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SOCIALE VEILIGHEID
Sociale veiligheid gaat enerzijds over het bevorderen van gewenst sociaal gedrag, met
thema’s als burgerschap , culturele en seksuele diversiteit en anderzijds gaat het over het
tegengaan van en optreden bij onveiligheid, met bijvoorbeeld thema’s als pesten,
kindermishandeling en discriminatie. SCOPE scholen dragen zorg voor de sociale veiligheid
in de klas en op school en bevorderen respectvolle omgang met elkaar. Het voorkomen,
tijdig signaleren en aanpakken van grensoverschrijdend gedrag hoort daar ook bij.
TRAJECT SOCIALE VEILIGHEID SCOPE SCHOLEN
In de jaren 2015-2017 vindt binnen de SCOPE scholen voor primair en speciaal onderwijs
een ontwikkeltraject ‘sociale veiligheid’ plaats. Enkele SCOPE scholen zijn daarmee in
september 2015 gestart en andere scholen starten een tweejarig traject in september
2016. De scholen worden hierbij ondersteund door medewerkers van de GGD Holland
Midden.
Alle SCOPE scholen hebben reeds een veiligheidplan en deze wordt nu geactualiseerd. We
hechten immers grote waarde aan een veilig klimaat binnen de scholen en hier wordt al
jaren aandacht aan besteed in de lespraktijk. Want: de maatschappij verandert in een
hoog tempo en SCOPE scholen zijn zich er van bewust dat we in moeten spelen op
bepaalde veranderingen. In de klassen is aandacht voor bewustwording van doen en laten
en worden vaardigheden aangeleerd om op een positieve wijze met elkaar om te gaan.
Daarnaast zijn er grenzen en als een grens van het toelaatbare wordt overschreden
ondernemen we duidelijke stappen.
Op deze wijze willen we constructief blijven werken aan een prettig leef- en leerklimaat.
In de trajectperiode wordt een sociaal veiligheidplan voor alle scholen samengesteld en
vinden teamtrainingen plaats (thema’s: ‘relaties en seksualiteit’ en ‘grensoverschrijdend
gedrag en de meldcode’). Tijdens ouderavonden worden de ouders van de leerlingen
geïnformeerd over de uitvoering van de plannen van de school.
In het najaar van 2015 is voor elke school één aandachtsfunctionaris ‘huiselijk geweld en
kindermishandeling’ opgeleid. Deze functionaris beschikt over benodigde vaardigheden en
kennis om een zorgproces af te wikkelen volgens de Wet Meldcode.
Een ontwikkelgroep bestaande uit een viertal basisschooldirecteuren, een intern
begeleider, een clusterdirecteur en medewerkers van de GGD HM zetten zich in om dit
traject ‘sociale veiligheid’ in goede banen te leiden.

