
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

De Veldkamp 

Churchillstraat 2 

7591CX Denekamp 

(0541) 351935 

dir.veldkamp@konot.nl 

Bijlage 1: Veiligheidsplan aanvullingen de Veldkamp 
In het KONOT Veiligheidsplan worden alle gezamenlijke zaken t.a.v. veiligheid beschreven. In ‘Veiligheidsplan aanvullingen de 

Veldkamp beschrijven we welke schoolspecifieke onderzoeken, preventieve en curatieve maatregelen, protocollen/procedures en 

betrokkenen er zijn. 

 

2. Hoe houden we zicht op de veiligheid? Document Vindplaats 
Op schoolniveau gebruiken we voor het in kaart brengen van 

sociale veiligheid ook nog (naam onderzoek en frequentie van 
afname): 

KANVAS https://kanvas.kanjertraining.nl/login?returnUrl=%2F 

 

   

3. Wat doen we om voor sociale veiligheid te zorgen?   
Om voor sociale veiligheid (preventie pesten) te zorgen 

gebruiken we: 

Kanjertraining 

LIM 

https://kanvas.kanjertraining.nl/login?returnUrl=%2F 

https://konot.sharepoint.com/sites/Veldkamp 

We gebruiken het volgende programma voor de ontwikkeling 
van sociale vaardigheden: 

Kanjertraining  
LIM 

 

Onze aandacht voor social mediawijsheid vindt u in: Protocol social media https://www.konot.nl/ouders/protocollen/ 

Voor onderwijs in gezond gedrag maken we gebruik van: Gezonde school  

Eigen aanvullingen   

   

4. Wat doen we om voor fysieke/ruimtelijke Veiligheid 

te zorgen? 

  

Welke maatregelen we genomen hebben tbv de 
verkeersveiligheid rondom onze school vindt u: 

  

Wij gaan op de volgende manier om met hete vloeistoffen:   

   

5. Wat als er iets misgaat?   
De stappen die we zetten als leerlingen gepest blijken te 
worden vindt u in ons: 

Kanjerprotocol  
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De Veldkamp 

Churchillstraat 2 

7591CX Denekamp 

(0541) 351935 

dir.veldkamp@konot.nl 

Wij maken gebruik van het volgende incidenten- 

registratieprogramma voor pestgedrag en/of fysiek geweld: 

Registratieformulier 

in Parnassys 

Parnassys 

Welke stappen wij zetten als een leerling, ouder of medewerker 

overlijdt, hebben we beschreven in: 

Protocol overlijden Sharepoint 

De wijze waarop we te werk gaan bij brand of andere acute 

noodsituaties waarbij ontruiming nodig is, hebben we 
beschreven en geborgd in (ontruimingsplan school):   

Ontruimingsplan Sharepoint 

 

 

  

Wie werken er aan sociale en fysieke/ruimtelijke 

veiligheid 

Namen personen Bereikbaar (telefoonnr. mail) 

Ons Aanspreekpunt Ongewenst Gedrag is: Ilse Stevelink i.stevelink@konot.nl 

Onze anti-pestcoördinator is: Ilse Stevelink i.stevelink@konot.nl 

Onze aandachtsfunctionaris (meldcode) is: Susan Smidt s.smidt@konot.nl 

Onze BHV’ers zijn: Ivo Dierselhuis 

Nikki Heerink 

i.dierselhuis@konot.nl 

n.heerink@konot.nl 

Ons ZAT-team bestaat uit: Korien Heerink 

Burak Derinoglu 
Marc Oude Vrielink 

Ilse Stevelink 
Susan Smidt 

k.heerink@ggdtwente.nl 

b.derinoglu@noaberkracht.nl 
m.oudevrielink@noaberkracht.nl 

i.stevelink@konot.nl 
s.smidt@konot.nl  
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