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Voorwoord 
 

In dit plan van aanpak kijken we naar de ambities die de Vlisterstroom zichzelf heeft gesteld op het 

gebied van veiligheidsbeleving door de leerlingen. In onze visie benoemen we dat leerlingen zich 

moeten kunnen ontwikkelen in een uitdagende en veilige omgeving. Om dit te kunnen meten 

nemen we jaarlijks de Zien vragenlijsten af. In oktober wordt de Zien vragenlijst door leerkrachten 

ingevuld als ook de Leer- en leefklimaat vragenlijst door de leerlingen. Hierin zitten ook vragen over 

de veiligheidsbeleving. 

Naar aanleiding van onze doelen en de uitkomsten uit de vragenlijsten maken we een analyse. 

Mochten de doelen en de uitkomsten erg van elkaar afwijken dan kijken we welke maatregelen 

nodig zijn om de gestelde doelen in de toekomst wel te kunnen behalen. Dit wordt beschreven in 

het plan van aanpak. 
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Schoolambitie: 
 

We nemen de Zien! Leerkracht lijsten af rond de herfstvakantie. Voor de zorgleerlingen uit de meting 

in oktober en leerlingen die gedurende het schooljaar zorgelijk gedrag tonen worden in jan/febr 

nogmaals gescreend.  

In schooljaar 18-19 hebben we in jan/febr/mrt de leerlingvragenlijsten Leer- en leefklimaat inclusief 

de vragen over veiligheidsbeleving vanaf groep 5 afgenomen. En ook de vragenlijst sociale 

vaardigheden met vragen over ruimte nemen en ruimte geven. 

• Als Dalton school streven wij naar een klimaat waarin de leerlingen optimaal kunnen 

functioneren. De 5 pijlers van het Daltononderwijs zijn: samenwerken, 

zelfstandigheid, vrijheid in gebondenheid, effectiviteit en reflectie 

• Vrijheid in gebondenheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen, onze leerlingen 

kunnen een grote mate van vrijheid en verantwoordelijkheid aan, dit zien wij bij het 

maken en plannen van de weektaak, actieve inloop, zorgtaken maar ook bij de 

Daltonmiddagen. 

• Zelfstandigheid: werken aan eigen doelen, die vanuit het leerlinggesprek door de 

leerling zelf worden opgesteld. Maar ook door de leerkracht naar aanleiding van 

methode en niet- methode toetsen 

• Samenwerken: de leerlingen werken respectvol samen met medeleerlingen en met 

de leerkracht, door wisselende maatjes en inzet van zelfstandig werken tijd wordt 

gelegenheid gegeven om zich te bekwamen in samenwerkingsvaardigheden. 

• Effectiviteit/doelmatigheid: De leerling behaalt zijn leerdoelen die passen bij zijn 

persoonlijke ontwikkeling, hij gebruikt daarbij zijn tijd goed en heeft daarin ook 

keuzemogelijkheden. 

• Reflectie: de leerling maakt een planning voor zijn taakwerk, eventueel stuurt hij de 

planning bij, hij bekijkt zijn resultaat en neemt leerpunten mee. En hij reflecteert op 

zijn eigen gedrag en dat van zijn medeleerlingen.  

Met onze Dalton aanpak streven wij naar een veilig schoolklimaat waarin het welbevinden en de 

betrokkenheid van onze leerlingen hoog is, minimaal 90%, voor de vragenlijst ingevuld door de 

leerkrachten. 

Op de leerlingenvragenlijsten willen we op welbevinden en betrokkenheid een percentage van 80% 

behalen. 

Voor de onderdelen pestbeleving, pestgedrag en veiligheidsbeleving hebben we een splitsing 

gemaakt. 

Pestbeleving zijn we tevreden als we minimaal 85% halen. 

Bij pestgedrag willen we minimaal 95% halen.  

En voor veiligheidsbeleving willen we minimaal 90% halen. 
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Zijn ze veilig (schoolklimaat)  
 
In schooljaar 2017-2018 was er pestgedrag in groep 5/6. Daar is op geacteerd. De begeleiding 
hierin is via een dramadocent gegeven. De docent heeft aan de hand van de pestproblematiek in 
de klas haar lesaanbod vormgegeven. De sfeer in de groep en de samenwerking tussen de 
leerlingen is hierdoor verbeterd. 
  
In de eerste helft van 2019-2020 wordt op de school een pest coördinator en interne 
vertrouwenspersoon (Anita van Dijk) aangewezen en opgeleid. De aansturing wordt bovenschools 
verzorgd.  
  
De school heeft een pestprotocol. Het protocol is in het schooljaar 19-20 herzien.  
   
Eens per 4 weken is er een daltonmiddag. Deze middag werken kinderen uit alle groepen met 
elkaar samen. Ook op andere momenten wordt er groepsdoorbroken gewerkt. Door deze 
activiteiten en het feit dat we een kleine school zijn kennen veel kinderen elkaar. 
  
