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Neem voor dit zijpaneel enkele 
hoogtepunten op uit een ander verhaal of 
een soort evenement dat u wilt 
markeren. Besteed aandacht aan een 
docent van de week of maand, of een 
student/sporter van de week of maand. 

Deel met uw lezers wat er verder in het 
document staat. Zijn er evenementen 
gepland op school? Is er een concert of 
sportevenement dat interessant is voor 
de lezers? 

U kunt hier een verhaal beginnen en dit 
voortzetten op een andere pagina in de 
nieuwsbrief, indien deze ruimte 
ontoereikend is.  

Geef je eigen draai aan de nieuwsbrief! CBS De Triangel (0025GJ) 
Tonselsedreef 60 
3845 CT Harderwijk 
0341 – 433 965 
www.cbsdetriangel.nl 
infotriangel@stichtingvco.nl 



 
Hoofdstuk 1 Visie op veiligheid 
 
1.1 Inleiding 
 
Binnen de stichting VCO Harderwijk-Hierden hebben we beleid opgesteld met betrekking tot de sociale 
veiligheid van onze leerlingen. Dit beleid bestaat uit een aantal protocollen die voor alle scholen gelijk zijn. 
Het stichtingsbeleid en de bijbehorende protocollen van VCO Harderwijk-Hierden kunt u vinden op 
www.stichtingvco.nl  
In dit document beschrijven we hoe we de sociale veiligheid op De Triangel vormgeven en welke school 
specifieke afspraken hieruit voortvloeien. 
 
1.2 Missie en visie 
 
Ons mission statement is: We zien jou zoals je bent ! Laat je dus zien en horen. Dat vinden we belangrijk op 
De Triangel: jouw geluid, jouw persoonlijkheid. Als we daar een goed beeld van hebben, kunnen we 
aanreiken wat jou verder brengt in je ontwikkeling; taal en rekenen natuurlijk, maar vooral ook samenwerken, 
communiceren en creativiteit. We leren je problemen op te lossen en zorgen ervoor dat je digitale 
vaardigheden oefent. Zo ben je voorbereid  op wat de samenleving straks van je vraagt. 
Op De Triangel staan we voor een leeromgeving waarin het kind zich prettig, veilig en gewaardeerd voelt. 
We begeleiden kinderen dusdanig dat ze zich kunnen ontplooien naar hun individuele mogelijkheden. Daarbij 
gaan we uit van het positieve, de mogelijkheden en de kansen die ieder kind heeft. Maar we houden ook 
rekening met hun beperkingen en onmogelijkheden. Wij denken in kansen ! 
 
1.3 Onze kernwaarden 
 
Goed onderwijs geeft normen en waarden mee waar je als leerling de rest van je leven iets aan hebt. Wij 
doen dat vanuit onze christelijke identiteit. Een mooie basis, die ouders en kinderen een veilige en prettige 
plek biedt. Er is ruimte voor openheid en uitwisseling, omdat we op De Triangel begrijpen dat we als 
basisschool meegaan in de geest van de tijd. Zorgen voor sociale veiligheid is niet een op zichzelf staande 
opdracht. Inbedding in de pedagogische aanpak en schoolontwikkeling is een voorwaarde voor het creëren 
van sociale veiligheid. We bieden alle kinderen goed onderwijs en stellen onze kernwaarden centraal. 
 
Op onze school vinden we de volgende kernwaarden heel belangrijk: 

• Positiviteit: Positief zijn en blijven brengt je verder. 
• Ambitieus: Wij willen vooruit, omdat we allemaal beter worden van ontwikkeling. 
• Stralen: Wij willen dat elke leerling gaat stralen. Dat doen we zelf ook. 
• Saamhorigheid: Als wij het samen doen, kunnen we heel ver komen. 
• Innerlijke kracht: Innerlijke kracht voedt je zelfvertrouwen. Je krijgt dan plezier in ontdekken. 

