
Vragenlijst themacertificaat Welbevinden Primair onderwijs – D4W 

Primair onderwijs 

 

 
1. Wat is uw functie?  

 

2. Bent u ook de contactpersoon voor het vignet Gezonde School?  

o Ja  

o Nee, dat is ….. (geef naam, functie en mailadres)  

 

3. Hoeveel leerlingen heeft de locatie waarvoor u het vignet Gezonde School aanvraagt?  

 

 ….. leerlingen 

 

4. Voor advies en ondersteuning over de Gezonde School kunt u terecht bij de Gezonde School-adviseur van 

uw regionale GGD.  

 

Hieronder kunt u aangeven of u hier gebruik van heeft gemaakt. Mogelijk neemt de beoordelaar contact op 

met de betreffende persoon bij eventuele vragen of onduidelijkheden rondom de aanvraag.  

o Ja, ik ben geholpen door: Mariette Haak (GGD HM) 

o Nee, ik heb geen gebruik gemaakt van advies of ondersteuning.  

 

 

Het groen gearceerde komt overeen met het beleidsplan Sociale Veiligheid dus deze optie dient aangevinkt 

te worden.  

 

5. Upload hier alle documenten die van belang zijn voor deze aanvraag (schoolplan, schoolgids, 

schoolondersteuningsprofiel en eventuele andere documenten). U kunt naar deze documenten verwijzen bij 

de beantwoording van verdere vragen.  

 

Antwoord: Upload de schoolgids, het schoolplan en het beleidsplan sociale veiligheid 

 

 

 
6. Maakt uw school in het lesprogramma gebruik van één of meer erkende Gezonde School-activiteiten 

rondom welbevinden?  

o Taakspel (verder bij vraag 7)  

o Kanjertraining (verder bij vraag 7)  

o Schoolwide Positive Behavior Support (verder bij vraag 7)  

o De Vreedzame School (verder bij vraag 7)  

o Programma Alternatieve Denkstrategieën (PAD) (verder bij vraag 7)  

o Zippy’s Vrienden (verder bij vraag 7)  

o Vrienden (verder bij vraag 7)  

o Leefstijl (verder bij vraag 7)  

o Anders, nl: …. (Geef een goede beschrijving van het programma of de samenhangende activiteiten, 

verwijs hierbij bv. naar een website of voeg een document toe.)  

o Nee (geef toelichting)  

 

Antwoord: Geef aan welk programma gebruikt wordt.  

 



TIP: Als de school een programma gebruikt die niet hierboven staat (bijvoorbeeld KWINK), is dit geen 

erkende Gezonde School-activiteit rondom Welbevinden. U dient dit programma te noteren bij 

‘Anders, nl:...’ en hierbij een beschrijving en website/document toe te voegen. In vraag 6 en vraag 8 

wordt om meer toelichting gevraagd over de inhoud van dit programma. Het Trimbos-instituut          

(beoordelaar vignet) beoordeelt aan de hand van de beschrijving of het programma voldoende 

geïmplementeerd is. Hierbij letten ze op: 

- Een duidelijke beschrijving, bij voorkeur met een website waar meer informatie staat; 

- Komen alle elementen van Welbevinden aan de orde? Is er aandacht voor gedragsregels, 

sociale ontwikkeling, zelfvertrouwen, positieve sfeer in de klas, is er zowel aandacht voor 

het welbevinden van het individu en de groep.  

- Is het materiaal eenmalig of structureel in te zetten gezien de hoeveelheid lessen? 

- Is het voor alle leerjaren? 

