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Sociaal veiligheidsplan 
 
 

1. Inleiding 
Het creëren van een sociaal veilig schoolklimaat is niet alleen noodzakelijk om goed te 
kunnen leren maar ook omdat het moet. Zorgen voor de sociale veiligheid van leerlingen én 
medewerkers is wettelijk verplicht, maar is eerst en vooral een principieel uitgangspunt van 
SKOBOS op basis waarvan SKOBOS opvang en onderwijs verzorgt. 

Er zijn diverse wetten die verplichtingen stellen ten aanzien van aspecten van sociale 
veiligheid: 

• Zo schrijven de Arbowet en de cao’s onderwijs voor dat de werkgever verplicht is een 
beleid te voeren gericht op de bescherming van medewerkers tegen onder andere 
seksuele intimidatie, agressie en geweld en het voorkomen van ongewenst gedrag. 

• De Kwaliteitswet zorgt ervoor dat scholen klachten moeten behandelen over onder 
andere ongewenst gedrag of het niet nemen van maatregelen gericht op de veiligheid.  

• De Wet bestrijding van seksueel geweld en seksuele intimidatie in het onderwijs (Meld- 
en aangifteplicht) heeft tot doel zedenmisdrijven in het onderwijs te voorkomen.  

• Per augustus 2015 is daar (als gevolg van een aanpassing van de onderwijswetten Po en 
Vo) – de wet Veiligheid op school bijgekomen. Deze wet verplicht scholen beleid te 
voeren gericht op het aanpakken en voorkomen van pesten. 

In de wet Veiligheid op school hebben schoolbesturen een vergaande inspannings-

verplichting gekregen om een sociaal veilige schoolomgeving te realiseren. In de wet zijn de 

volgende drie verplichtingen vastgelegd: 

• De school voert een actief sociaal veiligheidsbeleid; 

• Er is op school een persoon met de volgende taken: coördinatie van beleid ten aanzien 
van pesten en aanspreekpunt in het kader van pesten: de persoon sociale veiligheid; 

• Er is een monitoringsysteem m.b.t. de sociale veiligheid van leerlingen op school. Het 
monitoren gebeurt met een instrument dat een actueel beeld geeft. 

 

De onderwijsinspectie ziet toe op naleving van de wettelijke verplichtingen. In het nieuwe 

toezichtkader 2017 is dit expliciet opgenomen.  

 

Binnen SKOBOS heeft elk kindcentrum een eigen sociaal veiligheidsplan. Een aantal 

hoofdstukken zijn uniform, conform beleid van SKOBOS. Een aantal andere hoofdstukken 

worden kindcentrumspecifiek uitgewerkt. 

https://www.schoolenveiligheid.nl/po-vo/kennisbank/arbowet/
https://www.schoolenveiligheid.nl/po-vo/visie/klachten-op-school/#klachtrecht
https://www.schoolenveiligheid.nl/po-vo/thema/seksueel-gedrag/#meld-en-aangifteplicht
https://www.schoolenveiligheid.nl/po-vo/kennisbank/wet-op-sociale-veiligheid/
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2. Visie van de school 
Op De Linde vinden we het belangrijk dat kinderen zich in een veilige, pedagogische 
omgeving kunnen ontwikkelen. Ook voor medewerkers van onze school, ouders en 
bezoekers moet het kindcentrum een veilige plek zijn, waar zij zich prettig en vertrouwd 
voelen en waar ze met plezier naar toe gaan. Een positief klimaat is de basis van waaruit je 
kunt leren en werken op school. Het geeft zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde en de 
mogelijkheden om je te ontwikkelen.  
De ontwikkeling van kinderen wordt bevorderd als de leerkracht een omgeving creëert waar 
leerlingen worden aangesproken op hun kwaliteiten met het vertrouwen  dat ze het kunnen: 
competentie. Waar ze uitgedaagd worden zelfstandig oplossingen te vinden: autonomie. 
Waar kinderen merken dat de relatie met hun klasgenoten een veilige basis is: relatie.  
We geloven dat De Linde een plek moet zijn waar kinderen zich kunnen ontwikkelen door 
zichzelf en anderen te ontmoeten. We werken binnen onze organisatie vanuit vier, met 
elkaar vastgestelde en gedeelde kernwaarden, die richting geven aan ons handelen:   

• Eigenheid: kinderen mogen zichzelf zijn op de Linde, zo kunnen we ons richten op 
datgene wat zij goed kunnen en wat zij willen leren. Verschillen tussen kinderen 
gebruiken we om samen van en met elkaar te leren. 

