
Beleidsplan gezonde school 

Thema certificaat Welbevinden: een positief schoolklimaat. 
 

Educatie 

Op onze school wordt structureel aandacht besteed aan welbevinden. Schoolbreed wordt gebruik 

gemaakt van de erkende methode Leefstijl. Daarnaast worden er nog aanvullende, in de schoolgids 

vastgelegde, activiteiten aangeboden zoals het anti-pestprogramma, de bikkeltraining en ringaanpak. 

Onze medewerkers zijn (na)geschoold en ouders worden goed geïnformeerd op het gebied van 

welbevinden. 

 

Signaleren 

We werken in groep 1/2 met het leerlingvolgsysteem KIJK, in groep 3 t/m 8 met ZIEN en leerlingen 

van groep 6 t/m 8 vullen  de vragenlijst sociale veiligheidsbeleving in. Dit geeft ons zicht op de 

sociaal-emotionele ontwikkelbehoeften van een kind of groep. Vanuit die signalering zijn wij in staat, 

door vroegtijdige extra (lichte) ondersteuning, sociaal emotionele problemen van leerlingen klein te 

houden en zodanig te begeleiden dat zij kunnen (blijven) profiteren van het onderwijsaanbod.  

 

Er is een duidelijke ondersteuningsstructuur op onze school en signalen rondom welbevinden 

worden besproken in ons zorgteam. Bij het werken volgens de 1-Zorgroute staan de leerlingen 

centraal. De leerkracht en de IB-er spelen hierin een belangrijke rol. Tijdens groepsbesprekingen 

worden voor de leerlingen doelen voor een bepaalde periode gesteld. Het kan zijn dat er individueel 

meer ondersteuning nodig is voor een leerling. Dit bespreken de leerkracht en de IB-er tijdens de 

leerlingbespreking. Er wordt dan een keuze gemaakt om hulp te bieden vanuit de interne 

ondersteuning die gecoördineerd wordt door de IB-er. Dit wordt naar ouders gecommuniceerd. Het 

kan ook zijn dat er externe hulp nodig is, dan wordt er aan ouders toestemming gevraagd.  

 

We bieden extra ondersteuning voor leerlingen die dit nodig hebben op het gebied van welbevinden. 

*Op groepsniveau kan ervoor gekozen worden om met de ringaanpak aan de slag te gaan. De 

ringaanpak begint met het in beeld brengen van de groep in overleg met de leerlingen. Middels een 

sociogram ontstaat er een duidelijk inzicht in de verhoudingen in de groep. Op basis van dit 

sociogram gaat de groep een aantal weken aan de slag om het welbevinden in de groep te 

versterken.  

*Ook kan er gekozen worden voor een Bikkeltraining, deze wordt jaarlijks gegeven in de groepen 4 

t/m 8 door een speciaal opgeleide leerkracht binnen ons team. Deze leerkracht vertolkt ook de rol 

van vertrouwenspersoon op onze school. 

 

Het welbevinden van medewerkers vinden we erg belangrijk en wordt o.a. besproken in 

functioneringsgesprekken, gemeten d.m.v. een tevredenheidsonderzoek en signalen worden serieus 

genomen en opgepakt. 

 

Schoolomgeving 

Ons vernieuwde schoolplein draagt bij aan het welbevinden doordat het aan de zeven bouwstenen 

van een uitdagend schoolplein voldoet. Deze bouwstenen bestaan uit: uitdaging, nieuwsgierigheid, 

ervaren, ontdekken, uitproberen, herhalen en vaardigheden.  Daarnaast biedt het schoolplein 

verschillende speelmogelijkheden waarbij alle ontwikkelingsgebieden worden gestimuleerd. We 

vinden het belangrijk dat de leerlingen leren van elkaar, zich veilig voelen, zelf oplossingen bedenken 



en spelend en onderzoekend leren. Door de inrichting van het schoolplein ervaren de kinderen rust, 

overzicht, structuur en duidelijkheid zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.  

 

Leerkrachten geven zelf het goede voorbeeld. Ze handelen vanuit de kernwaarden van onze visie: 

*Sprankelend: Ik geef op een positieve manier les. Ik zorg voor een fijne sfeer. Ik straal enthousiasme  

   uit. 

*Transparant: Ik zeg wat ik doe en doe wat ik zeg. Ik stel me kwetsbaar op. Ik ben toegankelijk. 

*Verbindend: Wij communiceren op een positieve manier. Wij zorgen voor een groepsgevoel. Wij   

  hebben oog voor elkaar. We werken samen. 

*Inspirerend: Ik motiveer de kinderen en zij elkaar. Ik moedig talenten van anderen aan. Ik zet een   

  kind in zijn kracht. 

*Dynamisch: Ik zorg voor afwisseling. 

 

Een aantal voorbeelden van instanties die wij betrekken bij activiteiten rondom welbevinden zijn 

schoolmaatschappelijk werk, centrum jeugd en gezin, GGZ, veilig thuis, gemeente, politie en de 

leerplichtambtenaar. 

 

Beleid 

Wij hechten als school heel erg veel waarde aan de sfeer op school. We volgen de kinderen niet 

alleen in hun cognitieve ontwikkeling, maar daarnaast ook op sociaal-emotioneel gebied. Het 

welbevinden van de leerling is voor ons de basis om ontwikkeling op gang te brengen.  

Onze kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op 

een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn 

vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties 

dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de 

leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap. 

Kernkwaliteiten van onze school: Waarin blinken wij uit? 

*Van en met elkaar leren 

*Een fijne sfeer, met oog voor iedereen 

*Verschillen zijn vanzelfsprekend 

*Spelend- en onderzoekend leren.  

 

Vanzelfsprekend worden leerkrachten betrokken , maar ook de leerlingenraad, 

medezeggenschapsraad en ouderraad worden gehoord. Hun opmerkingen, wensen en ideeën 

worden meegenomen in de organisatie van activiteiten rondom welbevinden en bij het opstellen van 

doelstellingen. Er is een strategiegroep vanuit het team belast met veranderingsonderwerpen 

rondom welbevinden.  

 

Dit schooljaar zijn vernieuwde gedragsregels ingevoerd. 

*Voor groot en klein zullen we respectvol en aardig zijn. 

*Wij zullen goed voor onze spullen zorgen, dan zijn die weer te gebruiken morgen. 

*Binnen is een rustig gebied, buiten hoeft dat lekker niet. 

De kinderen zijn actief betrokken bij het opstellen van de gedragsregels. De afspraken zijn goed 

zichtbaar in de school. Ze worden regelmatig onder de aandacht gebracht van alle leerlingen en 

geëvalueerd in de leerlingenraad en teamvergaderingen.  

Naleven van de regels door leerlingen én leerkrachten is de grootste uitdaging!  

De regels zijn zorgvuldig ingevoerd en middels ludiek filmpje extra verduidelijkt. We gaan er dan ook 

vanuit dat kinderen deze écht wel weten!  Samen zijn we verantwoordelijk voor de naleving ervan. 
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