 

7. Besteedt de school in de lessen aandacht aan de volgende onderwerpen?  

o Het leren herkennen van eigen kenmerken, gevoelens, wensen, opvattingen en voorkeuren  

o Het leren onder woorden brengen van eigen gevoelens, wensen en opvattingen  

o Het leren inleven in de gevoelens, wensen en opvattingen van anderen  

o Het leren omgaan met de eigenschappen, gevoelens, wensen en opvattingen van anderen  

o Het leren rekening houden met de eigenschappen, gevoelens, wensen en opvattingen van 

anderen  

o Het leren herkennen van de oorzaken van dagelijkse conflicten  

o Het leren oplossen en hanteren van conflicten  

o Samenwerken (in een groep)  

o Het leren van complimenten geven/aannemen  

o Het leren geven/ontvangen van feedback  

o Anders, namelijk …(geef toelichting)  

o Nee (geef toelichting)  

 

Vraag 7 wordt alleen ingevuld als bij vraag 6 het antwoord ‘anders’ is ingevuld.  

Mochten jullie als school een programma gebruiken die niet in de lijst bij vraag 6 wordt benoemd, 

dan kunnen jullie met deze vraag laten zien dat de methode die jullie hanteren wel de verplichte 

onderdelen behandelt. Wanneer dit het geval is dienen dus alle onderwerpen aangevinkt te worden. 

Mochten er nog meer onderwerpen zijn waar jullie aandacht aan besteden en welke niet in het 

bovenstaande lijstje staan, geef dat dan aan bij ‘Anders, namelijk ... (geef toelichting)’.  

 

8. In welke groepen besteedt de school in de lessen aandacht aan Welbevinden?  

o Groep 1  

o Groep 2  

o Groep 3  

o Groep 4  

o Groep 5  

o Groep 6  

o Groep 7  

o Groep 8  

 

Antwoord: Geef aan dat het programma in alle groepen gebruikt wordt.  

 

9. Worden op school aanvullende lessen en/of activiteiten aangeboden (naast het school brede programma) 

ter bevordering van positief gedrag en het tegengaan van ongewenst gedrag?  

o Ja (geef toelichting en/of upload document)  



o Nee (geef toelichting)  

 

Antwoord: Vul ‘Ja’ in als er op school aanvullende lessen en/of activiteiten worden aangeboden. 

Bijvoorbeeld weerbaarheidstrainingen (van GGD HM) of judolessen. 

 

Tip: Heb je bij vraag 6 ‘anders’ ingevuld, gebruik dan de toelichting bij deze vraag om aan te geven 

wat jullie methode toch effectief maakt.  

Bijvoorbeeld: Het programma KWINK is als effectieve methode ‘afgekeurd’ omdat de 

ouderbetrokkenheid bij het programma laag zou zijn. Deze vraag kunnen jullie dus gebruiken om aan 

te geven dat jullie als school actief ouders betrekken bij het traject sociale veiligheid. Dit kan 

bijvoorbeeld door ouderavonden of nieuwsbrieven (wat onder aanvullende activiteiten valt). Door 

deze aanvullende activiteiten kan een methode zoals KWINK toch effectief kan zijn.  

 

10. Is het programma- of activiteitenaanbod (zoals genoemd bij de vragen 6 en 9) vastgelegd in bijvoorbeeld 

een beleids- of schoolplan (inclusief een overzicht van de ingeplande uren in het jaarrooster)? 

- Extra informatie: bijvoorbeeld in curriculum, beleid, jaarplanning 

o Ja (geef toelichting en/of upload document)  

o nee (geef toelichting)  

 

Antwoord:  

1. Verwijs/ upload bij deze vraag jullie curriculum, beleid en/of jaarplanning als er in dit bestand 

teruggevonden kan worden dat jullie op papier hebben vastgelegd dat er onderwijsactiviteiten 

op het gebied van Welbevinden plaatsvinden. 

2. Verwijs/ upload het beleidsplan Sociale Veiligheid, pagina 2. 

Met deze vraag dien je duidelijk te maken dat het niet gaat om een éénmalige activiteit, maar om 

een goede inbedding van het aanbod.  

