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Onze school streeft er naar om een veilige school te zijn voor onze kinderen. ‘De Veilige school 
‘De Muze’ maakt onderdeel uit van het algemene beleid dat De Muze vanuit een pedagogische 
grondhouding wil werken aan de harmonische ontwikkeling van hoofd, hart en handen van de 
kinderen. Zie hiervoor de uitwerking in schoolplan en schoolgids. 
Uitgangspunt hierbij vindt u hieronder: 
 
Het pedagogisch klimaat  
Wij geloven in voorleven. Laat zien wat je bedoelt! Van teamleden wordt gevraagd om consequent uit 
te dragen waar wij voor staan. Met het team zijn we gekomen tot de volgende grondregel.  
 
Onze grondregel is: Zorg voor jezelf, de ander en de omgeving.  
 
Met het team hebben we deze grondregel vertaald in drie kapstokregels:  
 
Kapstokregel 1:  We gaan respectvol met elkaar om.  
Kapstokregel 2:  We zorgen dat iedereen zich fijn en veilig voelt.  
Kapstokregel 3:  We dragen zorg voor onze omgeving. 
 
In elke basisgroep zijn deze kapstokregels uitgewerkt in door de groep zelf bedachte afspraken. Zo 
zorgen wij voor veel draagvlak voor de grondregel. 

 
Activiteiten in de groep 
Gedurende de dag zijn de kinderen en de leerkrachten veel bezig met het pedagogisch klimaat 
van je groep en het bevorderen van de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. 
Leerkrachten beschikken over competenties om basisveiligheid te creëren voor kinderen. Te 
denken valt onder andere aan: kinderen met vertrouwen en respect benaderen, actief 
luisteren, responsief reageren en het geven van ik - boodschappen.  
Dit willen we o.a. bereiken door het inzetten van 

• trainingen; 

• gebruik lesgebonden methoden; 

• leerlingvolgsysteem voor sociaal emotionele ontwikkeling en 

• inzet andere middelen werken we preventief aan een goed pedagogisch klimaat. 
 

Hieronder op hoofdlijn uitgewerkt: 
 

Trainingen: 

• De leerkrachten van de groepen 1, 2 en 3 gebruiken de methode ‘Sterk Staan’. Met 
behulp van deze training wordt het groepsgevoel versterkt en wordt de weerbaarheid 
van kinderen verhoogd. De leerkrachten passen het geleerde in dezelfde periode toe 
in hun groep. Gedurende de eerste 4 weken van het nieuwe schooljaar werken de 



groepen 4 t/m 8 met ‘de pedagogische grondhouding van de Muze’. Zie gebruiken 
hiervoor methodisch materiaal en introduceren onze ‘kapstokregels’.  

• In Maart werken alle groepen met een aanbod van de GGD Gelderland Zuid binnen het 
thema ‘de Gezonde School’. Thema’s kunnen per jaar verschillend zijn. Zo kan er 
bijvoorbeeld een keus worden gemaakt uit hun aanbod: sociaal-emotionele 
ontwikkeling, relaties en seksualiteit en veiligheid. Bij al deze onderdelen hoort een 
teamtraining. 

• Bij de invoering van onze leerlingvolgsystemen (‘KIJK’ en ‘SCOL’) is een training 
geweest. Minstens eenmaal per jaar staan onze ervaringen bij het invullen en onze 
ervaringen bij de interpretatie van de gegevens geagendeerd op een teamoverleg. 

• In groep 8 wordt ieder jaar via de TSO de “Rots en Water” training gegeven. 
 
 
Gebruik methoden: 

• Door het jaar heen werken de groepen 1 t/m 3 met ‘Een doos vol gevoelens’ en de 
groepen 4 t/m 8 met ’Kinderen en hun sociale talenten’. Dit geeft kinderen inzicht in 
hun eigen handelen en het handelen van hun klasgenootjes. Ze leren ook dat hun eigen 
handelen invloed heeft op het gedrag van anderen; 

• Aandacht aan al deze sociale aspecten staan vooral op het rooster in het begin van het 
schooljaar. Dit werkt preventief mee aan een positief speel- leef- en werkklimaat in de 
groep. Verder vinden wij het belangrijk dat de actualiteit in de groep regelmatig wordt 
besproken. We kunnen en moeten leren van de gebeurtenissen van ‘alle dag’ 

