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Inleiding 

School waar je leert samenleven!  
Voor ons betekent samen leren leven, dat we een Spilcentrum willen zijn, waar we van en met elkaar leren de wereld 
om ons heen steeds beter te begrijpen. In deze sterke gemeenschap waarin we elkaar uitdagen en aanmoedigen om 
het beste te laten zien, elkaar steunen als het soms moeilijk is en troosten als het een keer niet lukt. Een plaats waar je 
fouten mag, misschien wel moet, maken om van te leren. Het leren en ontwikkelen gebeurt in het echte leven. We 
willen graag ons spilcentrum verbinden met de wereld om ons heen. Samen met de kinderen ontdekken hoe mooi, 
bijzonder, boeiend en ingewikkeld die wereld is en deze steeds beter begrijpen. Dat is de kern van ons onderwijs en 
opvoeding. Tijdens deze zoektocht werken we aan het verhogen van de kennis over deze wereld en aan de vorming van 
persoonlijkheden van de kinderen en aan de rol van ouders en medewerkers. Door deze houding creëren we een plek 
waar we samen leren leven en leren samenleven! (Uit de visie Driestam) 

De medewerkers van de Driestam willen dit bevorderen door het scheppen van een veilig klimaat in en om de school 
en een sfeer in de klas die veiligheid en vertrouwen waarborgt.  

Alleen dan kunnen kinderen zich optimaal ontwikkelen en gaan leerkrachten en leerlingen met plezier naar school. 
Het duidelijk benoemen van gedragsregels en afspraken en het oefenen van dit gedrag is onderdeel van onze 
dagelijkse onderwijspraktijk. Dit doen we doormiddel van spel, voor- en nadoen van gewenst gedrag, doormiddel van 
bijvoorbeeld drama, het naspelen van bepaalde situaties. Dat leerproces verloopt meestal goed, maar helaas kan het 
gebeuren dat kinderen ongewenst of grensoverschrijdend gedrag vertonen naar de leerkracht of naar andere 
kinderen. In een klimaat waarin dit wordt gedoogd, wordt de veiligheid en prettige sfeer ernstig aangetast. 

Dit betekent dat wij bereid moeten zijn om ongewenst en grensoverschrijdend gedrag aan te pakken, zodat de 
kinderen die het gedrag vertonen een kans krijgen om daarvan te leren en voor andere kinderen de veiligheid geborgd 
blijft.  

Doel van het protocol 
Dit gedragsprotocol is opgesteld om te laten zien wat wij op de Driestam doen om gewenst gedrag te bevorderen en 
hoe leerkrachten, kinderen en ouders gezamenlijk een veilige en positieve leeromgeving kunnen bewerkstelligen. 

Gewenst gedrag 

Gedragsregels en afspraken 

Gedragsregels voor kinderen, medewerkers en ouders 

 We respecteren elkaar. 

 We communiceren positief met elkaar. 

 We ondersteunen en helpen elkaar. 

 We zorgen ervoor dat iedereen zich veilig voelt. 

 We hanteren goede omgangsvormen in gesprekken. 

 We respecteren iedereen en tonen belangstelling. 

 We zijn verantwoordelijk voor het welzijn van anderen in de school. 

Afspraken in en om school voor kinderen, medewerkers en ouders 

 We zorgen voor een opgeruimde klas, cluster en dragen met z’n allen verantwoordelijkheid voor een 
opgeruimde school. 

 We spreken elkaar aan op ongewenst gedrag, spreken niet over elkaar maar met elkaar. 

 We houden ons aan de afspraken die we vaststellen omtrent het gebruik van sociale media. 

Afspraken in en om school voor leerlingen 

 We spreken de leerkrachten aan met hun voornaam en tonen respect. 

 We proberen ons werk zo goed mogelijk te maken. 

 We houden de spullen van de school netjes. 

 Onder schooltijd lopen wij rustig door de school en op de trappen en praten niet. 

 We hangen onze jassen en tassen netjes aan de kapstok. 

 We zetten onze fietsen in het daarvoor bestemde vak op het schoolplein. 
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Afspraken in en om school voor leerkrachten 

 We zorgen voor toezicht op het plein. 

