
Onthulling M5-certificaat op Kindcentrum Het Venster 

Afgelopen dinsdag 11 september werd het certificaat voor een sociaal veilige school uitgereikt door 
Eric van Etten van M5. Hij overhandigde het bord aan M5-coördinator meester Mark Thoonen. 
Kindcentrum Het Venster is daarmee de eerste plaats in Nederland waar dit nieuwe 
certificeringsbord naast de voordeur hangt. 

M5 is een aanpak voor Sociale Veiligheid op school. Structureel pesten komt grotendeels voort uit 
sociale onveiligheidsgevoelens bij leerlingen. Wil je beschadiging van leerlingen door pesten stoppen, 
dan moet je er voor zorgen dat het stapsgewijs veiliger wordt. In de klas, op school, maar vooral ook 
daarbuiten. Om dat goed te doen heb je informatie nodig over wat er geheim gehouden wordt, moet 
je de anonimiteit rond pesten doorbreken en moet je leerlingen die vast zitten in een patroon, 
helpen om daar uit te komen. 
Op kindcentrum Het Venster wordt gewerkt met de M5-aanpak voor Sociale Veiligheid. Dit houdt in 
dat iedereen binnen school (leerkrachten, leerlingen en ouders) wordt gevraagd om ‘niet oké’-gedrag 
te melden in de digitale Meldbox die op de website van de school is te vinden.  
Dit is de groene knop: "Ik help de school veilig te maken." Hierdoor wordt zichtbaar gemaakt wat 
doorgaans onzichtbaar blijft en wordt inzicht verkregen in het sociaal onveilige gedrag van leerlingen. 
Signalen van structureel pestgedrag kunnen zo vroegtijdig onderkend worden en hoofdrolspelers 
worden aangesproken om uit hun rol te stappen. Er wordt nagegaan of het deze leerlingen lukt op 
eigen kracht te stoppen met pestgedrag. Mocht dit niet lukken dan worden ondersteunende en 
regulerende maatregelen ingezet. Dit betreft altijd maatwerk en gebeurt op een menselijke, niet 
beschuldigende wijze. Met de M5-aanpak neemt de school de regie over de sociale veiligheid van alle 
leerlingen. 
Bovenstaande uitleg maakt duidelijk waar de naam ‘M5’ 
vandaan komt: Melden, Meten, Maatregelen, Maatwerk, 
Menselijk.  
Uit de laatste tevredenheidspeiling onder ouders en 
leerlingen bleek ook dat er op Het Venster actiever wordt 
opgetreden tegen pestgedrag en dat er aanzienlijk minder 
gepest wordt dan het landelijk gemiddelde op 
basisscholen! Daar kunnen kinderen, ouders en personeel 
terecht trots op zijn! 

 

Op de foto:  

Eric van Etten van M5 (links) en meester Mark Thoonen 

(M5- coördinator) onthullen het certificaat. 