 
Deze kernwaarden zijn herkenbaar terug te vinden in ons onderwijs! Hierbij vinden we het belangrijk dat we 
met elkaar verbonden zijn: leerlingen, ouders en leerkrachten. Samen zijn we een team dat van betekenis is 
voor de leerlingen. Wij helpen hen om zich te ontwikkelen op sociaal-emotioneel en cognitief gebied. Hoe 
meer en sterker we daar samen in optrekken, hoe beter het is voor uw kind. Zo scheppen we samen een 
leeromgeving waarin uw dochter of zoon zich prettig, veilig, gezien en gewaardeerd voelt. We gaan altijd uit 
van het positieve; van mogelijkheden, die er zijn voor ieder kind. 
Deskundigen zijn het erover eens dat zelfvertrouwen een belangrijke rol speelt in het voorkomen van 
vervelend gedrag bij anderen. Zelfvertrouwen straalt weerbaarheid uit, dat is iets wat we de kinderen mee 
willen geven: mentale en fysieke weerbaarheid. 
 



 
 
Hoofdstuk 2 Veiligheid op onze school 
 
 
2.1 Verantwoordelijkheden en basisafspraken 
 
De organisatie van onze school is terug te vinden in de schoolgids (www.cbsdetriangel.nl). In deze gids staat 
duidelijk aangegeven wie welke verantwoordelijkheden heeft binnen de school. 
De belangrijkste taken/ verantwoordelijkheden omtrent sociale veiligheid worden hieronder kort benoemd. 
 
Preventiemedewerker 
Sinds het invoeren van de wetgeving omtrent Arbozorg is de werkgever verplicht tenminste één werknemer 
aan te wijzen voor de taak van preventiemedewerker. Deze taak wordt bij ons op school uitgevoerd door 
Mariëlle van Heeringen. 
De preventiemedewerker houdt zich bezig met preventie activiteiten op het gebied van veiligheid, gezondheid 
en welzijn van de medewerkers en de leerlingen. Daarnaast verleent de preventiemedewerker medewerking 
aan het opstellen en verrichten van de Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E). 
De preventiemedewerker is adviseur van de medezeggenschapsraad en werkt daar nauw mee samen bij 
het afspreken en uitvoeren van maatregelen. Ook wordt er samengewerkt met de Arbodienst en andere 
deskundigen in het kader van preventie. 
 
Anti -pestcoördinator 
Vanaf 1 augustus 2015 is een aanspreekpunt voor leerlingen die te maken hebben met pesten op elke school 
verplicht. Leerlingen die worden gepest, hun ouders en leerkrachten kunnen bij deze anti pestcoördinator 
terecht. Bij ons op school zijn de anti pestcoördinatoren Theo Tomassen en Lisa Grijsen. 
Zij maken zich aan het begin van ieder schooljaar kenbaar in de school, middels een poster die in de school 
wordt opgehangen. Daarnaast zijn zij ieder jaar aanwezig bij scholingsbijeenkomsten met alle anti 
pestcoördinatoren van de stichting.  
 
Interne vertrouwenspersoon 
Naast de externe vertrouwenspersoon van de stichting VCO Harderwijk- Hierden zijn alle scholen ook 
verplicht een interne vertrouwens persoon te hebben. De interne vertrouwenspersoon is de contactpersoon 
voor kinderen, ouders en leerkrachten en kan benaderd worden als het gaat om ongewenst gedrag 
(geweld, ongewenste intimiteiten, pesterijen en discriminatie). 
Bij ons op school zijn de interne vertrouwenspersonen Ilse van den Berg en Mariëlle van Heeringen. 
Aan het begin van ieder schooljaar maken zij een ronde langs alle groepen om te vertellen hoe, wanneer en 
waarvoor  bij de interne vertrouwenspersoon terecht kunnen. Daarnaast laten zij een informatie flyer achter 
in de groepen waarin duidelijk vermeld wordt wanneer en op welke manieren de vertrouwenspersoon te 
bereiken is. 
 
De interne vertrouwenspersoon handelt vertrouwelijk en zorgvuldig. Zij kunnen geen geheimhouding 
beloven, omdat sommige strafbare feiten volgens de wet gemeld moeten worden. Als minderjarige leerlingen 
met een klacht bij de vertrouwenspersoon komen, dan dienen de ouders hierover geïnformeerd te worden 
vanwege het informatie-recht van ouders. 
 
