
Mavo Centraal: veilige school



De school als plek waar je graag komt

In een sterk positief schoolklimaat is minder ruimte voor 
negatief gedrag……………



Positief schoolklimaat 

Bouwen aan de voorkant….

- Klein en persoonlijk
- Niet alleen aandacht voor ‘schoolse vakken’ 
- Invloed van leerlingen 
- Betrokkenheid ouders

EN: tweesporenbeleid 



Plek waar je graag bent

- We kennen elkaar en zien elkaar
- Aula als ontmoetingsplek in de school – iedere dag tot 16.30 

uur
- Nieuwe openingstijden: ma en wo tot 18.00 uur met 
gratis naschools aanbod



Aandacht voor welbevinden

Onderdeel van ons onderwijsaanbod:
- Veel aandacht voor groepsvorming (o.a. intro-dagen, coachlessen)
- Persoonlijke coaching: studievoortgang, talentontwikkeling, 

welbevinden
- Coachuur: studievoortgang, dagelijkse gang van zaken, actuele 

zaken
- SV-lessen: studievaardigheden, sociale vaardigheden, 

talentontwikkeling (ook gastdocenten zoals wijkagent etc.)
- Masterclasses: brede ontwikkeling, talenten ontwikkelen



2 sporen beleid: 
begrenzen en ondersteunen
Duidelijkheid over wat niet kan geeft ruimte voor wat wel kan!

Bij ontoelaatbaar gedrag altijd

Een schoolmaatregel
Ondersteuning om in de toekomst andere keuze te maken

Het schoolondersteuningsteam maakt een plan
Coach is aanspreekpersoon
Voorbeelden: trainingen, smw, bpo etc. 



Pesten

Wat is pesten?

Pesten is stelselmatige agressie waarbij één of meer personen in een 
machtspositie proberen een andere persoon fysiek, verbaal of 
psychologisch schade toe brengen. 



Aanpak van de school

Basis = positief onderwijs (preventief)

Aanpak bij pesten:
- Melden van pesten bij coach, vertrouwenspersoon of andere

schoolmedewerker 
- Maatwerk aanpak gecoördineerd door anti-pest coördinator/oco
- Gericht op de hele groep die betrokken is bij het pesten
- Altijd samen met leerling en ouders

Ook hier: begrenzen en ondersteunen



Pesten



Hulp vragen kan bij iedere schoolmedewerker!

Zie ook beleid voor een veilige school:
www.mavocentraal.nl

http://www.mavocentraal.nl/


VRAGEN?
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