• Eigenaarschap: dat waar je zelf een stem in hebt zorgt voor meer betrokkenheid. 
Daarom willen we dat kinderen eigenaar zijn van hun eigen leerproces en een stem 
hebben in datgene wat ze willen leren. 

• Vertrouwen: wij geloven in de kracht van kinderen, in hun talenten, hun kwaliteiten. 
We hebben ongelimiteerd vertrouwen in de veerkracht en in de potentie van ieder 
kind en het is aan ons om die optimaal aan te spreken. 

• Creativiteit: er is nooit één oplossing voor een vraagstuk. Er is niet één manier van 
leren. Op Kindcentrum De Linde leren en ontdekken kinderen op hun eigen manier 
en kunnen zij hun creativiteit gebruiken.  

Met deze kernwaarden op ons netvlies geven we het onderwijs en de kinderopvang op  
De Linde vorm. 
 
 

3. Leerklimaat en pedagogisch handelen/school en omgangsregels  
Om je veilig te voelen heb je het nodig dat je gezien wordt en dat je weet welke afspraken er 
zijn over hoe om te gaan met elkaar. Voor het gevoel van veiligheid is het bij kinderen niet 
nodig dat de leraar meteen ingrijpt of met oplossingen komt, het is vooral van belang dat de 
leraar ziet wat er gebeurt en daarbij behorende gedragsafspraken in de klas zichtbaar maakt 
en borgt.  
Op onze school werken we met de werkwijze van Fides. ‘Fides' betekent 'vertrouwen'. 
Vertrouwen als kind, als jongere of als volwassene in jezelf.  In een cursus heeft het team in 
2015 hierover geleerd. In oktober 2018 heeft het team een update gehad van deze cursus. 
Samen zijn afspraken gemaakt, die zichtbaar gemaakt zijn in de klaslokalen. Er wordt hier 
gewerkt met praktische en zichtbare symbolen die kinderen inzicht geven in zichzelf en hun 
omgeving. Het gaat erom dat je via sociale vaardigheden leert jezelf (bij) te sturen. Het team 
leerkrachten heeft in samenwerking met Fides een aantal afspraken gemaakt, die als 
symbolen structureel terug komen in ons onderwijs. Het gaat hierbij om de volgende 
symbolen:  
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- De ballon: de ballon zetten we in om duidelijk te maken wat zelfvertrouwen is en het 
belang van een goede uitstraling en houding te laten zien en te leren.  

- De Domino beeldt meeloopgedrag uit en geeft daarmee inzicht in groepsprocessen.  
- 100 % : ik ben goed zoals ik ben. Dat was zo en dat is zo. Vanuit deze gedachte kijken 

we samen waarin nog meer acceptatie en groei mogelijk is. 
- De sleutelbos : we zouden een probleem kunnen zien als een gesloten deur. Je moet 

proberen totdat je de juiste sleutel hebt. Er is een grote sleutel: “ik geloof in mezelf”.  
- De rugzak zetten we in om duidelijk te maken aan kinderen dat je gedrag en dat van 

anderen ergens anders vandaan komt. Je leert ermee naar jezelf te kijken en naar 
anderen.  

- Matroesjka : van pijnlijke momenten en moeilijke situaties kunnen we veel leren. 
Maar is het nodig om me alles aan te trekken wat ik tegenkom. Wat raakt je diep van 
binnen en wil je iets mee doen, wil je iets van leren? En wat juist niet. 