De interne vertrouwenspersoon draagt medeverantwoordelijkheid voor een veilige school en zal: 
-alert zijn op meldingen, geruchten en signalen; 
-niet gevoelig zijn voor hiërarchische verhoudingen; 
-kunnen reflecteren, kritisch zijn op eigen handelen en de klachtenafhandeling naderhand evalueren; 
-preventieve activiteiten rondom ongewenst gedrag initiëren; 
-gevraagd en ongevraagd beleidsadviezen kunnen en durven geven. 



 
 
De interne vertrouwenspersonen volgen ieder jaar een scholingsbijeenkomst met alle interne 
vertrouwenspersonen van de stichting. 
 
2.2 Monitoring sociaal- emotionele ontwikkeling 
 
Op De Triangel vinden we het van groot belang om de sociale ontwikkeling van kinderen structureel te  
monitoren. Om de sociale ontwikkeling en veiligheid in beeld te brengen, maken we gebruik van 
onderstaande middelen. 
 
- De school hanteert volgens een jaarlijkse planning het WMK-PO kwaliteitssysteem en legt verantwoording 
over de resultaten af aan belanghebbenden. In het jaar 2022/2023 worden de volgende vragenlijsten 
afgenomen: Vragenlijst Veiligheid Leerlingen; Vragenlijst Tevredenheid leerlingen; Schooldiagnose 
Didactisch Handelen; Schooldiagnose Actieve en zelfstandige rol leerlingen.  
 
- De leerkracht voert 2 keer per jaar met iedere leerling een kindgesprek. We voeren dit gesprek omdat we 
het belangrijk vinden de kinderen goed te leren kennen en aan te kunnen sluiten bij de sociaal- emotionele 
behoeftes van ieder kind. 
 
- We meten daarnaast het sociaal welbevinden door 2 keer per jaar ( in oktober en maart) de SCOL, de 
Pestvragenlijst en een sociogram af te nemen. 
 
De SCOL staat voor sociale competentie observatie lijst  en is een digitaal leerlingvolgsysteem, bestaande 
uit 26 vragen over concreet gedrag van de leerling in sociale situaties. 
De Pestvragenlijst wordt door de leerlingen ingevuld, hierin benoemen ze daders en slachtoffers van 
pestgedrag in de groep. 
Het sociogram maakt het mogelijk om sociale verbindingen en relaties die in een groep spelen zichtbaar te 
maken. Heldere rapportages geven de totale groepscohesie en onderlinge aantrekking en afstoting tussen 
kinderen uit de groep weer. 
 
De informatie die uit de SCOL, het Sociogram en de Pestvragenlijst naar voren komt wordt door de 
groepsleerkracht geïnterpreteerd en geanalyseerd. Vervolgens stelt de groepsleerkracht indien nodig een 
plan van aanpak op met interventies die nodig zijn. De uitkomsten van de SCOL, het sociogram en 
Pestvragenlijst worden ook altijd met intern begeleider besproken. 
 
2.3 Aandacht voor sociaal emotionele ontwikkeling in de groep 
 
Op onze school staan we voor een leeromgeving waarin het kind zich prettig, veilig en gewaardeerd voelt. 
We begeleiden kinderen dusdanig dat ze zich kunnen ontplooien naar hun individuele mogelijkheden. Daarbij 
gaan we uit van het positieve, de mogelijkheden en de kansen die ieder kind heeft, maar houden we ook 
rekening met hun beperkingen en onmogelijkheden. 
De sfeer waarin een kind opgroeit is van groot belang voor de ontwikkeling van de leerling. Onze leerkrachten 
hebben onder meer een vormende taak: de leerlingen op te voeden tot goede burgers. Daarom vinden we 
het belangrijk dat leerlingen goed met zichzelf en met anderen (dichtbij en ver weg) kunnen omgaan. In onze 
lessen besteden we dan ook gericht aandacht aan de sociale en maatschappelijke competenties van de 
leerlingen. Onze leerkrachten creëren daartoe een vriendelijk, veilig en gestructureerd klimaat waarin 
kinderen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen. 

Kernwoorden zijn: relatie, competentie en autonomie. Wij hechten veel waarde aan een positieve en 
motiverende leerkracht, een begeleider die ervoor zorgt dat de leerlingen het werk zelfstandig (samen met 
anderen) kunnen doen. 



