Visie op veiligheid De Blijberg
(geldend voor jenaplanafdeling, tweetalig én internationaal)
Kernwaarden:
1. Iedereen is uniek
2. werken aan een respectvolle samenleving
3. samenwerken is de sleutel

Niets is gek, iedereen is bijzonder - Sociale veiligheid
Elk kind is uniek en die unieke waarde wordt op school gekoesterd. Dat betekent dat met
elkaar in gesprek gaan essentieel is om elkaar te informeren en elkaar te leren begrijpen.
Daarbij is het heel waardevol gedachten te leren verwoorden. In de kringgesprekken worden
plannen gemaakt en instructies gegeven, werk besproken, gepresenteerd en geëvalueerd.
Ook actuele onderwerpen kunnen daarin aan de orde komen; wat kinderen hebben
meegemaakt of wat hen bezighoudt.
De leerkracht is degene die zorgt voor een veilige, vertrouwde omgeving waarin ieder kind
zich volledig kan ontplooien. Het ontplooien geldt zowel voor het cognitieve deel als voor de
sociaal-emotionele aspecten. Niets is gek, iedereen is bijzonder.

Better safe than sorry - Fysieke veiligheid
Op onze school wordt een actief veiligheidsbeleid gevoerd. Regelmatig wordt er een risicoinventarisatie en evaluatie gehouden op grond waarvan een plan wordt opgesteld om
eventuele gevaarlijke situaties aan te passen. Een deel van het personeel van De Blijberg is
geschoold op het gebied van levensreddend handelen. De bijbehorende cursus wordt met
regelmaat gegeven om de opgedane kennis op peil te houden. Tevens voldoen wij aan het
door de ARBO verplichte aantal BHV-ers. Elk jaar houden we minimaal 1 brandoefening om
ervoor te zorgen dat zowel kinderen als personeel precies weten wat te doen in geval van
een calamiteit. Onze relatie met de brandweer is goed. Elk jaar komt de brandweer met
richtlijnen die betrekking hebben op de inrichting van lokalen en gangen, op te hangen
versieringen, vluchtwegen, hoe om te gaan met open vuur en over de te gebruiken
materialen.

Iedereen wordt gezien, ook het personeel - Veiligheid en personeel:
Wij willen dat medewerkers zich plezierig, fit, gezond en veilig voelen op De Blijberg. Wij
investeren in een goede relatie, gaan regelmatig met elkaar in gesprek, tonen oprechte
belangstelling en zijn geïnteresseerd. Wij werken aan de kwaliteit van werken en de vitaliteit
van de medewerkers en volgen daartoe het preventieve gezondheidsbeleid van stichting
BOOR.
De Blijberg heeft een digitaal veiligheidsplan waarin alle regelingen op verschillende
gebieden zijn gebundeld.