 

 

11. Biedt de school medewerkers regelmatig bij- of nascholing op het gebied van Welbevinden?  

- Extra informatie: Naast scholing in het kader van het school brede programma kan dit bijvoorbeeld zijn op 

het gebied van ontwikkelen van sociale vaardigheden, belonen en positief gedrag versterken, omgaan met 

en signaleren van pesten en ongewenst gedrag van leerlingen, omgaan met agressief gedrag, de-escalerend 

optreden, conflicthantering, goed kunnen communiceren met ouders, signaleren van belemmeringen in de 

ontwikkeling van kinderen ook in de thuissituatie (waaronder kindermishandeling en huiselijk geweld), 

kennis van interculturele waarden/normen/gewoontes, enz. 

o Ja, (geef toelichting en/of verwijs naar document met paginanummers)  

o Nee (geef toelichting)  

 

Antwoord: ‘Ja, namelijk’ en: 

1. Vul in ieder geval onderstaande trainingen in (deze trainingen hebben alle leerkrachten vanuit 

de GGD gevolgd in het kader van het traject sociale veiligheid):  

- Goed kunnen communiceren met ouders (docententraining relaties en seksualiteit GGD 

HM) 

- Signaleren van belemmeringen in de ontwikkeling van kinderen, ook in de thuissituatie 

(waaronder kindermishandeling en huiselijk geweld) (docententraining meldcode en 

grensoverschrijdend gedrag GGD HM) 

- Training aandachtsfunctionaris kindermishandeling en huiselijk geweld (door IB)  

- Training calamiteitenmanagement (directie en IB)  

- Training Implementatie sociale veiligheid en meldcode (directie en IB) 



2. Vul overige bij- of nascholing die op een andere manier wordt georganiseerd in. Zo kunnen er 

trainingen en/of overleggen verzorgd zijn op verschillende onderwerpen (onder andere de 

onderwerpen die bij ‘i: Bijvoorbeeld …’ worden benoemd) of kan er bijvoorbeeld een 

(her)certificering van de Kanjertraining hebben plaatsgevonden.  

 

12. Informeert de school ouders over het lesprogramma of de activiteiten rondom Welbevinden?  

o Ja, namelijk …. (geef toelichting, evt. bijlage toevoegen)  

o Nee (geef toelichting)  

  

Antwoord:  

1. Beschrijf hoe de school ouders informeert over het lesprogramma of de activiteiten. Denk aan: 

nieuwsbrieven, ouderavond, informatie in de schoolgids/ op de website, oudergesprekken 

2. Verwijs naar het sociaal veiligheidsplan, pagina 5.  

 

 

 
13. Werkt uw school met een leerlingvolgsysteem voor de sociaal emotionele ontwikkeling?  

o Ja, met SCOL  

o Ja, met ZIEN  

o Ja, met Viseon  

o Ja, met KANVAS (Kanjertraining)  

o Ja, met een Schoolvragenlijst (SVL/SAQI) (voeg recente schoolrapportage toe)  

o Anders, namelijk: (geef toelichting en verwijs naar geüpload document (bij vraag 5) met 

paginanummers) 

o Nee (geef toelichting)  

Antwoord: Geef aan met welk leerlingvolgsysteem de school werkt. 

 

14. Wat doet uw school met de informatie uit dit volgsysteem?  

- Extra informatie:  Hoe vertaalt u de informatie bijvoorbeeld naar doelen en acties per leerling, klas, school 

of leerkracht, hoe onderneemt u actie?  

 

Antwoord:  

1. Beschrijf hoe de leerkracht de informatie uit het leerlingvolgsysteem gebruikt om bijvoorbeeld 

groepsplannen te schrijven, samenwerking te zoeken met externe partners als er ondersteuning 

per leerling/op groepsniveau nodig is.  

2. Voeg eventueel de schoolgids toe wanneer naar dit onderdeel verwezen wordt in de schoolgids. 

Het gaat hierbij niet om de uitleg over het volgsysteem zelf, maar het gaat over de koppeling 

naar de praktijk; hoe worden de gegevens uit het volgsysteem gebruikt in de school. 