In onze omgang met elkaar moet onderling respect en waardering te merken zijn. Het kan best voorkomen 
dat we een meningsverschil hebben, maar toch willen we proberen ons in te leven in de drijfveren van 
anderen. Dat willen we ook naar de kinderen laten doorklinken. We verwachten ook van de kinderen dat ze 
zich die respectvolle houding eigen zullen maken. Als school willen we daarop toezien. We bespreken met 
de kinderen de regels die we hanteren. We willen dan ook dat we ons aan die regels houden. Een belangrijke 
grondregel is dat we iedereen gelijkwaardig achten. 

Het sociaal emotioneel welbevinden van de leerlingen heeft veel invloed op het totale functioneren. Onze 
school besteedt daarom structureel en systematisch aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van 
kinderen en het bieden van een goed pedagogisch klimaat. 
 
In de praktijk ziet dit er als volgt uit: 
 
Methode Kwink 
Op onze school maken we in de groepen 1 t/m 8 gebruik van de methode Kwink. Dit is een online methode 
voor sociaal- emotioneel leren, inclusief burgerschap en mediawijsheid. 
Kwink biedt een doordacht programma, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Onderwerpen 
die tijdens de lessen aan bod komen zijn bijvoorbeeld: werken aan zelfvertrouwen, doorzetten in moeilijke 
situaties, complimenten geven. 
Door middel van filmpjes, spelletjes, gespreksvormen en creatieve opdrachten werken de kinderen aan het 
thema dat centraal staat. 
 
Rots en Water 
In groep 7 krijgen de kinderen de training ‘Rots en Water’. Het doel van het Rots en Water programma is het 
vergroten van de communicatie- en sociale vaardigheden en welzijn bij kinderen en jongeren en het 
voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en 
seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

Het Rots & Water programma kan worden beschouwd als een programma waarbinnen de training van 
weerbaarheid samen gaat met de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden. We vinden het als school 
belangrijk, dat juist in deze leeftijdsfase daar extra aandacht aan wordt besteed. 
 
Week tegen het pesten 
De Week Tegen Pesten is een landelijke projectweek die Stichting School & Veiligheid ieder jaar in de vierde 
week van september organiseert. De week staat helemaal in het teken van pesten. Er wordt speciaal voor 
deze week lesmateriaal ontwikkeld bij het thema van dat jaar. 
Deze week is gekozen omdat het goed is om aan het begin van het schooljaar een sterke start te maken met 
het werken aan een fijne en veilige school. In deze eerste weken kun je de meeste invloed uitoefenen op 
een positieve groepsvorming. De Week Tegen Pesten helpt scholen daarbij. 
 
Week van de Mediawijsheid 
De Week van de Mediawijsheid is een jaarlijks terugkerende publiekscampagne en een initiatief van Netwerk 
Mediawijsheid, deze vindt plaats begin november. 
We ervaren veel plezier en gemak van ons gebruik van online media. We werken en leren op afstand en 
houden contact met familie en vrienden. Maar de online wereld staat ook onder druk, bijvoorbeeld door haat, 
nepnieuws en cybercriminaliteit. In de bovenbouwgroepen vinden we het van belang om hier aandacht aan 
te besteden. We gaan in op vragen als; Hoe ervaar jij sociale media? Voel jij je er verbonden en veilig? En 
hoe denk jij dat we het online samen sociaal kunnen houden? Hoe gedraag je je op WhatsApp ? 
 
Week van de Lentekriebels 
De Week van de Lentekriebels is een jaarlijkse projectweek (in de maand maart )voor het basisonderwijs 
over relaties en seksualiteit. Voor scholen is het een laagdrempelige manier om kennis te maken met het 



geven van lessen relationele en seksuele vorming. Alle scholen in Nederland zijn verplicht om aandacht te 
besteden aan seksualiteit.  
 
Om te zorgen dat alle kinderen in aanloop naar volwassenheid goede informatie krijgen en leren hoe je 
gezonde relaties aangaat, is relationele en seksuele vorming ook op school belangrijk. Juist ook op de 
basisschool, voordat kinderen in de puberteit komen en kinderen lichamelijk en emotioneel erg veranderen. 
Door relationele en seksuele vorming, leren kinderen praten over relaties en seksualiteit, hun wensen en 
grenzen aanvoelen en aangeven én weloverwogen keuzes maken in wat ze wel en niet doen.  
 

                                

                          

 

 

 

 
 
 
 
 


