Sociale Veiligheid op het Isendoorn
als onderdeel van de W van Waarden
Op het Isendoorn maken we werk van sociale veiligheid. Dat doen we vooral door te benoemen wat we
gewenst gedrag vinden en vooral niet met geboden, verboden of (een overdaad aan) regels.
Er zijn twee (klassikale) onderwijsprogramma’s die het gewenste gedrag van leerlingen centraal stellen:
KlasseDeal en Slim met Media.
KlasseDeal start in het introductieprogramma van klas 1 en krijgt een vervolg in de mentorles. De
leerlingen van elke eerste klas formuleren samen hoe ze met elkaar willen omgaan, ze verwoorden dat
in een gezamenlijke afspraak (een KlasseDeal) en ze vertalen die deal in een kunstwerkje dat in de
school komt te hangen. In onze tweejarige brugperiode zitten de leerlingen meestal de eerste twee
jaar in dezelfde groep. De KlasseDeal is dan ook bedoeld voor meer dan één jaar.
Slim met Media is een programma dat de mentoren en de juniormentoren (leerlingen van klas 4)
samen voorbereiden onder leiding van extern deskundigen en dat brugklassers helpt bewust te
worden van kansen en risico’s van social media en er bewust mee om te gaan.
Als er binnen een groep toch een vervelende sfeer ontstaat zetten we een tool in voor docenten:
Groepsdynamisch werken. Binnen dit programma gaat een groot deel van het lesgevend team samen met een
getrainde collega het klassengedrag observeren om vervolgens gecoördineerde interventies af te spreken die
het gewenste gedrag van zowel de leerlingen als het docententeam bevorderen.
Ook op individueel niveau bieden we leerlingen ondersteuning aan waar dat nodig is. Dit wordt gecoördineerd
vanuit het zorgteam. Te denken valt aan taekwondotraining (weerbaarheid), faalangstreductietraining,
mindfulness, enz. Ook worden lesobservaties ingezet om zicht te krijgen op (ongewenst) gedrag bij leerlingen.
Daarnaast bieden we mogelijkheden voor een prikkelarme omgeving in de pauze en andere aan individuele
behoeften tegemoetkomende voorzieningen als het zorgteam aangeeft dat dit wenselijk is.
Naast deze programma’s spreken we elkaar gewoon aan op gedrag als dat nodig is. De norm is dan: het
normale fatsoen. Belangrijk detail is dat we hierbij trots zijn op de bijdrage die ook ons
onderwijsondersteunend personeel hierin levert, met name de onderwijs assistenten en het facilitaire team.
Uiteraard zijn de meest noodzakelijke regels wel opgeschreven. De belangrijkste geschreven regels staan in het
vademecum en er staat ook veel informatie op de website (zie hieronder).
•
•
•

•
•

•

•
•
•

Vertrouwenspersonen: https://www.isendoorn.nl/Media/view/9060/Vertrouwenspersoon.pdf
Anti pestprotocol: https://www.isendoorn.nl/Media/view/7631/Pestprotocol.pdf
Social media / Mediaprotocol:
https://www.isendoorn.nl/Media/view/10555/Gedragscode%20sociale%20media%20Isendoorn.pdf
https://www.isendoorn.nl/Media/view/7630/Mediaprotocol%20en%20netwerkgebruik%20(uitgebrei
de%20versie).pdf
Verzuimprotocol:
https://www.isendoorn.nl/Media/view/10202/Verzuimprotocol%20Isendoorn%20(sept%202018).pdf
Convenant Veilige School - afspraken met onderwijs in de regio, gemeente, politie en justitie:
https://www.isendoorn.nl/Media/view/10556/Convenant%20Veilige%20school%20IJsselstreek%20vo
-juni%202018.pdf
Meldcode:
https://www.isendoorn.nl/Media/view/10481/Afwegingskader%20Meldcode.pdf
https://www.isendoorn.nl/Media/view/10482/Meldcode%20stappenplan.pdf
Medisch handelen:
https://www.isendoorn.nl/Media/view/10557/Protocol%20medisch%20handelen.pdf
Incidentenregistratie - op te vragen bij arbo-coördinator (ELP)
Ongevallenregistratie - op te vragen bij arbo-coördinator (ELP)
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