Veiligheid, ASV-er en Arbo
De inspecteur van het onderwijs kijkt sinds enkele jaren naar het onderdeel ‘sociale veiligheid’.
Beoordeeld wordt of de scholen van Leerrijk! op de hoogte zijn van de veiligheidsbeleving van de
kinderen en ons personeel en van incidenten die zich voordoen. Daarnaast of de scholen beleidsmatig
voldoende doen om door afspraken en gerichte acties incidenten zoveel mogelijk te voorkomen en
adequaat af te handelen als ze toch optreden.
We willen dat onze school veilig is en dat onze leerlingen zich thuis voelen. We willen onveilig gedrag
voorkomen door een actieve, positieve stimulering van sociaal gedrag.
Zo heeft onze school gedragsregels opgesteld en willen we ons onderwijsaanbod mede afstemmen op
mogelijkheden van individuele leerlingen. Met behulp van een pestprotocol wordt gericht aandacht
besteed aan het voorkomen van pestgedrag, maar ook hoe te handelen als een kind gepest wordt.
Leerkrachten en kinderen dragen hiervoor samen de verantwoordelijkheid. Ook de hulp en
ondersteuning van de ouders zijn hierbij onmisbaar. Het pestprotocol vindt u op de website van onze
school.
ASV-er Leerrijk!
Met de invoering van de wet Sociale Veiligheid op School (aug. 2015) hebben scholen een
inspanningsverplichting gekregen om een sociaal veilige schoolomgeving te realiseren.
De wet omschrijft 3 verplichtingen waaraan elke school moet voldoen:
- Scholen worden nu verplicht om een actief sociaal veiligheidsbeleid te voeren, gericht op preventie
en op het afhandelen van incidenten (curatieve zorg);
- Het veiligheidsbeleid moet periodiek gemonitord worden;
- Elke school heeft een persoon aangesteld die het anti-pestbeleid coördineert en daarnaast ook dient
als aanpreekpunt voor ouders en leerlingen. Nu wordt deze persoon vaak de anti-pestcoördinator
genoemd. Voor onze school is dit Danique Beekmans.
Naast de anti-pestcoördinator op schoolniveau is er voor alle Leerrijk!-scholen ook een
aandachtsfunctionaris sociale veiligheid (ASV) benoemd.
De ASV-er helpt de scholen met het implementeren en uitvoeren van het veiligheidsbeleid.
Naast een adviserende rol naar scholen m.b.t. het beleid, verzorgt de ASV-er ook teamscholingen,
themabijeenkomsten voor ouders en workshops / trainingen voor leerlingen. Tevens is de ASV-er het
aanspreekpunt voor de anti-pest coördinatoren.
De ASV-er van Leerrijk! is Marloes van Tetering.
ArBo (Arbeidsomstandighedenwet) gecertificeerde keuringen
Leerrijk! beschikt over twee gecertificeerde Arbokeurmeesters, te weten
Rob Groeneveld (conciërge Bs. Meerdijk) en Joop Patty (conciërge op Bs. de Kinderboom en Bs.
Teresia).
Beide zijn volledig bevoegd om keuringen uit te voeren van elektrische middelen in de breedste zin
van het woord en van klimmaterialen volgens de wettelijke normen.
Alle Leerrijk! scholen krijgen jaarlijks een bezoek van Rob en Joop om alles te checken en veilig te
maken en te houden.