 

Tip: Hier willen ze een zo concreet mogelijk voorbeeld van hoe de school hiermee omgaat. Dit staat 

niet concreet in het beleidsplan Sociale Veiligheid beschreven. Wees dus uitgebreid en volledig in 

het antwoord en benoem verschillende voorbeelden.   

 

15. Wordt er op uw school periodiek nagegaan hoe het gaat met medewerkers rondom Welbevinden?  

o Ja, bij functioneringsgesprekken wordt het psychisch welbevinden aan de orde gesteld  

o Ja, de tevredenheid van medewerkers wordt gemeten  

o Ja, signalen van preventiemedewerkers, contact- en vertrouwenspersonen, zorg coördinatoren 

enz. worden opgepakt  

o Ja, signalen worden opgepakt aan de hand van ziekte- en verzuimgegevens  

o Anders, namelijk: … (geef toelichting)  



o Nee   

 

Antwoord:  

1. Geef aan hoe de school hiermee omgaat.  

2. Verwijs naar het sociaal veiligheidsbeleid (infographic), pagina 52 

 

16. Zijn er medewerker(s) op school getraind in het signaleren en bespreekbaar maken van zorgen over 

Welbevinden bij leerlingen? Zo ja, welke medewerkers?  

o Gezonde School-coördinator  

o Intern begeleider  

o Directeur  

o Leerkrachten  

o Vertrouwens-/contactpersoon  

o Onderwijs ondersteunend personeel  

o Anders, namelijk…  

o Nee (geef toelichting)  

 

Antwoord: Alle medewerkers zijn of worden hierin getraind middels de training 

‘Grensoverschrijdend gedrag en de Meldcode’. Deze trainingen vinden vanaf 2020 tot en met 2022 

plaats. Daarnaast volgt de IB’er van elke school de training ‘Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld 

en Kindermishandeling’. Alle medewerkers mogen dan ook aangevinkt worden.  

 

17. Worden vragen, problemen of zorgen rondom Welbevinden besproken in een (wettelijk verplicht) 

zorgteam van school?  

Extra informatie: Laat zien hoe de zorgstructuur op jullie school is georganiseerd. Extra informatie: 

Elke school is wettelijk verplicht om een heldere ondersteuningsstructuur te hebben, waarvan een 

zorgteam, zorg- en adviesteam (ZAT) of multidisciplinair overleg deel uit maken. De vraag is of 

problemen of zorgen rondom Welbevinden gekoppeld worden aan deze bestaande 

ondersteuningsstructuur.  

Ja (geef toelichting en verwijs naar geüpload document met paginanummers)   

Nee (geef toelichting) 

 

Antwoord:  

1. Antwoord ‘Ja, namelijk …’  

2. Geef aan hoe binnen jullie school de zorgstructuur geregeld is. Daarbij kan het zorgplan of 

schoolondersteuningsprofiel als bijlage worden toegevoegd.  

3. Verwijs naar bladzijde 62, 67, 68 en 69 in het sociaal veiligheidsbeleid (infographic) 

4. Geef vervolgens een voorbeeld op welke manier de zorgen besproken worden. Denk 

bijvoorbeeld aan het laatste meldcode traject dat jullie doorlopen hebben, wie werden erbij 

betrokken? Welke stappen werden genomen?  

 

18. Informeert de school leerlingen en ouders bij wie zij terecht kunnen met vragen of hulp rondom 

Welbevinden? Zo ja, hoe?  

o Ja, via de leerkracht  

o Ja, via de website van de school (voeg link toe)  

o Ja, via de nieuwsbrief (upload voorbeeld)  

o Ja, via de schoolgids (upload de schoolgids)  

o Anders, namelijk …..(geef toelichting)  

o Nee (geef toelichting)  

 



 

 

Antwoord:  

1. Vink aan op welke manier jullie leerlingen en ouders informeren over de 

contactpersoon/vertrouwenspersoon van de school en over de plek waar deze gegevens te 

vinden zijn.  

