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Doelstellingen van ons gedragsprotocol: 
● Het aanbrengen van één lijn door de school, het definiëren van gewenst en ongewenst 

gedrag. 
● Aangeven welke stappen er genomen (kunnen) worden bij ongewenst gedrag. 
● Aangeven wanneer de grens van de school om verantwoord om te kunnen gaan met het 

probleemgedrag is bereikt en er wordt overgegaan tot het protocol  schorsen en 
verwijderen.  

 
Dit protocol is bestemd voor personeel en andere personen die in opdracht van de school 
werkzaam zijn, zoals gastdocenten, vrijwilligers, TSO, stagiaires 
 
Gewenst gedrag:  
Ouders / verzorgers 

- zorgen ervoor dat hun kinderen op tijd op school zijn, voldoende eten en drinken bij 
zich hebben en weer op tijd opgehaald worden.  

- tonen respect naar leerkrachten en ander personeel van de school, leerlingen en 
andere ouders  

- mengen zich niet direct in een conflict wat hun kind op school heeft met een ander 
kind, maar bespreken dit met de groepsleerkracht, intern begeleider of directie. 

- zijn bereid, indien er problemen zijn met hun kind, in gesprek te gaan met de 
leerkracht, interne begeleider en/of directie. 

 
Teamleden  

- tonen respect voor de kinderen, door bijvoorbeeld vragen, opmerkingen en 
problemen van kinderen serieus te nemen. 

- zorgen dat de school- en groepsregels duidelijk zijn voor kinderen.  
- geven het goede voorbeeld in hun omgang met elkaar, ouders en kinderen. 
- tonen respect voor ouders/opvoeders en erkennen dat zij de eerstverantwoordelijken 

zijn voor de opvoeding van hun kind. 
- nemen ouders serieus wanneer deze een vraag of probleem bespreekbaar maken. 
- gaan, indien er problemen zijn met een kind, in gesprek met de ouders. Indien nodig 

samen met de interne begeleider en/of directie. 
- kijken kritisch naar hun eigen handelen. 
- houden ouders zo goed mogelijk op de hoogte van alle ontwikkelingen die hun kind 

op school doormaakt. 
- dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen op school en 

voor alle kinderen die de school bezoeken. 
- zijn publiekelijk loyaal ten opzichte van elkaar en trekken één lijn in de wijze waarop 

zij omgaan met ongewenst gedrag van leerlingen. 
 
Leerlingen  

- gaan op een vriendelijke manier met elkaar om. 
- proberen om onderlinge problemen op te lossen zonder verbaal of fysiek geweld, 

indien nodig ondersteund door een leerkracht. 
- zijn gezamenlijk, met elkaar en de leerkracht, verantwoordelijk voor een prettige, 

veilige en open sfeer in de klas waarin ieder kind zichzelf kan zijn. 
- tonen respect en accepteren het gezag en autoriteit van iedere leerkracht, andere 

teamleden zoals conciërges en stagiaires en overblijfkrachten.   
- behandelen spullen van zichzelf en anderen met zorg. 
- nemen niet onnodig kostbare spullen mee naar school.  

 
Ongewenst gedrag 
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Ongewenst gedrag kan in zwaarte zeer variëren. Afhankelijk van de zwaarte van het 
ongewenste gedrag zijn er verschillende acties mogelijk. 
 
Te laat komen 
Voor ongewenst gedrag als het gaat om het te laat komen is er een apart protocol geschreven. 
 
Incidentele overtredingen 
Onder incidentele overtredingen verstaan wij: 

- Incidenteel lesverstorend gedrag 
- herhaaldelijk maar niet (doel)bewust lesverstorend gedrag 
- ongehoorzaamheid en/of slecht luisteren  
- onbeleefdheid tegenover  leerkracht of andere volwassene  
- onzorgvuldig omgaan met materiaal 
- schelden of vloeken (in opwelling/vanuit emotie; binnen proporties) 
- fysiek geweld binnen proporties naar andere kinderen toe (een klap, een schop e.d. 

tijdens een ruzie) 
- stiekem gedrag. 

 
De groepsleerkracht neemt pedagogische maatregelen om het gedrag van de leerling zodanig 
te corrigeren dat de leerling, binnen afzienbare tijd het ongewenste gedrag afneemt dan wel 
verdwijnt. Hierbij wordt de leerling gewezen op de Gouden regels van Kees van Overveld en 
de metafoor van de toerenteller (“let op je toerenteller”). 
 
Mogelijke acties worden door de leerkracht zelf bepaald. Een eventuele consequentie wordt 
altijd mede bepaald door de leeftijd van het kind en de aard van de overtreding. Het is in zijn 
algemeenheid aan te bevelen een consequentie zoveel mogelijk te laten samenhangen met 
de overtreding en volgt zoveel mogelijk direct op de overtreding. 
Voorbeelden hiervan zijn:  

✓ Gesprek met kind buiten de groep, zo nodig met ouders erbij.  
✓ Kinderen bepaalde activiteiten onthouden zoals gym, blokuur of pauzes of buiten de 

kring plaatsen. 
✓ Voor een beperkte periode (korter dan een dagdeel) buiten  de groep (bij directie/IB of 

in een andere groep plaatsen). 
 
