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Veiligheidsbeleidsplan  

1. Inleiding: 

Het belang van (sociale) veiligheid: Op CBS de Borgschool vinden wij (sociale) veiligheid 

zeer belangrijk. Dit geldt zowel voor de kinderen en hun ouders als voor het onderwijzend en 

onderwijsondersteunend personeel. De school wordt door zowel ouders van leerlingen als 

personeel als een veilige haven gezien. Dit blijkt uit eerder gehouden ouder, leerlingen- en 

personeelsopiniepeilingen, het inspectierapport van 2015 en het bezoek van de 

auditcommissie in 2019. 

 

Landelijke ontwikkelingen maken dat wij onze (sociale) veiligheid jaarlijks onder de loep 

nemen en waar nodig aanpassingen aanbrengen om zo te komen tot een verantwoord en 

door alle geledingen gedragen veiligheidsplan. 

 

Visie op (sociale) veiligheid: Het motto van CBS de Borgschool is “Voorkomen is beter dan 

genezen”. Preventief, actief bezig zijn met (sociale) veiligheid in al zijn aspecten is voor onze 

school een ‘must’. 

 

Elk kind en elk personeelslid moet zich veilig weten op onze school. Hier werken we aan 

door allerlei maatregelen te nemen die bijdragen aan deze veiligheid. 

 

2. De feitelijke situatie van CBS de Borgschool: 

Rollen/taken: 

Schoolleiding: De schoolleiding is eindverantwoordelijk voor het opstellen van een deugdelijk 

veiligheidsplan en draagt zorg voor uitvoering, controle en naleving. 

 

Leerkrachten: Leerkrachten nemen kennis van de inhoud van het veiligheidsbeleidsplan en 

zijn verplicht incidenten te melden bij de schoolleiding of de vertrouwenspersoon en 

Parnassys. Leerkrachten houden zich aan de binnen de school opgestelde gedragsnormen 

en laten voorbeeldgedrag zien.     

 

Arbo-coördinator: De arbo-coördinator (directielid VCPO) wordt ingeschakeld op 

bovenschools niveau. 
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Veiligheidscoördinator: De directeur is de veiligheidscoördinator op CBS de Borgschool, 

deze is het aanspreekpunt voor personeel en ouders en is verantwoordelijk voor de 

dagelijkse gang van zaken.  

 

Bedrijfshulpverlening: Op CBS de Borgschool hebben 5 leerkrachten de BHV cursussen 

gevolgd. Zij zijn allen in staat op adequate manier hulp te verlenen.  

 

Klachtenregeling: De school hanteert een officiële klachtenregeling. Dit betreft klachten op 

het gebied van ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie, geweld en pesten. Er is 

voor alle scholen van VCPO-NG één klachtenregeling vastgesteld, waarin onder 

meer is vastgelegd, dat: 

- er op elke school één ‘Contactpersoon klachtenregeling’ is. Voor de 

Borgschool is dit Mevr. J. Tuma; 06 5249 8157 

- op het niveau van het bestuur er één ‘Vertrouwenspersoon klachtenregeling’ 

is. Dit is: Dhr. E. van der Riet, Churchillweg 27, 9974 PA Zoutkamp tel. 0595- 

401300. 

- VCPO Noord Groningen zich heeft aangesloten bij de landelijke 

klachtencommissie. Te bereiken via: t.a.v. MR. A. Melis-Grölers Postbus 694 

2270 AR Voorburg Tel.: 070 - 3481148  

 

Incidenten die zich op het gebied van de (sociale) veiligheid kunnen voordoen zijn: 

* fysiek geweld 

* intimidatie en/of bedreiging met fysiek geweld 

* intimidatie en/of bedreiging via social media 

* pesten, buitensluiten, treiteren en/of chantage 

* seksuele intimidatie en/of seksueel misbruik 

* discriminatie of racisme 

* vernieling, diefstal, heling 

* (religieus) extremisme 

 

Frequentie van bovenstaande incidenten: Tot op heden komen sommige genoemde 

bovenstaande incidenten af en toe voor. Incidenten op het gebied van gedrag en interactie 

tussen leerlingen - leerkrachten worden bijgehouden in Parnassys. Aan de hand van de 

registraties bespreken wij de incidenten intern en met (de ouders van) de betrokkenen. 

Overige incidenten worden geregistreerd op het incidentenregistratieformulier in de 

Veiligheidsmap.  
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Schoolgebouw en omgeving: 

Speelmateriaal: De toestellen in het speellokaal worden jaarlijks gecontroleerd door de firma 

Schilte. Het vaste buitenmateriaal wordt jaarlijks door de Gemeente Het Hogeland  

gecontroleerd. Van beiden krijgen we een rapport met bevindingen. Waar nodig worden de 

toestellen gerepareerd.  

 

Parkeren bij school: Het parkeren bij de school levert bij het in- en uitgaan zelden problemen 

op. Ouders wordt verzocht hun kinderen zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school te 

brengen.  

 

Fysieke inrichting: De school heeft verantwoord meubilair voor de leerlingen. Het meubilair 

voor onze leerlingen is in 2021 aangeschaft en voldoet aan alle gestelde eisen. 