2. Verwijs naar bladzijde 8 & 11 van het sociaal veiligheidsbeleid (infographic). 

 

19. Wat is de route binnen school na het ontvangen van een signaal van ouders of anderen over het 

Welbevinden van een leerling?  

 

Antwoord: 

1. Leg de concrete zorgroute uit: wat gebeurt er wanneer er een leerling gesignaleerd wordt? Leg 

hierbij uit welke stappen worden genomen binnen jullie school.  

2. Geef aan wat er intern opgepakt wordt en wanneer dit extern opgepakt wordt?  

 - Intern:  

- Welke overlegvormen zijn er intern en wat wordt daarin besproken?  

- Hoe weet je wanneer een leerling moet worden doorverwezen etc.? 

- Extern:  

- Op welke manier wordt met de partners overlegd? 

- Op welke basis en frequentie  wordt hiermee overlegd? 

- Wie sluit aan bij de overleggen?  

3. Met welke externe partners is er contact? Dit zijn onder andere de Wijkteams voor 

gemeentelijke jeugdhulp, schoolmaatschappelijk werk, Jeugdgezondheidszorg, CJG, Veilig Thuis 

(deze staan allen benoemd in het beleidsplan Sociale Veiligheid). Mogelijk dat uw school ook nog 

contact heeft met andere instanties, dan kunnen ook deze benoemd worden (denk aan; 

Jeugdzorg GGZ, Verslavingszorg, gemeente(n), politie en de leerplichtambtenaar). 

4. Verwijs naar pagina 17, 35, 55 en 68 het beleidsplan Sociale Veiligheid. 

 

 
20. Hoe draagt de inrichting van het schoolplein bij aan Welbevinden ?  

Extra informatie: Denk hierbij aan een open en veilig schoolplein, genoeg speel- of 

hangmogelijkheden voor alle leerlingen, voldoende toezicht. 

 

Antwoord: Denk aan goed overzicht op het schoolplein, geen verborgen hoekjes, e.d. 

Verwijs naar bladzijde 164 (systeemaanpak ‘plattegrond’) en licht toe dat leerkrachten zo opgesteld 

staan tijdens de pauze dat dat zij volledig toezicht en overzicht hebben over het gehele schoolplein.  

 

21. Kunt u een aantal concrete voorbeelden noemen van voorbeeldgedrag van medewerkers naar leerlingen 

toe rondom Welbevinden? 

Extra informatie: Dus bijvoorbeeld: Hoe spreekt u bijvoorbeeld leerlingen aan, hoe benadert u 

leerlingen, hoe begroet u leerlingen, hoe laat u het goede en gewenste gedrag zelf zien? 

 

Antwoord: 

1. Hoe de school aandacht besteedt aan voorbeeldgedrag van leerkrachten. Noem hierbij concrete 

voorbeelden, waardoor duidelijk wordt wat er speelt in het klaslokaal en in de school. Enkele 

voorbeelden zijn: 

o Hoe begroet de leerkracht/directeur de kinderen? 

o Hoe wordt er omgegaan met negatief gedrag? 

o Wordt er met elkaar meegekeken in de klas? 



Voeg hierbij alle te bedenken voorbeelden binnen de school toe, zodat duidelijk wordt hoe dit er 

concreet uitziet. 

2. Hoe de opgestelde beroepscode (verwijs naar pagina 23-34) gehandhaafd wordt binnen de 

school: 

o Hoe wordt ervoor gezorgd dat school- en gedragsregels door medewerkers worden 

nageleefd? 

o Is er sprake van een aanspreekcultuur? Leg uit hoe dit concreet terug te zien is binnen 

de school.  

o Wordt er feedback gegeven binnen de school? Leg ook hierbij uit hoe dit concreet terug 

te zien is.  

