Sociaal veiligheidsplan
Inleiding
In 2015 is de Wet- en regelgeving inzake Sociale Veiligheid op de scholen aangescherpt en heeft de
overheid de onderwijsinspectie opdracht gegeven om vanaf augustus 2016 toe te zien op de naleving
ervan. De overheid motiveert een en ander met de volgende tekst:
Een veilige omgeving is van groot belang voor kinderen om zich goed te kunnen ontwikkelen en te
kunnen leren. De Arbowet en de Kwaliteitswet bieden kaders voor de veiligheid in algemene zin en
iedere school is verplicht een veiligheidsplan te hebben. In het veiligheidsplan staat wat de school
doet aan de fysieke veiligheid (inrichting van het schoolgebouw) en de sociale veiligheid (omgaan met
bijvoorbeeld agressie en geweld). Maar, dit is niet voldoende. Scholen krijgen steeds meer te maken
met complexe maatschappelijke problemen zoals (online) pesten, agressie, discriminatie, seksueel
grensoverschrijdend gedrag, kindermishandeling en huiselijk geweld, radicalisering en antisemitisme.
De wet is geen geheel nieuwe wet. Het gaat om aanpassingen van al bestaande wetten: de WPO,
WEC, en WVO. Met de wet worden schoolbesturen verplicht zorg te dragen voor de sociale veiligheid
op hun scholen. Zij mogen zelf bepalen hoe zij dit aanpakken.
De verplichtingen die Pallas heeft zijn:
1.
Het voeren van sociaal veiligheidsbeleid
2.
Het beleggen van de volgende taken bij een persoon:
coördineren van het beleid ten aanzien van pesten
fungeren als aanspreekpunt in het kader van pesten
3.
De monitoring van de sociale veiligheid (waaronder ook het welbevinden valt) van leerlingen
met een gestandaardiseerd instrument.
Uitgangspunten
Pallas werkt inzake de Sociale Veiligheid met de volgende uitgangspunten:
Pallas wil aan kinderen, medewerkers, ouders en andere bij de school betrokken personen
veilige scholen bieden.
Pallas borgt de veiligheid mede door deze op de Pallasscholen planmatig te bewaken middels
de zogenaamde Risico Inventarisaties & Evaluaties.
Pallas borgt de Sociale Veiligheid door op de Pallasscholen op het volgende toe te zien:
o De school heeft schoolregels.
o De school heeft een pestprotocol.
De schoolleider of degene die hij of zij daarvoor aanwijst is de coördinator van
pestbeleid.
o De schoolleider is aanspreekpunt in het kader van pesten, in voorkomende gevallen
kan de schoolleider, indien hij of zij op pesten aangesproken wordt, verwijzen naar
een deskundige medewerker
o De school voert de jaarlijkse monitor sociale veiligheid uit onder leerlingen. De
monitor heeft de instemming van de (G)MR.
o De school heeft binnen bovenstaande kaderafspraken de ruimte voor de eigen
invulling en inkleuring van beleid en maatregelen die de sociale veiligheid op de
school vergroten en borgen.
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