Aaneenschakeling van incidentele overtredingen en iets zwaardere overtredingen 
Onder herhaaldelijk overtredingen verstaan wij overtredingen als onder 1, op regelmatige 
basis. Onder iets zwaardere overtredingen verstaan wij:  

- moedwillig schade toebrengen aan materiaal 
- incidenteel pest/treitergedrag 
- brutaliteit naar de leerkracht of andere volwassenen (verbaal en/of non verbaal) 
- het niet opvolgen van een opdracht van een leerkracht of andere volwassenen die aan 

school verbonden zijn 
- schelden of vloeken (ofwel met regelmaat, ofwel in ernstige mate) 
- liegen, oneerlijk zijn. 
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Verplichte acties:  
✓ Aantekening in Parnassys in verband dossiervorming.  
✓ Ouders op de hoogte stellen van het ongewenst gedrag   (telefonisch, in een gesprek, 

mail) zo direct mogelijk volgend op het gedrag.  
✓ Gesprek met de leerling (bespreken van oorzaak overtreding, mogelijkheden voor de 

leerling om tot gedragsverandering te komen, het een volgende keer anders 
aanpakken). Hierbij worden de Gouden regels van Kees van Overveld ingezet en de 
metafoor van de toerenteller (“let op je toerenteller”). 

 
Mogelijke acties:  

✓ Opzetten van een beloningssysteem voor goed gedrag. 
✓ Overleg met IB over mogelijk plan van aanpak in de klas 

✓ Gesprek met de groep over het gebeurde, waarbij de groep  ideeën aandraagt om het 
probleem anders op te lossen.  

✓ Kind laten ophalen door ouder (alleen wanneer hier afspraken over zijn gemaakt met 
ouders) 

✓ Inschakelen, in overleg met ouders, van schoolmaatschappelijk werk. 
 

Incidentele ernstiger misdragingen en/of  voortduring van voorafgaande overtredingen 
Stelen, discriminatie, fysiek geweld tegenover leerkracht of andere volwassene, 
buitenproportioneel fysiek geweld tegenover andere kinderen, intimidatie of bedreiging van 
andere kinderen of voortduring van bovenstaande overtredingen ondanks gesprek(ken)   
 
Verplichte acties:  

✓ Aantekening in Parnassys in verband met dossiervorming en melding bij IB/ directie  
✓ Ouders direct op de hoogte stellen van het ongewenst gedrag in een gesprek (niet 

schriftelijk of telefonisch), al dan niet ondersteund door IB. 
✓ Gesprek met de leerling (bespreken van oorzaak overtreding, mogelijkheden voor de 

leerling  om tot gedragsverandering te komen, het een volgende keer anders aan te 
pakken) 

✓ Overleg met IB over aanpak in de klas 

✓ Overleg met IB / directie betreffende sanctie  
 
Mogelijke acties:  

✓ Consequentie op het gedrag (in overleg met IB / directie) als uit de klas verwijderen 
voor bepaalde tijd (dagdeel, dag), uitsluiting van bijzondere activiteit wanneer hier de 
veiligheid van andere kinderen in gevaar komt. 

✓ Gesprek met ouders over het op één lijn brengen van school en thuis wat betreft de 
benadering van het probleem 

✓ Gesprek met ouders over mogelijke hulpverlening, bijvoorbeeld SMW 

✓ Overleg met IB over mogelijke aanmelding bij schoolcontactpersoon of OAT 

✓ Verwijzen naar externe hulpverleners 

✓ Bijhouden weekkaart gedrag  
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Structureel onaangepast gedrag 
Voortduring van overtredingen  

 
Verplichte acties: 

✓ Aantekening in Parnassys i.v.m. dossiervorming 

✓ Overleg met IB  en directie 

✓ Gesprek met ouders (niet schriftelijk of telefonisch), IB of directie, waarin ouders 
verplicht worden actie te ondernemen (bijvoorbeeld hulp zoeken, onderzoek zorgteam) 
om aan gedragsverandering mee te werken en waarin duidelijk wordt verteld dat de 
grenzen van de school in zicht komen en het protocol schorsen en verwijderen in 
werking gaat treden.  

✓ Afspraak met ouders dat het kind op verzoek van school direct opgehaald wordt.  
 
Mogelijke acties:  

✓ Sanctie (in overleg met directie) zoals uit de klas plaatsen voor langere tijd, uitsluiting 
van bepaalde activiteiten  

✓ Plaatsing in andere groep met werk. 
 

Opmerking:  
Indien de veiligheid van het betreffende kind zelf of andere kinderen / volwassenen in gevaar 
komt, kan er sprake zijn van fysiek contact. Bijvoorbeeld het kind vasthouden, een kind aan 
de arm of hand meenemen.  
 
Ongewenst gedrag ouders/ verzorgers. 
Indien ouders of andere bezoekers zich schuldig maken aan agressief gedrag (verbaal en/of 
fysiek), geweld, vandalisme, diefstal, discriminatie en intimidatie kan hen door de directie de 
toegang tot de school ontzegt worden.  

Er zullen daarnaast duidelijke afspraken gemaakt worden met betrekking tot 
contactmomenten, zoals het halen en brengen van kinderen. Indien er zich toch ernstige 
problemen blijven voordoen, zullen we in overleg met BOOR een andere oplossing zoeken.  

 
 
 


