Week van de Sociaal Veilige School
Stichting Veilig Onderwijs is het hele jaar bezig om de sociale veiligheid op
scholen te vergroten, volgens onze missie: Alle scholen sociaal veilig. Wij doen
dit door scholen te helpen bij het opstellen van het sociaal veiligheidsbeleid en
het uitreiken van het predicaat Sociaal Veilige School. Daarnaast geeft Stichting
Veilig Onderwijs vier keer per jaar een magazine uit met artikelen gerelateerd
aan sociale veiligheid. En als er op een school problemen zijn rondom sociale
veiligheid, bieden wij ondersteuning met mediators en coaches. Op die manier
werken we aan preventie.
Stichting Veilig Onderwijs organiseert in week 41 van 5 oktober tot en met 10 oktober
2020 de week van de sociaal veilige school.

Iedereen is gelijkwaardig
In deze week willen wij de sociale veiligheid op scholen extra onder de aandacht brengen
bij leerlingen, schoolteams en ouders. Sociale veiligheid gaat om meer dan ‘niet-pesten’.
Het gaat om acceptatie van iedereen die deel is van de school, zowel leerlingen als leraren
en ouders. Ieder persoon is anders maar iedereen is gelijkwaardig en heeft recht op een
veilige schoolomgeving.

Posters
Om de Week van de Sociaal Veilige School onder de aandacht te brengen, hebben wij
posters laten ontwerpen door onze hoofdsponsor DNB-Groep die gratis worden verspreid
onder de scholen. Op de posters is een witte balk leeg gelaten. Deze ruimte kan door de
school gebruikt worden om samen met het team en de leerlingen een thema in te vullen
die bij de school past.
Heeft u deze posters nog niet ontvangen? Vul dan onderstaand bestelformulier in. U
ontvangt de poster in een A3-formaat, zodat u deze voor het raam kunt hangen en iedereen
weet dat u altijd aandacht heeft voor de sociale veiligheid op school, en in het bijzonder
deze week, zodat niemand dit de rest van het schooljaar kan vergeten. Tevens sturen wij
een flyer in A4-formaat, zodat u deze kunt ophangen in uw klaslokalen.

Doen jullie mee?
Wij zouden het leuk vinden om jullie thema te zien dus nodigen we iedereen uit om jullie
foto’s te plaatsen op onze facebookpagina. Onder alle inzendingen verloten wij een gratis
jaarabonnement!
Zo laat u aan iedereen zien dat u dagelijks met elkaar werkt aan een sociaal veilige
school.
Veel succes!!

