
   

 
 
 
Het vignet Gezonde School voor Welbevinden en Sociale Veiligheid is voor de tweede keer 
behaald. Met het vignetcertificaat Gezonde School laten wij zien dat De Viaan voldoet aan de 
kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen.  
 
Welbevinden is een belangrijke voorwaarde voor leerlingen om goed te kunnen leren. Structurele 
aandacht voor welbevinden op school leidt tot:  
 

Ø Betere leerprestaties van leerlingen   
Ø Leerlingen die met plezier naar school gaan en zich betrokken voelen bij de school.   
Ø Grotere betrokkenheid van ouders bij school.   
Ø Minder gedrags- en emotionele problemen en een goede sfeer in de klas.   
Ø Kwetsbare leerlingen zijn eerder in beeld.   
Ø Goede samenwerking met een multidisciplinair netwerk van hulpverleners. 

  
Zorgen voor een positief en sociaal en veilig schoolklimaat is een eerste belangrijke stap in het 
bevorderen van welbevinden van leerlingen en leerkrachten. 
Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig voelen en 
zichzelf kunnen zijn op school. Jongeren die lekker in hun vel zitten hebben meer zelfvertrouwen 
en zijn weerbaarder. Hierdoor kunnen zij zich beter inleven en beter omgaan met emoties van 
zichzelf en met emoties van anderen. 
 
De basis hiervan is een positief pedagogisch klimaat: de school is een veilige plek met duidelijke 
regels, goede interactie tussen leerkrachten en leerlingen en een positieve omgang tussen 
leerlingen onderling. Ook de inrichting van het schoolplein draagt bij aan het welbevinden van onze 
leerlingen.  
 
Voor de Gezonde School Welbevinden en Sociale Veiligheid zetten wij de volgende activiteiten in: 
 

ü verschillende sociale vaardigheidstrainingen,  
ü voorstellingen tijdens de nationale week tegen het pesten 
ü traject- & leerlingbegeleiding in overleg met het ondersteuningsteam 
ü een speciale klas voor leerlingen die meer aandacht nodig hebben  
ü de school heeft een antipest-coördinator 
ü er worden regelmatig enquêtes afgenomen bij leerlingen en ouders 
ü overleg met de leerlingenraad en de medezeggenschapsraad over het schoolklimaat en de 

inrichting van kantine en schoolplein 
 
 
De Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten 



over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl. 