- Ojee-Okee: ons gedrag wordt bepaald door wat we denken. Met deze gedachte 
porberen we duidelijk te maken hoe je een positievere omgang kunt krijgen met 
jezelf en de ander.  

 
Omgaan met grensoverschrijdend gedrag 
In elke klas is er wel eens sprake van grensoverschrijdend gedrag. Dit varieert van incidenten 
tot regelmatig terugkerende patronen. Alle leerkrachten beoordelen eerst de situatie 
alvorens zij reageren a.d.h.v. de volgende vragen: ‘Had ik het gedrag kunnen voorkomen? Is 
het gedrag dat wordt afgekeurd wel aangeleerd als gedragsverwachting? Heeft het kind de 
vaardigheden om het gewenste gedrag te kunnen tonen en was mijn opdracht duidelijk 
genoeg?’ 
Ondertussen gaat de leerkracht door met de les en krijgen kinderen die wel het gewenste 
gedrag vertonen, als eerste aandacht, een positieve bekrachtiging. Pas daarna krijgt het 
probleemgedrag de aandacht.  
 
Anti-pestprotocol 
Als grensoverschrijdend een structureel karakter krijgt en kinderen het gevoel hebben 
gepest te worden, dan zijn er ook structurelere maatregelen nodig. Dit hebben we vast 
gelegd in een anti-pestprotocol. Alle leerkrachten zijn hiervan op de hoogte en weten hoe, 
volgens dit protocol, te handelen.  

 
Beleid inzake schorsen en verwijderen  
Wettelijk is vastgelegd dat een school een leerling mag schorsen of verwijderen. Dit is 
uiteraard een maatregel die pas genomen wordt wanneer er een dermate handelings-
verlegenheid ontstaan is dat veiligheid niet meer gewaarborgd kan worden. Schorsen en 
verwijderen kan alleen maar binnen bepaalde kaders.  
Aanleiding tot schorsen en verwijderen De achtergrond van een besluit tot schorsen en 
verwijderen kan heel divers zijn. Vaak is er een lang traject van handelingsverlegenheid aan 
vooraf gegaan. Dat kan te maken hebben met specifiek gedrag van leerlingen of bijzondere 
omstandigheden in de leef- en leeromgeving van het betreffend kind. Maar ook met een 
gegroeid onvermogen om een adequaat ontwikkelings- of onderwijsaanbod aan te kunnen 
bieden. Gedurende dit traject van zoeken zijn diverse partners betrokken geweest, zoals 
ouders, het netwerk van Passend Onderwijs en van Zorg en Welzijn van de gemeente en de 
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leerplichtambtenaar. Uiteindelijk is de veiligheid in brede zin in het geding: van de betrokken 
leerling, maar mogelijk ook van andere leerlingen, leerkrachten of ouders.  
  
Kaders m.b.t. schorsen :  

• Een leerling kan maximaal een week geschorst worden; dat betekent dat het 
gedurende de periode van schorsing geen toegang heeft tot de school.  

• Een besluit tot schorsing wordt door het bevoegd gezag van SKOBOS op advies van 
de betreffende directeur genomen; de ouders worden schriftelijk mét opgave van 
redenen van dit besluit op de hoogte gebracht.  

• Wanneer het een schorsing van meer dan één dag betreft, wordt ook de inspectie 
van het onderwijs en de leerplichtambtenaar van de gemeente Oirschot van het 
besluit op de hoogte gebracht.  

  
Kaders m.b.t. verwijderen :  

• Een leerling kan vanwege bijzondere problematieken en omstandigheden verwijderd 
worden van een school. 

• Een besluit tot verwijdering wordt door het bevoegd gezag van SKOBOS op advies 
van de betreffende directeur genomen; dit besluit wordt pas genomen nadat het 
bevoegd gezag met de betrokken vertegenwoordigers van de school overlegd heeft. 
Het besluit wordt schriftelijk en met redenen omkleed aan de ouders medegedeeld. 
Ouders mogen daarna schriftelijk of mondeling om een toelichting vragen en hun 
zienswijze aangeven. Een definitief besluit wordt daarna genomen.  