Op school hanteren we de pijlers / kernwaarden van het daltononderwijs. Werken volgens de  
kernwaarden samenwerken, reflectie en verantwoordelijkheid dragen bij aan een sterker sociaal 
en veilig klimaat op school. 
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Resultaten op de vragenlijsten in 2018-2019  
  

De scores op de leerkrachtvragenlijsten 2018-2019: 
groep maand betrokkenheid welbevinden 

Doel:  90% 90% 

1/2 okt 89% 94% 

3/4 okt 90% 98% 

  febr 91% 93% 

5/6 okt 97% 99% 

  mrt 96% 100% 

7/8 okt 88% 94% 

  Jan 4 zorgleerlingen 72% 83% 

  

Leerlingvragenlijsten 2018-2019: 

groep Betrokken 
heid 

welbevinden pestbeleving pestgedrag Veiligheids 
beleving 

Doel: 80% 80% 85% 95% 90% 

5/6 68% 77% 86% 97% 74% 

7/8 72% 81% 90% 94% 82% 

  
 
De vragen die worden gesteld aan de leerlingen op de onderdelen pestbeleving, pestgedrag en 
veiligheidsbeleving zijn de volgende en worden op een vierpuntsschaal ingevuld namelijk: dit is 
(bijna) nooit zo, dit is soms zo, dit is vaak zo en dit is (bijna) altijd zo. 
 

Bij pestbeleving: 

• Andere kinderen doen mij pijn  

• Andere kinderen schelden mij uit  

• Andere kinderen sluiten mij buiten  

• Andere kinderen lachen mij uit 
  
Bij het pestgedrag staan de volgende stellingen centraal: 

• Ik doe sommige kinderen pijn  

• Ik scheld sommige kinderen uit   

• Ik sluit sommige kinderen buiten  

• Ik lach sommige kinderen uit 
  
De leerlingen hebben voor de veiligheidsbeleving antwoord gegeven op de volgende 4         
stellingen: 

• Ik voel me veilig op school 

• Ik voel me veilig in mijn klas. 

• Ik voel me veilig op het plein. 

• Ik hoor erbij in de groep 
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Analyse van de ingevulde vragenlijsten ten opzichte 
van de gestelde doelen: 
 
 
Algemeen: de doelen die we hebben gesteld op het gebied van betrokkenheid en welbevinden 
door zowel de leerkrachten als de leerlingen worden redelijk behaald. Wat wel opmerkelijk is, is 
dat de items betrokkenheid en welbevinden door de leerlingen lager wordt gescoord dan door de 
leerkrachten, daarbij blijft de score op betrokkenheid ook lager dan het gestelde doel. 
 
Ook zijn de doelen en behaalde scores op de onderdelen pestbeleving en pestgedrag gemiddeld 
behaald. 
 
Vanuit de Zien leerling vragenlijsten zien we dat de leerlingen een hoog percentage scoren op 
pestbeleving en pestgedrag, dus dat er weinig gepest wordt. De veiligheidsbeleving daarentegen 
wordt redelijk laag gewaardeerd. Ook ten opzichte van het door ons gestelde doel. 
 
Wat kunnen we doen om hier meer op in te zoomen? 
 

Allereerst de resultaten op groepsniveau met de leerlingen bespreken, de deur openen voor 

leerlingen om over zaken die met de stellingen over veiligheidsbeleving te maken hebben naar hun 

leerkracht te stappen. Wordt deze veiligheidsbeleving in de ochtend en middag tijdens schooltijd 

ervaren of vullen zij de vragen die met veiligheidsbeleving te maken hebben ook in voor de tussen 

schoolse opvang?  

 

Plan van aanpak naar aanleiding van de ingevulde 

vragenlijsten: 

Daarnaast hebben we vanaf schooljaar 2019-2020 de volgende acties ingezet om de 

veiligheidsbeleving te vergroten: 

- De leerkracht van de groepen die boven les hebben loopt tijdens de pauze en bij het einde 

van de lestijd voor de groep uit naar beneden op de trap. 

- De leerkracht is actief aanwezig in de kleedkamer bij het omkleden voor de gymles 

- Dagelijks zijn er 2 leerkrachten actief op het plein aanwezig tijdens de pauze 

- Actief in gesprek met de coördinatoren van de overblijf om de doorgaande lijn in regels (in 

de school en op het plein) bij de leerkrachten en overblijfkrachten te garanderen. 
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Resultaten op de vragenlijsten in 2019-2020 

De scores op de leerkrachtvragenlijsten 2019-2020: 

groep maand betrokkenheid welbevinden 

Doel:  90% 90% 

1/2 okt 88% 95% 

3/4 okt 90% 96% 

  febr   

5/6 okt 94% 93% 

  febr   

7/8 okt   

  febr   

  

Leerlingvragenlijsten 2019-2020: 

groep Betrokken 
heid 

welbevinden pestbeleving pestgedrag Veiligheids 
beleving 

Doel: 80% 80% 85% 95% 90% 

5/6 74% 79% 84% 96% 74% 

7/8 70% 77% 89% 94% 77% 

  

Analyse 

Wederom zien we dat de leerlingen de door ons gestelde doelen op de onderdelen 

betrokkenheid en veiligheidsbeleving niet halen.  

