SCHOOLKLIMAAT EN VEILIGHEID
Visie op veiligheidsbeleid
Zorgdragen voor een veilige omgeving is voor elke locatie van Kindante onderdeel van het beleid.
Veiligheid wordt gekenschetst door zowel de realisatie van alle fysiek (gebouwelijke) voorwaarden
conform wet en regelgeving als het totaal pedagogisch klimaat in en rond de locatie.
Doel is een omgeving te creëren waarin leerlingen, medewerkers en ouders zich veilig voelen en
in alle harmonie samenwerken. Dit vertaalt zich in betrokkenheid op elkaar in een omgeving waar
iedereen binnen de gestelde normen zichzelf durft en kan zijn. Een gemeenschap zoals
omschreven is het fundament voor sociaal emotionele en cognitieve ontwikkeling.

Algemeen
Binnen scholen / Kindcentra van Kindante worden maatregelen getroffen om kinderen zich in een
veilige en geborgen omgeving te laten ontwikkelen. Zo’n pedagogisch (opvoedkundig) klimaat
wordt vooral gecreëerd door met elkaar afspraken te maken over gedragingen en regels, die
nageleefd moeten worden. Behalve dat er specifieke schoolregels bestaan, zijn er ook wettelijke
bepalingen waaraan scholen zich moeten houden. Alle scholen hebben een actueel
schoolveiligheidsplan waarin al deze zaken in relatie met elkaar zijn beschreven.
Deze regels en afspraken gelden niet alleen voor de kinderen en medewerkers binnen de school,
maar voor iedereen die zich in en om de school ophoudt. Dat betekent dat alle kinderen, alle
ouders, alle medewerkers en alle andere personen die hand- en spandiensten verzorgen in en
om de school zich dienen te houden aan deze regels en afspraken en kunnen weten wat de
gevolgen zijn als deze worden overtreden.
Het schoolklimaat wordt gekenmerkt door veiligheid en respectvolle omgangsvormen:
 De ouders zijn betrokken bij de school door de activiteiten die de school daartoe
onderneemt.
 De leerlingen en medewerkers voelen zich aantoonbaar veilig op school.
 De school heeft inzicht in de veiligheidsbeleving van leerlingen en personeel en in de
incidenten die zich op het gebied van sociale veiligheid op de school voordoen.
 De school heeft een veiligheidsbeleid gericht op het voorkomen en afhandelen van
incidenten in en om de school.
 Medewerkers van de school zorgen ervoor dat de leerlingen op een respectvolle manier
met elkaar en anderen omgaan.

Jaarlijkse monitoring sociale veiligheid
Scholen moeten de sociale veiligheid elk jaar monitoren. Als de uitkomst op tekorten wijst, is het
van belang dat de school maatregelen neemt en het veiligheidsbeleid aanpast. Scholen moeten
er ook voor zorgen dat de Onderwijsinspectie de jaarlijkse monitorgegevens ontvangt. Het gaat
daarbij om het gemiddelde beeld van een school. Dit is vastgelegd in de Wet sociale veiligheid.
Scholen kunnen zelf het instrument kiezen dat ze voor de monitoring willen gebruiken. Bepalend
is dat de monitoring inzicht geeft in de feitelijke en ervaren veiligheid en in het welbevinden van
leerlingen. Daartoe hanteert de school een gestandaardiseerd instrument dat valide en
betrouwbaar is, en een representatief beeld geeft.

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling
Zie hiervoor het document met deze naam.
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Verklaring omtrent gedrag
VOG is vereist bij het uitoefenen van functies waar gewerkt wordt met kwetsbare personen,
vertrouwelijke gegevens en geld. De VOG binnen een onderwijsvoorziening / kindcentrum is
bestemd voor het aangaan van een betaalde werkrelatie en vrijwilligerswerk. Dat betekent dat
geen werkzaamheden verricht kunnen worden binnen onze stichting zonder geldige VOG.

Veiligheid speeltoestellen
De veiligheid van een speeltoestel op het terrein van de school is de verantwoordelijkheid van de
school / het schoolbestuur. De Voedsel- en Warenautoriteit (VWA) is belast met de controle en
inspectie van de veiligheid van speeltoestellen.
Het 'warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen' bevat regels voor ontwerp, constructie, beheer
en onderhoud van speeltoestellen waaraan de eigenaar dient te voldoen. Het besluit verplicht de
eigenaar om van elk speeltoestel een logboek bij te houden waarin o.a. het jaarlijkse
keuringsrapport opgenomen moet worden en de registratie van uitgevoerde reparaties.

Gebruiksvergunning
De school / het kindcentrum maakt gebruik van vastgoed waarvoor een gebruiksvergunning
geldt. Kindante zorgt ervoor dat al die voorzieningen voor een locatie worden getroffen, die
noodzakelijk zijn om een gebruiksvergunning te verkrijgen en te behouden. Daartoe behoren alle
maatregelen t.b.v. brandveiligheid en arbowet- en regelgeving in algemene zin, keuring en
onderhoud van daartoe aanwezige technische installaties en het afsluiten van daartoe benodigde
keurings- en onderhoudscontracten.
Het BURO zorgt voor de ondersteuning bij de uitvoering van Arbobeleid en faciliteert door het
vormgeven van een groot aantal technische onderdelen, waaronder













Keuring en inspectie gereedschappen
Keuring en inspectie elektrische apparaten
Keuring en inspectie meterkasten
Keuring en inspectie speeltoestellen
Keuring en inspectie blusmiddelen
Keuring en inspectie brandmeldinstallatie (BMI) en inbraakinstallatie
Keuring en inspectie noodverlichting
Opleiding en jaarlijkse herhalingscursussen Bedrijfshulpverlening (BHV)
Keuring en inspectie liften
Inspectie i.k.v. legionella
Algemene inspectie bouwkundige veiligheid
Het mede vormgegeven van de “Arbomeester” als instrument voor arbobeleid.

In algemene zin zijn bovenstaande onderdelen opgenomen in het “beleidsplan meerjaren
onderhoud gebouwen” het “MOB” waarvoor de financiële middelen binnen de jaarlijkse begroting
zijn opgenomen.
Op locatieniveau is de verantwoordelijkheid geregeld voor daaraan gerelateerde
veiligheidsonderdelen als BHV, Ontruimingsplan en de taken van de preventiemedewerker.
Zie ook: Protocol ontruiming
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