3. Wordt er gebruik gemaakt van een Persoonlijk Ontwikkelingsplan, waarin competenties zoals 

reflectie, gesprekken met ouders en communicatieve vaardigheden zijn opgenomen. 

4. Is het voorbeeldgedrag onderwerp van gesprek tijdens teamvergaderingen? Beschrijf hoe dit 

onderwerp besproken wordt. Denk bijvoorbeeld aan het bespreken van de stellingen omtrent 

de beroepscode.  

 

22. Maakt uw school gebruik van hulp, ondersteuning en/of expertise van andere organisaties rondom het 

thema Welbevinden?  

 

Zo ja, geef een korte omschrijving  

i: Andere organisaties zijn bijvoorbeeld 

● Wijkteams voor gemeentelijke jeugdhulp 

  ● Jeugdgezondheidszorg 

● Schoolmaatschappelijk werk 

● Centrum Jeugd en Gezin 

● Jeugd GGZ 

● Slachtofferhulp 

● Verslavingszorg 

● HALT 

● MEE 

● Veilig thuis 

● Veiligheidshuis / Justitieel casusoverleg 

● Gemeente(n) 

● Politie 

● Leerplichtambtenaar 

● Anders 

 

Antwoord:  

1. Vul in ieder geval de groen gearceerde organisaties aan, deze staan ook beschreven in het 

beleidsplan Sociale Veiligheid (pagina 35 + 160).  

2. Geef aan met welke andere organisaties de school contact heeft.  

3. Geef in de toelichting aan op welke manier jullie gebruik maken van andere organisaties. 

Beantwoord onderstaande vragen:  

- Leg de concrete zorgroute uit: wat gebeurt er wanneer er een leerling gesignaleerd 

wordt? Leg hierbij uit welke structuur er dan geldt.   

o Wat wordt intern opgepakt en wanneer wordt dit extern opgepakt?  

o Welke overlegvormen zijn er intern en wat wordt daarin besproken?  

o Hoe weet je wanneer een leerling moet worden doorverwezen etc.? 

- Op welke manier wordt met de partners overlegd? 

- Op welke basis en frequentie  wordt hiermee overlegd? 



- Wie sluit aan bij de overleggen.  

 

 

 
23. Hoe omschrijft u het pedagogisch klimaat op uw school?  

i: Denk hierbij aan de missie, visie, kernwaarden, doelen, pedagogische opdracht. Verwijs naar bijvoorbeeld 

een beschrijving op de website van school, het schoolplan of de schoolgids.  

 (uploaden document verplicht)   

 

Antwoord:  

1. Beschrijf het pedagogische klimaat van de school. Zorg ervoor dat dit echt een schoolspecifieke 

beschrijving is, die de lezer een beeld geeft van hoe het er in de school aan toe gaat en wat 

belangrijk is. Het moet een beeld geven van de sfeer die er op school is, zodat duidelijk is waarom 

kinderen zich prettig voelen op school etc.  

2. Verwijs naar het beleidsplan sociale veiligheid, pagina 105-109. 

 

24. Wie betrekt de school actief bij de beleidsvorming rond Welbevinden?  

o De leerlingen, geef een toelichting <open tekstveld>  

o De ouders, geef een toelichting <open tekstveld>  

o De medewerkers, geef een toelichting <open tekstveld>  

o Geen van de bovengenoemde antwoorden  

 

Antwoord: Vink aan welke partijen betrokken worden en leg uit op welke manier je hen betrekt bij 

beleidsvorming.  

 

Tip: Denk hierbij aan: 

Leerlingen:  

- Opstellen van klassenregels aan het begin van het jaar: leg ook uit hoe dit dan in zijn werk 

gaat; hoe pakken leerkrachten dit aan. 