Verdere analyse van welke vragen er worden gesteld bij betrokkenheid en proberen door 

klassengesprek en tijdens de leerlingenraad te achterhalen bij de leerlingen hoe wij hun 

betrokkenheid kunnen vergroten. 

Tevens blijft het zoeken naar oplossingen om de veiligheidsbeleving te vergroten, de 

vragenlijsten zijn ingevuld na 2 maanden onderwijs. Zijn de getroffen maatregelen nog niet 

voldoende ingebed om hiermee de veiligheidsbeleving te vergroten? Zouden we de 

vragenlijst in februari nogmaals moeten voorleggen aan onze leerlingen? 
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Bijlage: terugkoppeling vanuit Parnassys naar 

inspectie 

Geachte heer/mevrouw, 
  
Afgelopen schooljaar heeft u de Zien!-leerlingvragenlijst laten invullen voor de 

monitoring sociale veiligheid. Hierbij sturen we u de gegevens zoals de resultaten van 

uw school aan de Inspectie van het Onderwijs beschikbaar zijn gesteld. 
  
BRIN: 10DY 
Schoolnaam: Openbare Basisschool Vlisterstroom 
Aantal leerlingen in leerjaar 5, 6, 7 en 8: 42 
Aantal leerlingen dat een vragenlijst heeft ingevuld: 41 
Leerjaren waaruit leerlingen de vragenlijst hebben ingevuld: 5,6,7,8 
  
Representativiteit afname volgens regels (ja=1/nee=0): 1 
·          Zo nee; toelichting: 
Privacyregels van bevraging gevolgd (ja=1/nee=0): 1 
·          Zo nee; toelichting: 
  
  Gemiddelde score Standaarddeviatie (gemiddelde 

afwijking van het gemiddelde) 
Landelijk 

gem. 

Welbevinden 3.16 0.84 3.14 

Pestbeleving 3.50 0.73 3.69 

Veiligheidsbeleving 3.12 0.88 3.49 

  
  
De antwoordopties binnen deze vragenlijsten van ZIEN! zijn voor de 

schalen Welbevinden en Veiligheidsbeleving en de daarbij behorende score: 
1.       Dat is (bijna) nooit zo        
2.       Dat is soms zo         
3.       Dat is vaak zo         
4.       Dat is (bijna) altijd zo 
  
De antwoordopties binnen deze vragenlijsten van ZIEN! zijn voor de 

schaal Pestbeleving en de daarbij behorende score: 
1.       Dat is (bijna) altijd zo 
2.       Dat is vaak zo 
3.       Dat is soms zo         
4.       Dat is (bijna) nooit zo    
  
Schaal ‘Pestbeleving’ (aantasting veiligheid) 
  Percentage 

respondenten dat 

gekozen heeft 

‘dat is (bijna) 

altijd zo’ 

Percentage 

respondenten dat 

gekozen heeft 

‘dat is vaak zo’ 

Land.gem. 

‘dat is 

(bijna) 

altijd zo. 

Land. 

Gem. 

‘dat is 

vaak zo’ 

 

Andere kinderen doen 

mij pijn. 
5% 2% 1.82% 4.11% 

Andere kinderen 

schelden mij uit. 
2% 2% 1.76% 4.05% 

Andere kinderen 

sluiten mij buiten. 
5% 0% 2.10% 4.05% 
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Andere kinderen 

lachen mij uit. 
2% 5% 1.90% 3.55% 

  
 

 

De benchmarkgegevens (deze zijn voor dit schooljaar niet opnieuw berekend) en tips om 

de gegevens te interpreteren en om te zetten in acties, kunt u vinden in het document 

‘handreiking bij ZIEN! als monitor voor sociale veiligheid’ (onder Informatief op het 

startscherm van ZIEN!, kopje ZIEN! schoolniveau en inspectie). 
    
Dit bericht is automatisch gegenereerd. Indien er bij één of meer schalen een 0 staat, 

zijn de gegevens niet op te vragen uit ParnasSys. Dat kan als reden hebben dat u de 

betreffende vragenlijst niet hebt laten invullen (het gaat om de vragenlijst ZIEN! Leerling 

5-8 Leef- en leefklimaat). Ook kan een reden zijn dat u als einddatum van de vragenlijst 

een datum ná 1 juli 2019 had ingesteld staan. 
  
Wanneer er toch vragenlijsten zijn ingevuld in 2018-2019 en u ziet geen score staan, 

verzoeken wij u om contact met ons op te nemen via info@zienvooronderwijs.nl. We 

onderzoeken dan samen met u wat de oorzaak zou kunnen zijn. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Drs. B. (Bertine) Haverhals 
  
Orthopedagoog/onderwijsadviseur 
Coördinator ParnasSys Academie 
tel. 0182-540 384 
B.Haverhals@parnassys-academie.nl         
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