 We volgen bij hardnekkig problematisch gedrag consequent het stappenplan wat in gang gezet wordt bij 
ongewenst en grensoverschrijdend gedrag. 

 We maken duidelijke afspraken met de leerlingen. We bespreken de afspraken regelmatig, we komen ze na 
en evalueren ze met de groep.  

Afspraken in en om de school voor ouders 

 Ouders zorgen ervoor dat hun kinderen op tijd op school zijn en opgehaald worden. 

 Ouders parkeren hun auto alleen in de daarvoor bestemde vakken. 

Hoe gaan we op de Driestam om met gedrag? 
Allereerst vinden we het voorbeeldgedrag van de leerkrachten en ouders thuis en op school van groot belang. Er zal 
minder ongewenst gedrag voorkomen in een klimaat waar duidelijkheid heerst over de omgang met elkaar, waar 
verschillen worden aanvaard en waar meningsverschillen niet met geweld worden opgelost, maar worden 
uitgesproken. Agressief gedrag van leerkrachten, ouders en leerlingen wordt niet geaccepteerd. 
Bij het oplossen van conflicten gaan we uit van een ‘win-win’ situatie. We accepteren dat conflicten kunnen 
voorkomen en dit de mogelijkheid geeft om je verder te ontwikkelen. Dit betekent dat we kinderen de kans geven om 
conflicten zelf op te lossen. De leerkracht neemt in eerste instantie een neutrale positie in. De oplossing moet voor 
alle partijen acceptabel zijn. In dat geval spreken we van een ‘win-win’ situatie.  
Wanneer er sprake is van ongewenst gedrag, hanteren we de volgende uitgangspunten: 

 Het inschakelen van de leerkracht wordt niet beschouwd als klikken. De leerlingen leren vanaf groep 1 ruzies 
zelf op te lossen met de ‘stopmethode’ (‘Ik wil dat je stopt met …., want dat vind ik niet fijn.’). Als het niet 
lukt om er zelf uit te komen, mag je naar de leerkracht of pleinwacht toe stappen voor hulp. Dit wordt niet 
gezien als klikken.  

 Medeleerlingen zijn ook verantwoordelijk om ongewenst gedrag te melden bij de leerkracht of pleinwacht. 
Alle leerlingen zijn verantwoordelijk voor een goede sfeer in de groep of op het plein.  

 Een goede samenwerking en communicatie tussen school en gezin is cruciaal. Ook ouders hebben de 
verantwoordelijkheid voor een goede sfeer op school. Bij problemen met ongewenst en grensoverschrijdend 
gedrag zullen de leerkrachten en directeur hun verantwoordelijkheid nemen en overleg voeren met de 
betrokken ouders.  

Ongewenst  en grensoverschrijdend gedrag. 
Het gewenste gedrag zoals hierboven beschreven is onze norm. Leerkrachten, kinderen en ouders kunnen worden 
geconfronteerd met ongewenst gedrag dat het onderwijsleerproces verstoort. Dit gaat ten koste van de effectieve 
leertijd, de opbrengsten, de sfeer in de groep maar ook van het welbevinden van de overige leerlingen en de 
leerkracht(en). De manier waarop de leerkrachten omgaan met ongewenst gedrag van leerlingen staat in het 
stappenplan hieronder beschreven.  

Grensoverschrijdend gedrag 
Naast ongewenst gedrag zien we ook grensoverschrijdend gedrag. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we 
gedrag dat er bewust op gericht is iemand of iets te kwetsen. 

 Fysieke agressie of geweld: het uitoefenen van elke vorm van geweld op of gericht tegen het lichaam van 
een ander zoals spugen, schoppen, laten struikelen, haren trekken, enz. 

 Verbale en schriftelijke agressie of geweld: het mondeling of schriftelijk (brief, SMS, email, app, facebook, 
enz.) (be)dreigen, beledigen, (seksueel) intimideren, isoleren, discrimineren, vernederen, belachelijk maken, 
uitlachen, pesten of uitschelden van een persoon.  

 Vernieling en vandalisme: het gericht kapot maken van materialen. Eventueel in combinatie met fysieke 
agressie of geweld.  

