
BIJLAGE VI: Plan van Aanpak 
 
Planning rest van 2019: 
 

 Plannen Uitvoeren Waarnemen Begrijpen 

Februari 2019 Gedragsregels opstellen 
(team en directie) 
 
schoolregels 
communiceren met 
ouders (Directie) 
 
Schoolregels in gebruik 
nemen met kinderen 
(Directie en onderwijzend 
personeel) 
 
 

Een regenboogspel bij 
iedere opmaat van iedere 
teamvergadering. 
(Vergaderingsleider.) 
 
Schoolregels in iedere 
klas en door het gebouw 
heen verspreiden. 
(Schoolregelteam o.l.v. 
Wieke) 

Werken de 
regenboogspellen ook in 
de kleuterklas? 
(kleuterleerkrachten 
-->teamvergadering) 
 
Hoe verloopt de invoering 
van de schoolregels? 
(team en directie) 
 
 

 

Maart 2019 Gereedmaken sociaal 
veiligheidsplan (directie/ 
IB) 

Voorlichting over de 
meldcode (versie Pallas) 
aan het team (IB → 
teamvergadering). 
 
Geprinte versie van de 
meldcode bij IB en op 
beide locaties neerleggen 
(administratie)  
 

Zijn er nieuwe 
medewerkers die van het 
sociale veiligheidsplan op 
de hoogte moeten zijn? 
(directie) 
 
Worden de schoolregels 
nageleefd (en 
voorgeleefd)? (directie) 

Hoe is de invoering van 
de schoolregels 
verlopen? (directie) 
 
Kan de 
regenboogmethodiek 
schoolbreed ingevoerd 
worden? (directie) 
 
Hebben alle 



personeelsleden 
voldoende kennis van de 
meldcode om hem te 
kunnen toepassen? 
(directie) 

April 2019 Schrijven van een 
jaarverslag sociale 
veiligheid (directie) 

 Zijn er nieuwe 
medewerkers die van het 
sociale veiligheidsplan op 
de hoogte moeten 
zijn?(directie) 
 
Is sociale veiligheid 
besproken op 
teamvergaderingen? 
(directie → 
vergaderingsleider) 

 

Mei 2019  Concept jaarverslag 
sociale veiligheid aan het 
team presenteren 
(directie) 

Zijn er nieuwe 
medewerkers die van het 
sociale veiligheidsplan op 
de hoogte moeten zijn? 
(directie) 
 
Hebben de prioriteiten 
van hfst 3. sociaal 
veiligheidsplan nog 
voldoende aandacht? 
(directie) 

Hoe heeft zich de sociale 
veiligheid op school 
verbeterd? (directie) 



Juni 2019 Evaluatie van het proces 
van vergroten van de 
sociale veiligheid in 
teamvergadering 
(vergaderingsleider) 

Nieuwe contactpersoon 
klachtenregeling, 
pestcoördinator en 
meldcode 
aandachtsfunctionaris 
aanwijzen voor komend 
schooljaar (directie & 
team) 
 
verwerken bovenstaande 
in schoolgids en op de 
website e.d. (directie) 

Zijn er nieuwe 
medewerkers die van het 
sociale veiligheidsplan op 
de hoogte moeten zijn? 
(directie) 
 
Is de R&I monitor nog 
relevant? (directie) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Blanco jaarplanning Plan van Aanpak 
 
 

 Plannen Uitvoeren Waarnemen Begrijpen 

September Algemene ouderavond, 
waarop schoolregels 
toegelicht worden. 
(directie) 
 
Regenboogtraining 
nieuwe klas 4 (directie, 
leerkracht klas 4) 

Schoolregels doornemen 
met alle kinderen 
(klasleerkrachten) 
 
 

Zijn er nieuwe 
medewerkers die van het 
sociale veiligheidsplan op 
de hoogte moeten 
zijn?(directie) 

 

Oktober Teamvergadering waarop 
werkdrukverlichting 
voorop staat 

 Zijn er nieuwe 
medewerkers die van het 
sociale veiligheidsplan op 
de hoogte moeten 
zijn?(directie) 

Worden (nieuwe) 
medewerkers voldoende 
gecoacht op sociale 
veiligheid, toepassen van 
gedragsregels/protocollen 
e.d.? (IB en directie) 