• Gedurende het proces van verwijderen mag een leerling niet geschorst worden, 
anders dan maximaal een week.  

• Het bevoegd gezag van SKOBOS kan een leerling pas definitief verwijderen wanneer, 
in constructief overleg met de ouders, een passende school gevonden is. Dat kan een 
andere school voor basisonderwijs zijn, maar ook voor speciaal basisonderwijs, 
speciaal onderwijs of speciaal voortgezet onderwijs. Bij dat constructieve overleg 
worden ook waar nodig en mogelijk het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs, 
de leerplichtambtenaar en/of een onderwijsconsulent betrokken.  

  
Bezwaar tegen schorsen of verwijderen  
Wanneer ouders bezwaar maken tegen een maatregel van schorsing, dan dienen ze zich tot 
de directie van de school te wenden en het bevoegd gezag van SKOBOS hiervan in kennis te 
stellen. In het uiterste geval kunnen ze naar de civiele rechter en daar de maatregel 
aanvechten. Wanneer ouders bezwaar maken tegen verwijdering van hun kind, dan kunnen 
ze binnen zes  weken schriftelijk en met redenen omkleed dat kenbaar maken bij het 
bevoegd gezag. Het bevoegd gezag dient binnen vier weken een besluit genomen te hebben, 
na overigens opnieuw de ouders gehoord te hebben. Het staat ouders vrij om daarna, 
wanneer ze het niet eens zijn met het definitieve besluit, naar de civiele rechter te stappen 
en het besluit aan te vechten. 
 

4a. Taken en verantwoordelijkheden - SKOBOS 
In het kader van het beleid sociale veiligheid en de operationele uitvoering is een groot 
aantal taken en verantwoordelijkheden te onderscheiden over diverse functies en taken: 
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• De voorzitter CvB is verantwoordelijk voor het totale beleid in het kader van de sociale 
veiligheid. Hij ontwikkelt die beleidsdocumenten die voor alle kindcentra gezamenlijk van 
toepassing zijn. Hij monitort de verantwoordelijkheid van de directeuren in het kader van 
de sociale veiligheid. Hij stuurt de preventiemedewerker aan. Hij is verantwoordelijk 
voor de contracten met de externe vertrouwenspersonen en de uitvoering van dat deel 
van het beleid “vertrouwenspersonen binnen SKOBOS” dat hem betreft. 
Verder is de voorzitter CvB verantwoordelijk voor een aantal aan het sociaal 
veiligheidsplan gerelateerde zaken: 
- Arbobeleid, waaronder de tweejaarlijkse af te nemen risico-inventarisatie en 

evaluatie (RI&E) en vervangings-beleid; 
- Beleid m.b.t. Bedrijfshulpverlening (BHV); 
- Beleid in het kader van privacy en Algemene Verordening Gegevensbescherming 

(AVG). 

• De directeur van het kindcentrum is verantwoordelijk voor het kindcentrumspecifieke 
beleid en de operationele uitvoering van het totale beleid (bovenschools en 
kindcentrum); hij stuurt interne vertrouwenspersonen aan, de coördinator sociale 
veiligheid en de aandachtsfunctionaris “kindermishandeling” voor zover die taak op het 
betreffende kindcentrum toebedeeld is. 

• De externe vertrouwenspersonen zijn verantwoordelijk voor uitvoering van het deel van 
het beleid “vertrouwenspersonen binnen SKOBOS” dat hen betreft. 

• De interne vertrouwenspersonen zijn verantwoordelijk voor uitvoering van het deel van 
het beleid “vertrouwenspersonen binnen SKOBOS” dat hen betreft. 

• De coördinator “sociale veiligheid” is een taak die intern in het kindcentrum weggelegd 
is. De coördinator kan in persoon dezelfde zijn als de interne vertrouwenspersoon, maar 
dat hoeft niet. De coördinator “sociale veiligheid” heeft wettelijk gezien als taken: 
coördinatie van het beleid op schoolniveau m.b.t. pesten en het aanspreekpunt zijn voor 
ouders in het kader van pesten. De coördinator voert deze taken onder 
verantwoordelijkheid van de directeur uit en zorgt ervoor dat hij voor ouders herkenbaar 
en daarmee bereikbaar is. 

