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Kaartnummer 6

Beleidsterrein Sociale Veiligheid, pedagogisch klimaat

Vakgebied Vreedzame School, Vrijheid in Verbondenheid (ViV)

Evaluatie Jaarlijks in juni

Proces eigenaar Liesbeth Korthorst

Periode 2020-2024

Ambitiekaart Saltomontessorischool De Trinoom

Ambitie
Onze school is een Vreedzame Montessori School waar je in iedere klas kunt zien dat dit de basis is van ons 
pedagogisch schoolklimaat. In het DNA van de Trinoom is de VS zichtbaar maar vooral voelbaar. We gaan 
allemaal respectvol met elkaar om. Voor iedereen is de school een sociaal veilige omgeving waarin je kunt leren 
en ontwikkelen. Burgerschapsvorming is geïntegreerd in ViV.

Achtergrond
In het jaar 2017/2018  is onze school begonnen met de implementatie van de VS. Dit is gedaan door middel  
van een scholing door Stichting Vreedzaam. Er is een stuurgroep Vreedzaam die zorg draagt voor de borging 
en ontwikkeling van VS op de Trinoom. Na twee intensieve invoeringsjaren is het tijd om te zorgen dat VS 
steeds meer in de muren en het gedrag van leerlingen en leerkrachten gaat zitten. In het DNA van onze 
Montessorischool. 
De koppeling van Vreedzaam met de Montessori visie, werkwijze en basishouding duiden we als:
Vrijheid in Verbondenheid (ViV)

Meet instrumenten
De kaarten van WMKO, Sociale veiligheid en welbevinden, waarbij het welbevinden van leerlingen jaarlijks in 
kaart wordt gebracht.

Financiering
Pakketje kletskaarten per groep 24 x 27.50 = 660 euro per jaar
Bloemen mediatoren ongeveer 20 euro per jaar
Petten voor mediatoren komende 4 jaar +/- 70 euro

Uitvoering door externen
Externen: wij hebben nog een studiemoment tegoed van Dennis de Vries van VS. In te zetten wanneer we dat 
belangrijk vinden in het verdere borgingsproces.

Kernresultaat
Een vreedzame, democratische, Montessoriaanse gemeenschap vormen met alle team leden, kinderen en 
ouders op de Trinoom. Wij werken Vreedzaam in Verbondenheid.
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Jaardoelen om de ambitie te behalen
Activiteiten die nodig zijn om de ambitie te behalen

2020-2021 Doelen:
Eerste training voor nieuwe mediatoren zelfstandig verzorgen. 
•  Een aantal leden van de werkgroep hebben vorig jaar meegekeken bij de  

training die toen verzorgt is door Dennis de Vries. Vanaf dit schooljaar verzorgen 
de leden van de stuurgroep de mediatorentrainingen.

Verstevigen van de rol van mediatoren in de school.
•  Enige tijd na het invoeren van de ‘eerste lichting’ mediatoren kwam de  

lockdown. Hetzelfde is dit schooljaar gebeurd, deze kinderen kunnen hun taak  
tot op heden niet uitvoeren i.v.m. de bubbels van klassen. 

O.P.A. aanpak verstevigen in de school.
•  In het sociaal beleidsplan staat de OPA aanpak beschreven bij pestgedrag.  

Deze aanpak is geïntroduceerd op een studiedag najaar 2019 maar nog  
onvoldoende bestendigd in onze schoolbrede pestaanpak. In schooljaar 20-21 
herhalen we teambreed deze aanpak tijdens een studiedag.

•  Het sociaalbeleidsplan staat als ‘in concept’ op de website. Hierin komen nog 
wat veranderingen doordat er gewisseld is van directie. Einde schooljaar 20-21  
is het sociaal beleidsplan aangepast en vastgesteld.

2021-2022 Doelen:
Verstevigen van de rol van mediatoren in de school. 
•  Alle pauzes lopen er mediatoren op de pleinen
•  Eens per 6 á 8 weken evaluatie met mediatoren door lid stuurgroep
•  Leerlingen weten de mediatoren te vinden en in te zetten.

Gebruik/invullen van de borden wordt verzorgd door klassen.
•  We zien werkjes van kinderen op de borden
•  Stuurgroep gaat nadenken over invulling
•  Team wordt betrokken bij deze taken voor leerlingen.

Scholingsplan nieuwe collega’s.
•  We ontwerpen een scholingsplan als onderdeel van het borgingsplan VS.

Samenwerking versterken met onze spil partner Korein.
•  Korein sluit aan bij ViV tijdens Tussen Schoolse Opvang en in de voorschoolse 

groepen.

2022-2023 Doelen:
Werken met commissies schoolbreed op de kaart zetten.
•  Aandacht vestigen op deze democratische manier van leerlingen betrekken.
•  Stuurgroep neemt voortouw
•  Eventueel studiemoment met Dennis

Borgen van hetgeen is ingezet de afgelopen jaren, uitvoeren borginsplan.

2023-2024 Doelen:
Borgen van hetgeen is ingezet de afgelopen jaren, uitvoeren borgingsplan.


