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Wij willen dat onze school veilig is en dat onze leerlingen zich thuis voelen. Belangrijk daarbij is dat 
uw kind graag naar onze school gaat. Wij willen onveilig gedrag voorkomen door een actieve, 
positieve stimulering van sociaal gedrag. Onze school heeft een actueel beleid ten aanzien van 
veiligheid. Daarin is opgenomen hoe we een veilig sociaalpedagogisch klimaat stimuleren, waarbij 
het voorkomen van pestgedrag een belangrijke pijler is. We hebben op school een groepsleerkracht 
aangesteld, die het beleid tegen pesten coördineert en fungeert als aanspreekpunt, zowel voor u als 
ouders, maar vooral voor de leerlingen; de coördinator sociale veiligheid. 
 
Wij tolereren geen discriminatie en seksuele intimidatie. Daarnaast heeft Stichting PrimAH een 
vertrouwenspersoon en is er een klachtenregeling. Voor zaken die de deskundigheid van de school 
overstijgen, bijvoorbeeld ernstige gedragsproblemen, criminaliteit, problemen in de gezinssituatie, 
werken wij o.a. samen met politie, justitie, (school)maatschappelijk werk, Centrum voor Jeugd en 
Gezin (CJG) en het sociaal team van de gemeente Aa en Hunze. 
 
Het veiligheidsbeleid van onze school is niet alleen bedoeld om leerlingen een veilige plek te bieden. 
Ook leerkrachten (en ander personeel) hebben vanzelfsprekend recht op een veilige 
(werk)omgeving. Geweld tegen leerkrachten is ontoelaatbaar.  
 
Het veiligheidsbeleid van onze school is op onze website geplaatst of indien gewenst in te zien op 
school. 
 
Jaarlijks wordt er een veiligheidsenquête afgenomen bij de leerlingen (groep 6 t/m 8) en tweejaarlijks 
bij de leerkrachten. De resultaten worden geanalyseerd en waar nodig volgt actie. De veiligheid is de 
afgelopen jaren door zowel de leerlingen als de leerkrachten positief beoordeeld.  
 
Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) is het centrale punt waar iedereen terecht kan 
met vragen over en vermoedens van mishandeling of verwaarlozing van kinderen. Het landelijke 
publieksnummer van het AMK is 0900-1231230. Wanneer u vanuit deze regio belt, wordt u 
automatisch doorgeschakeld naar het Drentse AMK in Assen. Het AMK is een gespecialiseerde 
afdeling van Bureau Jeugdzorg Drenthe. Het telefoonnummer van de Kindertelefoon is 0800-0432. 
 

 

Memo 
Veiligheidsbeleid 

 


