Visie op veiligheid

Onze visie op veiligheid staat binnen het kader van de opdracht die is verwoord in ons schoolplan:
De opdracht van het Wartburg College is gebaseerd op wat onze Heere Jezus Christus zegt in Markus
12 vers 30 en 31: “Gij zult de Heere, uw God, liefhebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit
geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk, is dit:
Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod, groter dan deze.” Vanuit deze opdracht
formuleren we de taak van onze school als volgt: We willen leerlingen in aanraking brengen met het
ware, goede en schone in de schepping; dat wat onderzocht, gekend en gezegd is. Ook laten we hen
zien hoe de gebrokenheid doorwerkt op alle levensterreinen. Het onderwijs is erop gericht dat leerlingen
groeien in mogelijkheden, interesses en vermogens, zodat zij gestalte kunnen geven aan hun roeping
om God te zoeken en als burger te staan in onze samenleving, in gehoorzaamheid aan en in navolging
van Christus.
Dit groeien in mogelijkheden, interesses en vermogens van de leerlingen kan slechts in een veilige
omgeving. Zonder veiligheid geen ontwikkeling. Alleen in een positieve, veilige en stimulerende context
kunnen onze leerlingen en ook onze medewerkers zich ontwikkelen in de geest van deze opdracht. We
werken daarom preventief en actief aan:
1. Een positief onderwijs- en werkklimaat voor alle betrokkenen
Dit klimaat kenmerkt zich door een open en transparante cultuur. We zijn betrokken op elkaar, gaan
respectvol met elkaar om en spreken elkaar aan op veilig handelen. Medewerkers voelen zich veilig
bij en gezien door hun leidinggevende. Collega’s en leidinggevenden reageren op signalen,
inspireren door feedback en voorbeeldgedrag.
Leerlingen voelen zich veilig en gezien in onze school. De mentor vervult daarbij een belangrijke rol
(individueel, groepscohesie, contact met ouders).
2. Veilige gebouwen en een inspirerende inrichting
Het welbevinden van medewerkers en leerlingen wordt ondersteund door veilige huisvesting en een
inspirerende inrichting. Dit uit zich in een transparante en prettige werk- en leeromgeving met oog
voor de menselijke maat.
3. Ondersteuning van (kwetsbare) leerlingen en medewerkers
Een passende onderwijsplek is voor alle leerlingen van groot belang.
Leerlingen doen waar het kan mee in het reguliere onderwijsproces en ontvangen waar nodig
aanvullende ondersteuning van interne of externe deskundigen.
Wij zijn alert op vragen, zorgen en klachten van medewerkers, leerlingen en ouders. Waar nodig
wordt aanvullende coaching en begeleiding ingezet.