 
Leerlingvolgsysteem sociaal emotionele ontwikkeling: 

• KIJK! in de groepen 1 en 2. Het KIJK observatie- en registratiemodel is een praktisch 
hulpmiddel voor het gestructureerd observeren en registreren van de ontwikkeling bij 
jonge kinderen uit groep 1 en 2 van de basisschool. Dit gebeurt met ontwikkelingslijnen 
die gebaseerd zijn op ervaringen uit de praktijk en wetenschappelijk onderzoek. Bij het 
invullen geeft de leraar, op basis van zijn professionele observatie, per 
ontwikkelingsaspect aan in welke ontwikkelingsfase het individuele kind zich bevindt.  

• De SCOL – Sociale Competentie Observatie Lijst – is een scorelijst per leerling die de 
leerkracht tweemaal per jaar invult: een keer rond de herfstvakantie en de tweede 
keer in het voorjaar. Dit gebruiken we voor de kinderen van groep 3 t/m 8. De Leerling 
SCOL is een aanvullende module op de SCOL. De module is bedoeld voor leerlingen die 
in groep 6, 7 en 8 zitten. De leerlingen uit deze groepen vullen ook tweemaal per jaar 
de scorelijst zelfstandig in: een keer rond de herfstvakantie en de tweede keer in het 
voorjaar. Dit systeem wordt vanaf 2014 ingezet en geeft de leerkrachten een beeld 
over het welbevinden van kinderen. 

• Registratie van incidenten wordt door IB-er bijgehouden in administratief volgsysteem 
programma genaamd Esis. 
 

Inzet andere hulpmiddelen. 

• ‘Het Vlaggensysteem’: Dit systeem is in 2014 geïntroduceerd in het team. Dit systeem 
geeft leerkrachten, schoolleiding, ouders en externen inzicht over het duiden van 
seksueel gedrag. Dit komt 2x per jaar terug op een speciale teamvergadering om de 
vaardigheden van de leerkrachten te onderhouden. Dit vlaggensysteem geeft 
duidelijke aanwijzingen aan de school; 



•  Pestprotocol; 

• ‘Moet iedereen het weten’? Draaiboek bij crisissituaties seksuele intimidatie in het 
Primair Onderwijs’. 

• Omgaan met incidenten vraagt van de school een proactieve houding. Als de school 
weet wat er speelt kunnen knelpunten worden gesignaleerd en kan het beleid daarop 
worden aangepast. Goede communicatie, centrale registratie en analyse van die 
gegevens zijn daarbij zeer belangrijk. 
In het team hebben we afgesproken dat elk incident diezelfde dag wordt gemeld bij de 
intern begeleider, de bouwcoördinator en de directeur. De intern begeleider heeft 
diezelfde dag mondeling overleg met de schoolleider en de melder van het incident. 
Bij dit overleg kan ‘Het Vlaggensysteem’ worden ingezet. Bij twijfel of iets wel een 
incident is hebben we afgesproken: Altijd melden! 
Verder worden alle incidenten in het tweewekelijkse SMT besproken en indien nodig 
vindt communicatie binnen het team plaats. 

• De veiligheidscoördinator van Conexus. 
 
 
Interne contactpersonen: 
Ineke Smulders en Betty van de Veerdonk zijn interne contactpersonen, Barbara Pronk is de 
anti-pestcoördinator. In deze rol zijn zij aanspreekpunt voor klachten binnen de schoolsituatie 
van leerlingen, ouders, collega’s en ondersteunend personeel. De klachten kunnen variëren. 
Het gaat bijvoorbeeld om pesten/cyberpesten, seksuele intimidatie en andere vormen van 
intimidatie, roddels, discriminatie, agressie,  enzovoorts. Waar nodig werkt de interne 
contactpersoon en de anti-pestcoördinator samen  met de externe vertrouwenspersoon 
binnen het bestuur, namelijk Pieter-Jan Landsheer p/a NIM maatschappelijk werk. Aan het 
begin van het schooljaar maken beide leerkrachten een ronde langs de groepen 4 t/m 8, 
stellen zich voor en delen een brochure uit. Op de toiletten hangen posters van de PPSI met 
daarop de namen van de Interne Contact Personen en anti-pestcoördinator.  