- Visuele vertaling door de klas gemaakt over de klassenregels/schoolregels 

Ouders, beschrijf hoe de school met ouders samenwerkt: 

- Denk aan: nieuwsbrieven, ouderavond, informatie in de schoolgids/ op de website, 

oudergesprekken 

- Wellicht wordt aan ouders gevraagd om mee te denken over het schoolbeleid? 

- Verwijs naar het beleid Sociale Veiligheid, pagina 5. 

Medewerkers; beschrijf o.a.: 

- Dat het team stellingen omtrent deze thema’s heeft doorgenomen; beschrijf hoe vaak, hoe 

dit in zijn werk gaat en hoe hierop werd gereageerd. 

- Dat op basis daarvan de beroepscode (voeg het beleidsplan Sociale Veiligheid toe en verwijs 

naar 18-21) is geformuleerd.  

 

25. Heeft de school gedragsregels opgesteld voor Welbevinden om positief gedrag te stimuleren?  

o   Ja (geef toelichting) 

o Nee (toelichting verplicht)  

 

Antwoord:   

- Antwoord ‘Ja’  

- Voeg het beleidsplan Sociale Veiligheid toe en verwijs pagina 105-109. 

 



26. Informeert de school leerlingen en ouders over beleid en de gedragsregels rond Welbevinden? Zo ja, op 

welke manier?  

o Ja, de school informeert leerlingen. Geef toelichting  

o Ja, de school informeert ouders. Geef toelichting  

o Nee, geen van beide  

 

Antwoord: Geef aan hoe de school leerlingen en ouders informeert.  

 

Tip: Denk bijvoorbeeld aan: 

Leerlingen: denk aan regels in de klas opstellen/ bespreken, verwerking in reguliere lesstof 

welbevinden 

Ouders: Intake nieuwe ouders, ouderavonden, nieuwsbrief/ schoolgids/ website 

 

27. Hoe gaat de school ermee om als de school- of gedragsregels niet nageleefd worden?  

 

Antwoord:  

1. Beschrijf hoe de school hiermee omgaat; wat gebeurt er precies als een leerling (of ouder of 

leerkracht) zich niet aan de gedragsregels houdt. Denk aan: met wie ga je in gesprek, wie betrek 

je hier dan bij, wat is het doel van gesprekken, welke uitkomst streef je na.  

2. Beleid Sociale Veiligheid, pagina 55, 105-109, 125-133 

 

28. Wanneer zijn het beleid en de gedragsregels voor het laatst geëvalueerd?  

o Dat was in …….(jaartal)  

o Dit is nog niet gebeurd (toelichting verplicht)  

 

Antwoord: beleidsplan Sociale Veiligheid is in begin 2021 formeel vastgesteld. Dit is de reden dat het 

nog niet geëvalueerd is. In het najaar 2021 staat een implementatie en evaluatie op de planning.  

 

29. Heeft de school de coördinatie rond het thema Welbevinden bij iemand belegd?  

 

Zo ja, bij wie?  

o Gezonde School-coördinator  

o Intern begeleider  

o Directielid  Dit is belegd bij de manager sociale veiligheid (pag. 51). 

o Leerkracht  

o Anders, namelijk….  

o Nee (geef toelichting)  

 

  
30. Heeft u nog aanvullingen voor het thema Welbevinden?  

 

Antwoord: Beschrijf hier relevantie informatie, wat nog nergens genoemd is. 

 

31. Waar bent u trots op als het gaat om het thema Welbevinden binnen uw school?  

 

Antwoord: Geef aan waar de school trots op is. Probeer dit echt schoolspecifiek te maken; wat 

maakt u trots als het gaat om de eigen school. Probeer ook hierin de beoordelaar mee te nemen in 

de sfeer binnen de school.  

 



 
32. De (adjunct) directeur en de Medezeggenschapsraad committeren zich aan de aanvraag voor het vignet 

Gezonde School voor het thema Welbevinden.  

 

Deze vragenlijst is naar waarheid ingevuld.  

o Ja  

o Nee (toelichting optioneel)  

 