 
4b. Taken en verantwoordelijkheden – de Linde 

Soms zijn er vertrouwelijke onderwerpen of klachten waarbij de veiligheid in het gedrang 
komt die kinderen, ouders en/of medewerkers niet zomaar bespreken. Het eerste 
aanspreekpunt voor kinderen en ouders is altijd de groepsleerkracht, tenzij het voor hen niet  
mogelijk is met hem of haar te praten. In dat geval nemen zij contact op de met de directie 
van de school:  

- Willem Leermakers   willemleermakers@skobos.nl 
Wanneer ook dat niet mogelijk is, dan benaderen zij de interne vertrouwenspersoon: 

- Frans van de Wal  fransvandewal@skobos.nl  
Wanneer kinderen, ouders en/of medewerkers liever contact hebben met een externe 
vertrouwenspersoon kunnen zij terecht bij :  

- Wilfred van Nunen (pastoraal medewerker Oirschot)  tel: 0499 – 570260 
- Agnes Kuipers          (huisarts Oirschot)    tel: 0499 – 323106  

Ook kan de preventiemedewerker van SKOBOS geraadpleegd worden:  
- Mariyana van Brunschot mariyanavanbrunschot@skobos.nl 

Wanneer er sprake is van pestgedrag op de Linde wordt er gehandeld via het anti-
pestprotocol. Frans van de Wal (vertrouwenspersoon) en Willem Leermakers (directeur) zijn 

mailto:willemleermakers@skobos.nl
mailto:fransvandewal@skobos.nl
https://defonkeling-skobos.nl/upload/medialibrary/fonkeling_170615_pestprotocol_de_fonkeling.pdf
https://defonkeling-skobos.nl/upload/medialibrary/fonkeling_170615_pestprotocol_de_fonkeling.pdf
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het aanspreekpunt pesten, Willem Leermakers is daarnaast ook coördinator van  anti-
pestbeleid/ sociale veiligheid. 
 

5. Preventieve activiteiten en programma’s op school 
Op de Linde besteden we structureel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling  door 
aanbod van het programma Leefstijl. Deze methode richt zich op de ontwikkeling van 
sociaal-emotionele vaardigheden, communicatievaardigheden en burgerschaps-
competenties. Het geeft kinderen beter inzicht in zichzelf en hun relaties met anderen en 
bereidt kinderen voor op het vervolgonderwijs en een actieve participatie in de samenleving. 
De methodiek werkt volgens een driecirkelmodel. Dit model geeft de onderlinge relatie weer 
tussen vaardigheden, inhouden en thema’s die bedoeld zijn om leerlingen te stimuleren tot 
verantwoordelijk en sociaal gedrag:  

• Binnencirkel : basisaspecten van sociaal gedrag 
o Zelfvertrouwen, positief realistisch zelfbeeld;  
o Emotionele intelligentie: kunnen aanvoelen, begrijpen en omgaan met gevoelens 

van jezelf en anderen.  
o Waarden die opbouwen sociaal gedrag vorm geven : respect voor jezelf, anderen, 

natuur en cultuur, hulpvaardigheid, onbaatzuchtigheid. 

• Tussencirkel : de basisregels voor een effectieve communicatie:  
o Luisteren;  
o Spreken;  
o Nee zeggen;  
o Assertief zijn; 
o Zicht hebben op verschillende niveau’s in communicatie 
o Zich kunnen verontschuldigen;  
o Ik-boodschappen effectief kunnen gebruiken 

• Buitencirkel : meer complexe sociale vaardigheden zoals samenwerken, conflicten 
oplossen, bemiddelen, leiding geven, waarbij een beroep wordt gedaan op de 
vaardigheden en basisaspecten uit de binnencirkels.  