November Leerling monitor sociale 
veiligheid (leerkrachten 
groep 7 en 8) 

 Uitkomsten 
leerlingmonitor 
analyseren (IB) 
 
Zijn er nieuwe 
medewerkers die van het 
sociale veiligheidsplan op 
de hoogte moeten 
zijn?(directie) 

Uitkomsten 
leerlingmonitor bespreken 
(IB & leerkrachten groep 
7 en 8, en ook op 
teamvergadering 
bespreken) 
 
 
Werkt dit plan van aanpak 
voldoende? (directie) 



December Aanpassen van 
prioriteiten sociale 
veiligheid n.a.v. 
leerlingmonitor (IB en 
directie) 

Nieuwe speerpunten 
n.a.v. leerlingmonitor 
toepassen in school 
(team) 

Zijn er nieuwe 
medewerkers die van het 
sociale veiligheidsplan op 
de hoogte moeten 
zijn?(directie) 

 

Januari   Zijn er nieuwe 
medewerkers die van het 
sociale veiligheidsplan op 
de hoogte moeten 
zijn?(directie) 
 
Is sociale veiligheid 
besproken op 
teamvergaderingen? 
(directie → 
vergaderingsleider) 

 

Februari Teamvergadering waarop 
werkdrukverlichting 
voorop staat 

 Werkt de pestpreventie? 
(directie) 
 
Zijn de gedragsregels nog 
relevant? Zijn ze nog 
zichtbaar in het gebouw 
en in de klas? Leven we 
ze nog voor? (team) 
 
Zijn er nieuwe 
medewerkers die van het 
sociale veiligheidsplan op 

 



de hoogte moeten 
zijn?(directie) 

Maart  Meenemen van sociale 
veiligheid in de 
functionerings- en 
beoordelingsgesprekken. 
(directie) 

Uitgeprinte protocollen 
checken: laatste versies 
in de mappen stoppen 
(administratie) 

Zijn er nieuwe 
medewerkers die van het 
sociale veiligheidsplan op 
de hoogte moeten zijn? 
(directie) 
 
Worden de gedragsregels 
nageleefd (en 
voorgeleefd)? (directie) 

Hoe is de invoering van 
de gedragsregels 
verlopen? (directie) 
 
Kan de 
regenboogmethodiek 
schoolbreed ingevoerd 
worden? (directie) 
 
Hebben alle 
personeelsleden 
voldoende kennis van de 
meldcode om hem te 
kunnen toepassen? 
(directie) 

April Schrijven van een 
jaarverslag sociale 
veiligheid (directie) 

 Zijn er nieuwe 
medewerkers die van het 
sociale veiligheidsplan op 
de hoogte moeten 
zijn?(directie) 
 
Is sociale veiligheid 
besproken op 
teamvergaderingen? 
(directie → 
vergaderingsleider) 

Worden (nieuwe) 
medewerkers voldoende 
gecoacht op sociale 
veiligheid? (IB, directie) 



Mei  Concept jaarverslag 
sociale veiligheid aan het 
team presenteren 
(directie) 

Zijn er nieuwe 
medewerkers die van het 
sociale veiligheidsplan op 
de hoogte moeten zijn? 
(directie) 
 
Hebben de prioriteiten 
van hfst 3. sociaal 
veiligheidsplan nog 
voldoende aandacht? 
(directie) 

Hoe heeft zich de sociale 
veiligheid op school 
verbeterd? (directie) 

Juni  Evaluatie van het proces 
van vergroten van de 
sociale veiligheid in 
teamvergadering 
(vergaderingsleider) 

Nieuwe contactpersoon 
klachtenregeling, 
pestcoördinator en 
meldcode 
aandachtsfunctionaris 
aanwijzen voor komend 
schooljaar (directie & 
team) 
 
verwerken bovenstaande 
in schoolgids en op de 
website e.d. (directie) 

Zijn er nieuwe 
medewerkers die van het 
sociale veiligheidsplan op 
de hoogte moeten zijn? 
(directie) 
 
Is de R&I monitor nog 
relevant? (directie→ 
bestuur) 

Werkt dit plan van aanpak 
voldoende? (directie) 

 
 
vierjaarlijks 

● vierjaarlijkse (of vaker) monitor van sociale veiligheid bij medewerkers 
● evaluatie monitor op personeelsvergadering 
● plan van aanpak aanpassen 


