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Vragenlijst Sociale Veiligheid Leerlingen

Beste ouders,
In onze stichting Openbaar Onderwijs Present hebben de kinderen
van de groepen 5 tot en met 8 onlangs een vragenlijst Sociale
Veiligheid Leerlingen ingevuld. Deze vragenlijst is samengesteld door de organisatie
Werken met Kwaliteitskaarten Primair Onderwijs (WMKPO) en is afgestemd op het
toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs.
De kinderen hebben door de vragen te beantwoorden aangegeven hoe veilig zij zich
voelen op school, in de klas en op het schoolplein. Zij hebben vragen beantwoord als: ‘de
juf/meester treedt op als er problemen zijn tussen kinderen’ en ‘op school wordt er voor
gezorgd dat ik geen last heb van pesten en treiteren’.
Bij het beoordelen en analyseren van de scores is door Present de standaardnorm van
WMKPO gehanteerd. De gemiddelde scores zijn bovendien vergeleken met de scores van
andere scholen in Nederland.
De opbrengst van deze vragenlijst is dat alle scholen van Present (ruim) boven de
gestelde norm scoren en dat is iets om als organisatie trots op te zijn! Bij Present, als
organisatie in zijn geheel, zijn de hoogste scores door de kinderen gegeven aan ‘Ik voel
me veilig in de klas’ en ‘Op school wordt ervoor gezorgd dat ik geen last heb van
discriminatie’.
Ook De Klim-Op scoort ruim voldoende, alle groepen zitten boven de norm. Dat is fijn en
een compliment voor zowel de kinderen als de leerkrachten!
De hoogste scores van De Klim-Op worden door de kinderen gegeven aan ‘De
juf/meester zorgt ervoor dat ruzies worden uitgepraat’ en ‘Op school wordt ervoor
gezorgd dat ik geen last heb van bedreigingen’.

Uit de vragenlijst zijn ook aandachtspunten naar voren gekomen. Bij Present, als
organisatie in zijn geheel, gaat het hierbij om ‘Ik voel me veilig op het plein’ en ‘Op
school wordt ervoor gezorgd dat ik geen last heb van uitschelden’. Voor alle
duidelijkheid: de scores op deze vragen waren wel boven de gestelde standaardnorm.
De aandachtspunten voor de Klim-Op zijn ‘Ik voel me veilig op het plein’ en ‘Op school
wordt ervoor gezorgd dat ik geen last heb van het stelen van mijn spullen’. Ook hiervoor
geldt overigens dat ze wel boven de standaardnorm zijn gescoord.
Zoals u wellicht nog weet is vorig schooljaar door u de vragenlijst Sociale Veiligheid
Ouders ingevuld. De opbrengst van deze vragenlijst is vervolgens met ouders, or, mr,
team en mij besproken tijdens een bijeenkomst op school en op basis hiervan is een
verbeterplan opgesteld waarmee het team en de ouders dit schooljaar aan de gang zijn
gegaan. De vernieuwde Kennismakingsgesprekken met ouders aan het begin van het
schooljaar, het toezicht op het schoolplein en de ‘Op de koffie bij De Klim-Op’
bijeenkomsten maken hiervan deel uit.
Bovenstaande maatregelen worden door het team en de mr geëvalueerd en zullen
worden gecombineerd met de maatregelen die worden genomen naar aanleiding van de
opbrengst Vragenlijst Sociale Veiligheid Leerlingen.
Met elkaar zorgen we er zo voor dat De Klim-Op voor de kinderen een veilige omgeving
blijft en steeds veiliger wordt.
Allemaal hartelijk dank hiervoor!
Namens het team,
Tom Velkers

Avondvierdaagse Stede Broec
De eerste Avondvierdaagse van Stede Broec was een groot succes. De kinderen krijgen
een grote pluim! En ook de organisatie en de ouders die de kinderen deze avonden
hebben begeleid verdienen een groot compliment. Goed gedaan allemaal en volgend jaar
opnieuw de beker   !

Smallsteps evaluatie
Sinds oktober van dit schooljaar wordt, in combinatie met de Willibrordus, de
tussenschoolse opvang (TSO) georganiseerd door Small Steps.
Met het doel de organisatie hiervan te evalueren heeft Smallsteps, op verzoek van de
medezeggenschapsraad, aan alle ouders van De Klim-Op die TSO afnemen bij Small
Steps het volgende bericht gestuurd:

Hierop zijn twee reacties gekomen. Hierin wordt er aandacht gevraagd voor voldoende
toezicht op het opeten en opdrinken van het eten en drinken dat de kinderen van uit huis
mee krijgen.
Bovendien wordt aangegeven dat er in de oude situatie een lijst kon worden ingevuld als
een kind overbleef en dat er bij Smallsteps via e-mail moet worden aangevraagd, dat
maakt de communicatie wat lastig.
Bovenstaande reacties zijn in de medezeggenschapsraad besproken. In totaal zijn er
dertig gezinnen die TSO afnemen, waarvan zesendertig kinderen een vaste dag afnemen
en zes een flexibel contract hebben. Van deze dertig gezinnen gaven twee respons op de
brief van de mr. De medezeggenschapsraad gaat er hierdoor van uit dat de rest van de
ouders tevreden zal zijn.

Flink oefenen voor de musical 
Groep 8 oefent flink op de afscheidsmusical! Meester Ramon heeft het decor gemaakt, de
rekwisieten worden door de leerlingen verzorgd. De elf groep 8-ers krijgen vocale
ondersteuning van groep 7: het klinkt als een klok!

Vernieuwen website en ouderportaal
In verband met het verbeteren van de communicatie tussen ouders en school wordt door
het team en de ouderraad gewerkt aan een nieuw ontwerp van de schoolwebsite in
combinatie met een zogenaamd ouderportaal. Het eerste voorstel voor het nieuwe
ontwerp is half juni bij ons binnengekomen en wordt momenteel besproken. We houden
u op de hoogte.

‘Op de koffie/thee bij De Klim-Op’
Op woensdagochtend 31 mei waren er geen deelnemers voor de ‘Op de koffie bij De
Klim-Op’ bijeenkomst.
In het schooljaar 2017-2018 zullen we elkaar, ouders en teamleden, zonder agenda
blijven ontmoeten om over allerlei onderwerpen die met onze school te maken hebben te
praten. In de Nieuwsbrieven zullen de data worden vermeld. U bent van harte
uitgenodigd.

MR oudergeleding afscheid
Anita neemt aan het einde van dit schooljaar afscheid als lid van de oudergeleding van
de medezeggenschapsraad van de Klim-Op. Haar inzet in onze raad was de afgelopen
jaren groot, de samenwerking heel plezierig. Hartelijk dank daarvoor!
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Deze kinderen zijn jarig in de vakantie: 6-8 Mirthe, 8-8 Irene, 16-8 Feline, 17-8 Lisa
17-8 Lily, 27-8 Isabel, 27-8 Loyd, 28-8 Iris, 29-8 Nick, 30-8 Brian