Met dit programma willen we kinderen :  
- Sociaal en emotioneel vaardiger maken, het invoelend vermogen vergroten en een 

gezonde ontwikkeling ondersteunen. 
- helpen om te leren omgaan met frustratie en stress, te leren van fouten en inzicht te 

krijgen in je sterke en zwakke kanten. 
- Laten ervaren dat positief sociaal gedrag loont. 

Daarnaast werken we op De Linde met de werkwijze van Fides, zoals bij punt 3 Leerklimaat 
en pedagogisch handelen / school en omgangsregels is beschreven.  
 
Ook besteden we op De Linde veel aandacht aan de executieve functies van kinderen.  
Executieve functies zijn al die regelfuncties van de hersenen die essentieel zijn voor het 
realiseren van doelgericht en aangepast gedrag. Alle executieve functies of vaardigheden 
hebben een controlerende en aansturende functie. Met deze functies bepalen we het doel 
van ons handelen en gedrag, schakelen we afleidende factoren uit, plannen we de volgorde 
van handelingen, voeren we de taken die daarvoor nodig zijn stap voor stap uit en 
controleren we het effect, waarbij we ook rekening houden met mogelijke toekomstige 
effecten. We reguleren er emoties, motivatie en alertheid mee en laten ervaringen uit het 
verleden meespelen bij de verwachtingen over en beslissingen voor de toekomst. Executieve 
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functies kunnen worden gezien als de 'dirigent' van de cognitieve vaardigheden, het zijn een 
verzameling processen die te maken hebben met het beheren van jezelf en de bronnen die 
nodig zijn om een doel te bereiken.  
We gebruiken de aanpak ‘Wijzer in Effectieve Functies (WiEF)’ in de school. Dit helpt ons om 
EF-vriendelijk onderwijs te geven in de school. Dit doen we door :  

➢ Routines in de dag te brengen (bij start van de les, leswissel, afronden dag, enz.);   
➢ Goed te kijken naar hoe de dag en de lessen zijn opgebouwd;  
➢ Na te gaan waar rustmomenten ingebouwd zijn;  
➢ Na te gaan welke zintuigen vooral worden belast, gestimuleerd of verwaarloosd;  
➢ Sterk klassenmanagement te ontwikkelen. 

Ook helpt het ons om als school een gezamenlijke aanpak te ontwikkelen en wat belangrijker 
is eenzelfde taal te ontwikkelen voor zowel leerkrachten als leerlingen. Hierdoor kunnen we 
beter benoemen waar we kinderen bij kunnen helpen en kunnen we kinderen coachen om 
hun leerdoelen te bepalen. 
We werken in de aanpak in de school met herkenbare symbolen, waarbij onderdelen van 
een boot als metafoor dienen:   

• Inhibitie (het anker) : “Gooi je anker uit!” 
o Dit is de rem op je gedrag, het vermogen om na te denken voor je iets doet;  

• Het werkgeheugen (de landkaart): “Zet het op je landkaart!” 
o Het vermogen om informatie in het geheugen vast te houden tijdens de 

uitvoering van complexe taken.  
o Hierbij maak je gebruik van eerdere ervaringen.  

• Planning en organisatie (het kompas): “Vaar op je kompas! 
o De vaardigheid om een plan te bedenken om een doel te bereiken of een taak 

te voltooien.  
o Hierbij moet je ook in staat zijn beslissingen te nemen over wat belangrijk en 

wat niet belangrijk is. 
o Ook is het belangrijk om koers te bepalen en vast te houden aan je plan. 

• Taakinitiatie (de schroef): “Geef die schroef een zwengel!” 
o Het vermogen om zonder dralen met projecten te beginnen, op tijd, op 

efficiënte wijze. 
o Hiervoor moet je de juiste voorbereidingen treffen en op tijd en efficiënt aan 

de taak beginnen.  

• Emotieregulatie (de toerenteller): “Let op je toerenteller!” 
o Om efficiënt aan een taak te kunnen werken, is het belangrijk om emotioneel 

in balans te komen.  
o Soms moet je even terugschakelen om je emoties te laten afzwakken. 