 

Werkplekken: De leerkrachten beschikken over verantwoorde bureaustoelen, deze zijn in 

2021 aangeschaft en voldoen aan alle gestelde eisen. 

 

Brandveiligheid: Er is een ontruimingsplan en ieder jaar wordt een ontruimingsoefening 

gehouden, al dan niet in samenwerking met de brandweer. In alle lokalen hangen de 

vluchtroutes. De brandblusapparaten en aanverwante zaken worden jaarlijks gecontroleerd. 

 

Middelen en materialen: Aan de hand van de RI&E (risico-inventarisatie en evaluatie) 

worden eventuele risico’s aangepakt, dit gebeurt tweejaarlijks.  

 

Regels en afspraken 

Gedragsregels: Op de Borgschool zijn algemene gedragsregels opgesteld voor binnen en 

buiten, de zgn. klassenregels en pleinregels alsmede regels voor onderweg naar het 

gymlokaal en daarbinnen. 

Regels t.a.v. internetgebruik: Met de leerlingen zijn afspraken gemaakt over internetgebruik. 

Dit kan verschillen per groep, afhankelijk van het leerjaar van de kinderen.  

Gedragscode leerkrachten: In het PersoneelsBeleidsPlan staat de gedragscode voor 

personeel van VCPO Noord-Groningen, ook voor de aanwezige stagiaires geldt deze 

gedragscode. 
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3. Registratie van ongelukken met lichamelijk letsel.  

Voor alle leerlingen en personeelsleden van CBS de Borgschool geldt dat incidenten waarbij 

de veiligheid in het geding is gemeld moeten worden. Ook vragen wij ouders en verzorgers 

dit te doen. Dit kan bij de directie of in bijzondere gevallen bij de algemeen directeur. Voor 

het registreren wordt gebruik gemaakt van een incidentenregistratieformulier.  

Deze worden verzameld in een document (te vinden in de Veiligheidsmap, directiekamer of 

digitaal in Sharepoint). 

Overige incidenten op het gebied van gedrag en pesten worden geregistreerd in Parnassys 

onder de naam van de betrokken leerling(en).  

 

4. Preventie van incidenten: 

• Klachtenregeling: De klachtenregeling voor onderwijzend personeel en ouders is in 

handen van VCPO Noord Groningen, het betreft hier klachten van ernstige aard waar 

binnen de school geen oplossing voor gevonden wordt; zie verder de schoolgids van 

CBS de Borgschool. 

• Vertrouwenspersoon: Dit is de IB’er van de school.  

• Pestprotocol: CBS de Borgschool heeft een anti-pestbeleid. 

• Verzuimbeleid: Voor de regels rondom verzuim en verlof verwijzen we naar de 

schoolgids van de Borgschool. Het verzuimbeleid is in handen van VCPO-NG.  

• De handhaving van gedragsregels: De gedragsregels worden indien nodig 

geëvalueerd en bijgesteld. 

• Aandacht voor aspecten van sociale veiligheid: 

Vorderingen m.b.t. de sociale competentie worden bijgehouden in ZIEN. 

• Ontruimingsplan: Er is een ontruimingsplan en ieder jaar wordt er een ontruiming 

geoefend (zie brandveiligheid). 

• Communicatie met ouders: De betrokken ouders worden op de hoogte gehouden 

van incidenten, alle ouders worden op de hoogte gehouden van veranderingen m.b.t. 

de schoolregels. Ook lezen ouders de thema’s van de methode ‘Trefwoord’ in de 

nieuwsbrief van de school. Lastige gesprekken met ouders worden zorgvuldig 

voorbereid. Bij lastige gesprekken schuift de IB’er of de directeur aan.  

• Samenwerking externe contacten: Af en toe zal er een deskundige op school 

uitgenodigd worden om leerlingen, personeel en/of ouders te informeren over een 

bepaald thema rondom (sociale) veiligheid. 

 

Omgaan met vandalisme: In geval van vandalisme waarbij sprake is van schade in of om 

de school wordt aangifte gedaan bij de politie. Er wordt contact opgenomen met de 
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wijkagent. Bij materiële schade worden incidenten gemeld bij de Gemeente Het Hogeland en 

is er zo nodig contact met buurtbewoners. 

 

5. Aanpak van incidenten:  

• Stappenplan: In het anti- pestprotocol van CBS de Borgschool bevindt zich een 

stappenplan dat wordt doorlopen in geval van pesten en buitensluiten.  

 

6. Begeleiding van slachtoffers van incidenten op de korte en lange termijn. 

• Stappenplan: Afhankelijk van de aard van incidenten zal intern of extern hulp 

gezocht worden met deskundigen. Dit is altijd een zorgvuldig traject en maatwerk 

bepaalt het proces van handelen. 

 

7. Handhaving veiligheidsbeleid: 

• Evaluatie: Jaarlijks wordt het Veiligheidsbeleidsplan geëvalueerd door het team en de 

MR, eventuele aanpassingen worden doorgevoerd en vastgelegd. 

 

 


