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Geachte ouders verzorgers/
Tijdens de 1e algemene ouderavond van dinsdag 4 september hebben wij u in het kort uitgelegd hoe we
als school structureel aandacht besteden aan schoolveiligheid. Tijd voor een update en vooruitblik.

Schoolveiligheid maken we Samen.”
Vanuit onze deelname aan de convenant veilige school Maastricht Heuvelland blijven we planmatig
werken aan schoolveiligheid. Hierbij speelt communicatie met ouders, leerlingen en externe partijen een
belangrijke rol. Op dit moment wordt de Praktikon veiligheidsmonitor door de leerlingen en het
personeel ingevuld. Dit in het kader Wet Sociale Veiligheid. De uitkomsten van deze monitor zullen
worden geanalyseerd. Deze analyse zal worden opgenomen in de jaarlijkse veiligheidsanalyse.
Als team besteden we regelmatig aandacht aan veiligheid en ook met onze leerlingen wordt gesproken
over veiligheid. Ook u als ouders/verzorgers kunt een bijdrage leveren aan onze schoolveiligheid door
ons meteen te informeren wanneer u denkt dat ten aanzien van veiligheid actie nodig is. Meldt daarom
incidenten ook meteen bij de leerkracht van uw zoon/dochter/pupil indien dat nodig is.
“Veiligheid maken we samen.”

Schoolveiligheidsplan CSN 2018-2019
Vorig schooljaar heeft de Stichting MosaLira een nieuw kader opgesteld voor het schoolveiligheidsplan
van haar scholen. Ook werden er een hele reeks documenten aangepast of opnieuw opgesteld en in
overleg met de GMR vastgesteld.
Conform dit nieuwe beleidsstuk heeft CSN het veiligheidsplan herschreven en vele documenten
geüpdatet. Voor u als ouders ligt het schoolveiligheidsplan ter inzage op school.

Schoolregels
Onlangs heeft het team aandacht besteed aan de pauzeregels en schoolregels. Deze zijn waar nodig
opnieuw geformuleerd en aangepast aan de huidige situatie van CSN. Op school zullen we deze ook
met de leerlingen bespreken en in het schoolgebouw zal er met behulp van posters aandacht worden
gevestigd op onze schoolregels en afspraken. De nieuwe documenten zullen ook op onze site worden
geplaatst zodat deze ook voor u als ouders zijn in te zien.

Vooruitblik.
Teambijeenkomsten
In maart en april zullen er een aantal specifieke teambijeenkomsten plaats vinden met als onderwerp
Schoolveiligheid.

Audit Convenant Schoolveiligheid Maastricht Heuvelland
CSN neemt deel aan het certificeringskader V(S)O Maastricht Heuvelland.
Doel Schooljaar 2018-2019: CSN behaalt het certificaat schoolveiligheid.
De audit wordt afgenomen door Bureau Credo en zal plaats vinden op woensdag 8 mei 2019.
De auditor zal in gesprek gaan met leerlingen, ouders, externe partners en personeel.
Met vriendelijke groet
Namens Team CSN
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