Sociale en fysieke veiligheid in de KVS
Dit overzicht ‘sociale en fysieke veiligheid’ van de Kees Valkensteinschool is voor ouders en
medewerkers te vinden op de website van de school. Het is voor het laatst aangepast in juni 2022. Het
overzicht wordt jaarlijks besproken met de MR en daarna gedeeld met alle ouders. De genoemde
documenten zijn voor het team te vinden op SharePoint. Ouders kunnen deze bij ons opvragen.
Centraal beleid
In allerlei documenten hebben we vastgelegd welke maatregelen ons team neemt om risico’s te
voorkomen. We borgen in ons centrale beleid zowel preventieve maatregelen als maatregelen in het
geval er toch een incident plaatsvindt. In de schoolgids, die we jaarlijks i.o.m. het team én de MR
aanscherpen, staan veel verwijzingen naar dit beleid. Jaarlijks zijn er aandachtspunten. Zo hangen de
ambities van de school om zich te ontwikkelen richting Vreedzame School (zoals dit in het schoolplan/
jaarplan én de schoolgids genoemd staan) samen met de sociale veiligheidsbeleving van kinderen (en
ouders en team).
Veiligheid van/voor kinderen (en ouders)
Handreiking incidentregistratie SPO
Kwaliteitskaart ‘Meldcode’ KVS
Kijkwijzer ‘pedagogisch handelen’ KVS
Handreiking zorgplicht SPO
Handreiking klachtcontactpersonen/
klachtenregeliing SPO
Calamiteitendraaiboek SPO
Concept-kwaliteitskaart ‘Vreedzame School’
(daarin specifiek: school- en groepsregels) KVS
Relatie met SOP (oktober 2021)
Resultaten vragenlijst Beekveld en Terpstra
Klachtcontactpersoon KVS Berdien Koopman
Intern begeleiders: Sandra Hijl en Karin Tromp
(tevens aandachtsfunctionaris,
pestcoördinator, stuurgroep Vreedzaam).
Kernpartners: (consulent) SWV Mariette,
Dieuwke, buurtteam Alja, leerplicht, wijkagent
Marnix, Safe, jeugdverpleegkundige
Veronique
Specifiek: fysieke veiligheid
BHV-plan KVS
Ontruimingsplan KVS
Protocol medische handelingen SPO
Formulier medicijnverstrekking KVS
Beleid uitstapjes/ verkeer
Infectieziektenbeleid (opgehaald bij GGD)
RI&E 1x per 4 jaar (april 2020)
Jaarlijks keuring (via SPO) speeltoestellen
plein, speellokaal, gymzaal (oktober 2021)

Veiligheid van/voor team
Klokkenluidersregeling SPO
Arbobeleidsplan SPO
Quickscan personeel (april 2020)
RI&E 1x per 4 jaar (april 2020)
Relatie met: werkverdelingsplan
(Cupella)/professionaliseringsplan/ formatieplan/ mobiliteit
en ziekteverzuim (i.o.)
Preventiemedewerkers SPO: Mieke Hartog en Suzanne van
Diemeren i.s.m. bedrijfsarts, arbeidsdeskundige,
vertrouwenspersoon (i.s.m. ArboDienst, Revalent)
Arbo-coördinator/ preventiemedewerker KVS:
Melle van Tricht

Specifiek: fysieke veiligheid
Ziekteverzuimbeleid SPO

Functionarissen:
BHV-ers o.l.v. Lynn van Tuil (tevens
preventiemedewerker)
Controle brandmeldinstallatie Harry Knoop
Schoonmaakbedrijf MKB-schoon
Specifiek: sociaal-emotionele veiligheid
Kwaliteitskaart ‘Zien’ KVS
Kwaliteitskaart ‘sta op tegen pesten’ KVS
Pestprotocol KVS
Afspraken scheiding KVS/ protocol Rouw KVS
Jaarlijks Monitor Vensters (voorjaar 2022)
Schoolrapport jeugdmonitor Utrecht
(november 2021)
Reglement disciplinaire maatregelen SPO
Protocol grensoverschrijdend gedrag KVS
Beleid persoonsgegevens SPO/
privacyreglement
Handreiking (sociale) media SPO

Specifiek: sociaal-emotionele veiligheid
Gedragscode personeel SPO
Beleidsplan ‘agressie, geweld en seksuele intimidatie SPO

