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Beleid Sociale veiligheid 
 

 

De school maakt deel uit                                                                                  informatie@rkbstitusbrandsma.nl 

van de Stichting Sarkon                                                                                     directeur@rkbstitusbrandsma.nl 

te Den Helder.                                                                                                            ib-er@rkbstitusbrandsma.nl 

                                                                                                                                         ict@rkbstitusbrandsma.nl 

 

Onderwerp: Sociale veiligheid. 

Doel: 

 

Een veilige school creëren waar leerlingen en personeel 

met plezier leren en werken en waar zij zich zo goed 

mogelijk kunnen ontwikkelen. 

Doelgroep: Leerkrachten.  

De wet omtrent sociale 

veiligheid: 

 

1. Een beleid met betrekking tot sociale veiligheid moet 

ingevoerd zijn; 

2. De veiligheid van de leerlingen op school moet 

gemonitord worden met een instrument dat een 

representatief en actueel beeld geeft;  

3. Op de school moeten de volgende taken aanwezig en 

vervuld zijn: het coördineren van het beleid omtrent 

pesten en het fungeren als aanspreekpunt bij pesten 

(Steur, 2015). 

Aanwezig/in gebruik op de 

Titus Brandsma:  

Sociaal veiligheidsplan: 

In het sociaal veiligheidsplan staat informatie over hoe de 

(sociale) veiligheid wordt gewaarborgd op de Titus 

Brandsma.  

 

Positive Behaviour Support: 

Op de Titus Brandsma werken wij met Positive Behaviour 

Support (PBS). De gedragsverwachtingen en afspraken 

rondom PBS zijn te vinden in de map PBS op de server van 

de school.  

 

KWINK: 

De methode voor sociaal-emotioneel leren is KWINK. Dit 

wordt gegeven in alle bouwen.  

 

Grip op de groep: 

Titel: Grip op de groep. 



Auteur: René van Engelen. 

Dit boek wordt als bronnenboek gebruikt bij het omgaan 

met de groepsprocessen in de klas. In iedere klas is een 

boek aanwezig.  

Afspraken: 

 

Afspraken omtrent punt 2: de veiligheid van de leerlingen 

op school moet gemonitord worden met een instrument 

dat een representatief en actueel beeld geeft. 

 

Groep 1-2: 
● Leraren begrijpen wat in het boek ‘Grip op de 

groep’ van R. van Engelen staat. 
● Tijdens de eerste 6 weken worden activiteiten 

aangeboden die passen bij de fases forming (eerste 2 

weken), storming (2 weken) en norming (2 weken), zodat 

aandacht wordt besteed aan de groepsvorming*.  
● 1x in de 2 weken wordt een KWINK les gegeven.  
● 1x in de 2 weken wordt een les rondom PBS 

gegeven.  
● Na de herfstvakantie wordt een sociogram 

gemaakt. Dit kan gedaan worden met de website: 

https://www.sometics.com/nl/login. Het sociogram wordt 

geanalyseerd: klopt het sociogram met het beeld van de 

leerkracht? Aan de hand van het sociogram worden acties 

genomen.  
● De KIJK wordt tweemaal per jaar ingevuld. Hierbij 

wordt gekeken naar de sociaal-emotionele ontwikkelen en 

het welbevinden van de leerling.  

 

Groep 3 t/m 5: 
● Leraren begrijpen wat in het boek ‘Grip op de 

groep’ van R. van Engelen staat. 
● Tijdens de eerste 6 weken worden activiteiten 

aangeboden die passen bij de fases forming (eerste 2 

weken), storming (2 weken) en norming (2 weken), zodat 

aandacht wordt besteed aan de groepsvorming*.  
● 1x in de 2 weken wordt een KWINK les gegeven.  
● 1x in de 2 weken wordt een les rondom PBS 

gegeven.  
● Na de herfstvakantie en rond de meivakantie wordt 

een sociogram gemaakt. Dit kan gedaan worden met de 

website: https://www.sometics.com/nl/login. Het 

sociogram wordt geanalyseerd: klopt het sociogram met 

het beeld van de leerkracht? Aan de hand van het 

https://www.sometics.com/nl/login
https://www.sometics.com/nl/login
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sociogram wordt het GHP sociaal-emotioneel geëvalueerd 

en bijgesteld.  
● Na de herfstvakantie en rond de meivakantie wordt 

de SCOL ingevuld door de leerkracht. Aan de hand van de 

SCOL wordt het GHP sociaal-emotioneel geëvalueerd en 

bijgesteld. 

 

Groep 6 t/m 8: 
● Leraren begrijpen wat in het boek ‘Grip op de 

groep’ van R. van Engelen staat. 
● Tijdens de eerste 6 weken worden activiteiten 

aangeboden die passen bij de fases forming (eerste 2 

weken), storming (2 weken) en norming (2 weken), zodat 

aandacht wordt besteed aan de groepsvorming*.  
● 1x in de 2 weken wordt een KWINK les gegeven.  
● 1x in de 2 weken wordt een les rondom PBS 

gegeven.  
● Na de herfstvakantie en rond de meivakantie wordt 

een sociogram gemaakt. Dit kan gedaan worden met de 

website: https://www.sometics.com/nl/login. Het 

sociogram wordt geanalyseerd: klopt het sociogram met 

het beeld van de leerkracht? Aan de hand van het 

sociogram wordt het GHP sociaal-emotioneel geëvalueerd 

en bijgesteld.  
● Na de herfstvakantie en rond de meivakantie wordt 

de SCOL ingevuld door de leerkracht. Aan de hand van de 

SCOL wordt het GHP sociaal-emotioneel geëvalueerd en 

bijgesteld. 
● De leerlingen vullen na de herfstvakantie en rond 

de meivakantie de SCOL in. Aan de hand van de SCOL wordt 

het GHP sociaal-emotioneel geëvalueerd en bijgesteld. 

 

Groep 8 extra: 

https://www.sometics.com/nl/login


● Aandacht besteden aan de fase termination (laatste 

2 weken 🡪 zie boek ‘Grip op groep’ en het vervolg op dit 

boek*.  

 

* Voor activiteiten zie: ‘Aan de slag met: Groepsvorming’ 

(aanwezig op de server van de school en in de orthotheek).  

Aanvullende gegevens: ● De leerkrachten kunnen bij de 

gedragscoördinatoren en/of intern begeleider terecht met 

vragen, overlegpunten etc. omtrent dit beleid. 

 
● Als de leerkrachten meer inzicht willen krijgen in 

het welbevinden van de leerlingen kan de ‘leerling enquête 

welbevinden’ afgenomen worden (aanwezig op de server 

van de school).  

 
● In dit beleid wordt verwezen naar de server van de 

school. Op deze server staat een map ‘Sociale veiligheid’. 

Hierin zijn de documenten waarnaar verwezen wordt te 

vinden. Tevens staan hier ook artikelen, boeken etc. 

omtrent sociale veiligheid die geraadpleegd kunnen 

worden.  

 
● Dit beleid wordt gewaarborgd door de 

gedragscoördinatoren.  

 
● Dit beleid is voor het laatst bijgewerkt in juni 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


