
 

Veilig groeien op de Regenboog 
 
 
 
 
 
 
Dat leren en je ontwikkelen sneller en beter gaat in een veilige omgeving is algemeen bekend. Op de 
Regenboog streven we er naar dat alle kinderen zich veilig voelen. Wij willen dat onze kinderen 
optimaal kunnen ontwikkelen en zichzelf leren kennen zonder dat daar iets voor in de weg staat. Dat 
ze sociaal goed kunnen functioneren en dat zij  in een veilige omgeving zijn. Wij zijn daarom een 
gecertificeerde Gezonde school. 
Omdat we dat zo goed mogelijk willen doen laten 
we regelmatig de GGD mee kijken met alles wat wij 
hier voor doen om te kijken of het nog beter kan.  
  

Kanjertraining 
Wij zorgen voor een veilig klimaat in de klas 
met de Kanjertraining. Elke week wordt er 
een les gegeven van deze training in iedere 
groep van de school. Zo voorkomen wij 
problemen en werken wij aan zelfkennis en 
zelfvertrouwen bij onze leerlingen. Omdat 
ons hele team gecertificeerd trainer is zijn 
wij een officiële Kanjerschool.  
 
 

Volgen 
Wij volgen de leerlingen met ons leerlingvolgsysteem. Bij de 
kleuters heet dat systeem ‘Kijk’ en voor de groepen 3-8 heet 
dat systeem ‘Zien’.  Dit vullen we eens per half jaar in zodat 
wij veranderingen snel kunnen opmerken. Ook is er op die 
manier een lijn zichtbaar door de school. Als er ergens een 
verandering zichtbaar wordt gaan wij op zoek naar de 
oorzaak. Hierbij kunnen we gebruik maken van de intern 
begeleiders en van een gedragsspecialist. Niemand kent de 
kinderen beter dan de ouders en daarom vinden wij het 
belangrijk hierin samen te werken met de ouders.  
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Oplossen 
Vaak heeft pesten als oorzaak een onveilige situatie. Die proberen wij te voorkomen voor te werken aan een 
goed klassenklimaat en op tijd hulp te zoeken voor leerlingen die opvallen. Als er toch gepest wordt in een klas 
of op het schoolplein volgen wij het pestprotocol. Daarin staan elf stappen die leerkrachten volgen als er gepest 
wordt. We stoppen het pestgedrag maar we onderzoeken ook waar het vandaan komt. Zowel het kind dat pest 
als het gepeste kind hebben hulp nodig. Wij werken daaraan problemen in de toekomst te voorkomen. Pesten 
wordt in stand gehouden door de rest van de groep. Met deze groep doen we oefeningen aan de hand van de 
Kanjertraining om het mee lopen te stoppen. 
 

Voorkomen 
We zorgen voor een veilige 
omgeving in en om de school.  
Zo hebben we vaste afspraken voor 
het gedrag in de school, op het 
schoolplein, in de gymzaal en 
onderweg. Alle kinderen weten dan 
goed waar ze aan toe zijn waardoor 
er minder mis gaat. 
Ook hebben wij een 
incidentenprotocol. Als er wat mis 
gaat handelen alle leerkrachten 
volgens dezelfde stappen. Zo 
voorkomen we dat we wat 
belangrijks vergeten. Uiteraard 
worden de ouders betrokken als er 
iets gebeurt met hun kind op school.  
 

Oefenen en Leren  
We noteren de incidenten in ons computersysteem ‘Parnassys’. Dit om er 
van te kunnen leren. Als we merken dat op dezelfde plaats vaak dingen 
verkeerd gaan dan moeten we die plaats dus verbeteren.  
We hebben een ontruimingsprotocol voor als er wat gebeurt in de school 
waardoor we zo snel mogelijk naar buiten moeten gaan. Dit oefenen we 
twee keer per jaar met de kinderen en we leren ze hoe ze moeten 
handelen als het ontruimingsalarm af gaat.  
Omdat we het belangrijk vinden dat kinderen niet alleen op school veilig 
zijn maar ook buiten de school geven we daar ook lessen over. 
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