die wij als school belangrijk vinden. De leerkrachten hebben een positieve 
basishouding en bieden de kinderen openheid en een luisterend oor. Het kind moet zich 
veilig voelen.  



7 

De teamleden geven het goede voorbeeld als het gaat om het uitdragen van onze normen 
en waarden (gedragsregels school). Dit verwachten wij ook van de ouders van onze 
leerlingen. 

  

3.2 Curatieve aanpak 

In deze paragraaf staat de curatieve aanpak van Wilgenhof centraal. Het gaat hierbij om de 

maatregelen die de school neemt om pestincidenten op te lossen en de rol die de ouders op 

dat moment spelen. Zie hiervoor het anti-pestprotocol van Wilgenhof, versie april 2019. 

  

  

  

  

  

 