• Flexibiliteit (het roer) : “Gooi je roer om!” 
o De vaardigheid om plannen te herzien als zich belemmeringen of tegenslagen 

voordoen, zich nieuwe informatie aandient of er fouten gemaakt worden. 
o Het gaat daarbij om aanpassing aan veranderende omstandigheden. 
o Ook is het belangrijk te kunnen switchen tussen taken. 

• De metacognitie (de kapiteinspet) : “Zet je (kapiteins)pet op!” 
o Het vermogen om een stapje terug te doen om jezelf en de situatie te 

overzien, om te bekijken hoe je een probleem aanpakt.  

o Het gaat daarbij om zelfmonitoring en zelfevaluatie.  
o Je reflecteert op je eigen handelen en op de (sociale) situatie.  
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6. Monitoring 
Om een goed en betrouwbaar beeld te krijgen van het sociaal-emotioneel functioneren van 
iedere leerling en van de sfeer in de groep nemen we in de groepen 3 tot en met 8 de 
digitale vragenlijsten van Viseon af. We signaleren hiermee op leerling- en groepsniveau 
welke onderwerpen om extra aandacht vragen. Viseon is onderdeel van het Cito 
Volgsysteem primair onderwijs.  
Viseon wordt op De Linde twee maal per jaar afgenomen: in november en in april. Het 
volgende wordt hierbij gemeten :  

- Het sociaal-emotioneel functioneren van individuele leerlingen; 
- Het domein ‘leeromgeving’ dat informatie geeft over het klassenklimaat in de groep, 

als voorwaarde voor sociaal-emotioneel functioneren:  
o Sociale leeromgeving, veilige leeromgeving en ordelijke leeromgeving;  
o Op leerlingniveau bevraagd en op groepsniveau gerapporteerd.  

Met Viseon werken we volgens de cyclus signaleren, analyseren, plannen en handelen. Dit 
kan zowel op leerling- als op groepsniveau. 
In de kleutergroepen (groep 1/2) wordt gewerkt met HOREB, dit staat voor Handelings-
gericht Observeren, Registreren en Evalueren van Basisontwikkeling. HOREB heeft als 
uitgangspunt dat (psychologische) voorwaarden een belangrijke rol spelen om kinderen tot 
ontwikkeling te laten komen. Zij moeten emotioneel vrij zijn. Dit heeft te maken met de 
gemoedsrust waarover een kind beschikt en met zijn welbevinden. Zelfvertrouwen sluit hier 
nauw bij aan; dat heeft te maken met de verwachtingen die een kind van zijn eigen kunnen 
heeft. De beleving van het zelfvertrouwen hangt samen met de het beeld dat een kind van 
zichzelf heeft en of het zich geaccepteerd voelt door anderen.  
In HOREB volgt de leerkracht het kind in zijn sociaal-emotionele ontwikkeling op de volgende 
onderdelen :  

• Samen spelen en samen werken (sociale ontwikkeling)  

• Uiten en vorm geven (kinderen hun gevoelens, ervaringen, gedachten en ideeën tot 
uitdrukking brengen?) 

• Zelfsturing en reflectie (Is een kind in staat om bij zijn eigen opzet of plan te blijven?, 
Reflectie heeft betrekking op het vermogen na te denken over de eigen activiteit, 
over het eigen handelen, over het gebruik van taal en over het eigen denken.) 

 

7. Borging 
Er bestaan binnen SKOBOS een aantal beleidsdocumenten en protocollen m.b.t. sociale 

veiligheid en veiligheid in het algemeen. Een aantal ervan zijn op SKOBOS-niveau vastgesteld 

en gelden voor alle kindcentra. Een aantal anderen worden kindcentrumspecifiek 

uitgewerkt. Deze documenten zijn op school op te vragen. U kunt hiervoor terecht bij 

directeur Willem Leermakers, vertrouwenspersoon en intern begeleider Frans van de Wal. 

Ook kunt u zich wenden tot de andere intern begeleider Germy Sinke. 

 
 


