Activiteitenoverzicht sociale veiligheid
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Jaar 2
2020-2021
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Meldcode
bespreken

Oktober
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Jaar 3
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Bestuur

enzovoort

Vier pijlers sociaal veiligheidsplan
Beleid en regels
Alle activiteiten en maatregelen omtrent sociale veiligheid zijn opgenomen in het integraal veiligheidsplan of het beleidsplan sociale veiligheid.
Dit is te lezen in hoofdstukken 3 tot en met 7.
Educatie
De school geeft structureel en planmatig les over sociale veiligheid. Daarnaast volgen schoolprofessionals, als nodig, verdiepende scholing omtrent dit thema.
Dit is te lezen in hoofdstukken 9 en 10.
Schoolomgeving
Naast leerlingen en schoolprofessionals worden ook ouders actief bij het onderwerp sociale veiligheid betrokken. Dit is te lezen in hoofdstukken 11 en 12.
Signaleren
Het signaleren van sociale onveiligheid gebeurt actief binnen de school. Hiervoor zijn tools opgesteld en hebben schoolprofessionals training ontvangen.
Waaruit het signaleren bestaat is te lezen in hoofdstukken 13 tot en met 16.
Meldcode
Jaarlijks beroepscode aan de hand van een aantal stellingen bespreekbaar maken op school.
-dit kan structureel door jaarlijks een aantal stellingen te kiezen
-of door stellingen te kiezen die bij een voorval op school horen
Nascholing
Alle leerkrachten moeten hun deskundigheid omtrent sociale ontwikkeling en seksuele- en relationele ontwikkeling up-to-date hebben.
Dit betekent dat elke twee jaar nascholing voor de volgende onderdelen centraal wordt afgesproken:
▪ De training ‘relaties en seksualiteit’ van GGD Hollands Midden gevolgd is;
▪ De verdiepende training ‘seksueel grensoverschrijdend gedrag en de meldcode’ van GGD Hollands Midden gevolgd is;
▪ Nascholing

Elk jaar zal elke school zelf kijken welke nascholing gevolgd moet worden:
▪ Nascholing in de methode sociale ontwikkeling(Kanjer/PAD/vreedzame school);

aandachtsfunctionarissen.

