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Arbo- en veiligheidsbeleid
Een veilige en gezonde leer- en werkomstandigheden is onze zorg, daarom streven wij
naar een optimale veiligheidszorg voor medewerkers en leerlingen.
Voor zover gevaren onvermijdelijk zijn, richten we ons op een zodanige organisatie en
manier van werken dat onaanvaardbare risico’s worden uitgesloten. Bij alle beslissingen
en bij de dagelijkse gang van zaken zal daarom de aandacht voor veiligheid en
gezondheid een hoge prioriteit hebben.
Op grond van wet- en regelgeving is het ook noodzakelijk dat het thema veiligheid
beleidsmatig, maar ook praktisch, wordt ingevuld.
Voor een goed veiligheidsbeleid bestaat geen algemeen recept. Van belang is dat een
veiligheidsbeleid past bij de cultuur van de locatie.
Echter, wij zijn van mening, dat het belangrijk is om de kaders binnen onze organisatie
vast te stellen met daarin voldoende ruimte om per locatie daarin te bewegen, passend
bij de cultuur en specifieke situatie en ruimte voor verscheidenheid.
Zo is er een boven schoolse werkgroep actief met de volgende doelstellingen:
Bewaken uitvoering arbobeleid t.a.v. RI&E, welzijn, sociale veiligheid
Prioriteiten vaststellen
Opstellen actieplan
Delen van kennis
Informeren en adviseren aan derden (bestuur, directeur, GMR, personeel)
Elke locatie binnen SPON heeft een preventiemedewerker. De preventiemedewerker is
een personeelslid binnen een locatie die in zijn takenpakket de verantwoordelijkheid
heeft voor de zaken die verplicht zijn vanuit de Arbowet.
De preventiemedewerker is betrokken bij het uitvoeren van de Risico Inventarisatie en
Evaluatie (RI&E) en het maken van een plan van aanpak. Hier ligt een nadrukkelijke
relatie met het thema veiligheid. De preventiemedewerker is de spin in het web m.b.t.
veiligheid binnen de school.
Naast preventiemedewerkers op iedere locatie, zijn er ook op iedere locatie voldoende
personen opgeleid als bedrijfshulpverleners, de zogenaamde BHV’ers. Deze BHV’ers
hebben een grote rol bij de ontruiming en het geven van eerste hulp bij een ongeval
binnen de school. Jaarlijks vindt er bijscholing plaats van de BHV’ers.
Binnen onze organisatie wordt er jaarlijks op de locatie minimaal een
ontruimingsoefening gedaan. De resultaten worden vastgelegd.
In het kader van Sociale veiligheid worden er vragenlijst uitgezet onder personeel en
ouders (eens per 2 jaar) en leerlingen (eens per jaar). De uitkomst wordt geanalyseerd,
besproken met team en MR, en kan leiden tot verbeterpunten en directe maatregelen.
Tevens zal de uitkomst meegenomen worden in het sociaal jaarverslag.
Omdat de MR instemmingsrecht heeft met betrekking tot veiligheid en gezondheid, zal er regelmatig overleg
plaatsvinden aangaande dit onderwerp.