 Ongewenst gedrag dat hardnekkig aanhoudt: Het gaat hier met name om het niet opvolgen van instructies 
of het weigeren te luisteren naar wat er gezegd wordt. Het verstoren van de rust in de lessen en de school.  

 
Zie hiervoor de ‘Regeling toelating, schorsing en verwijdering’ die 16-12-2014 in werking is getreden en bij de 
directeur ter inzage ligt.  
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Stappenplan bij ongewenst/grensoverschrijdend gedrag 
Stappenplan voor leerlingen die structureel ongewenst gedrag vertonen in de school 
 
Dit stappenplan treed in werking voor leerlingen die ongewenst gedrag vertonen, zoals: niet luisteren naar 
leerkrachten en/of andere personeelsleden, brutaal gedrag naar medeleerlingen, leerkracht en/of personeelsleden, 
verbaal en/of fysiek geweld, spullen van de school en/of medeleerlingen kapot maken, ongewenst het schoolterrein 
verlaten, etc. 
 
Stappenplan: 

Stap Oorzaak Gevolg 

1. a. Kind vertoont ongewenst gedrag, De 
leerkracht geeft een compliment aan een kind 
dat wel gewenst gedrag vertoont. Bij 
aanpassing krijgt kind compliment. 
b. De leerkracht geeft het kind een persoonlijke 
aanwijzing.                  
Kiezen uit aanpassen of niet aanpassen. Bij 
aanpassing compliment geven. 
 

Gesprek leerling-leerkracht, benoeming 
ongewenst en gewenst gedrag. Compliment bij 
gewenst gedrag. 

2. Herhaling van ongewenst gedrag.  
Nadenkplek in de klas.  
Leerling gaat 10 minuten op nadenkplek zitten. 
Consequentie 
Leerling gaat terug naar eigen plek en 
verwoordt gewenst gedrag. 
 
 
 

 
Gesprek leerling-leerkracht, benoeming 
ongewenst en gewenst gedrag. 
Gesprek ouder(s)/verzorger(s)-leerkracht: 
benoeming gedragingen leerling (+datum 
gedragingen), benoemen gevolgen, benoemen 
stappenplan, in overleg zoeken naar oplossing. 

3. Wederom herhaling ongewenst gedrag 
1

e
 keer: Nadenkplek uit de klas.  

Leerling gaat voor dat dagdeel met werk naar 
andere klas. 
 

Plaatsing leerling buiten de groep voor de rest 
van het dagdeel. 
Gesprek leerling-leerkracht, benoeming 
ongewenst en gewenst gedrag. 
Gesprek ouder(s)/verzorger(s)-leerkracht: 
benoeming gedragingen leerling (+datum 
gedragingen), benoemen gevolgen, benoemen 
stappenplan, in overleg zoeken naar oplossing. 

4. Wederom herhaling ongewenst gedrag 
Zie stap 3, 2 en 3

e
 keer. 

Plaatsing leerling buiten de groep voor de rest 
van het dagdeel. 
Gesprek leerling-leerkracht-directeur, 
benoeming ongewenst en gewenst gedrag . 
Gesprek ouder(s)/verzorger(s)-leerkracht-  
directeur: benoeming gedragingen leerling 
(+datum gedragingen), benoemen gevolgen, 
benoemen stappenplan, in overleg zoeken naar 
oplossing. 

5. Herhaling van ongewenst gedrag en na 3x 
plaatsing buiten de groep 

Ouders worden verzocht leerling op te halen. 
Indien onmogelijk leerling bij directie plaatsen. 
Onderwijstijd moet worden ingehaald.  
Gesprek ouder(s)/verzorger(s)-leerkracht-  
directeur: benoeming gedragingen leerling 
(+datum gedragingen), benoemen gevolgen, 
benoemen stappenplan, in overleg zoeken naar 
oplossing. 

6. Herhaling ongewenst gedrag of een ernstige 
overtreding van de gedragsregels zoals 
omschreven in de schoolgids. 

Procedure tot time-out conform artikel 7 van 
de regeling toelating, schorsing en verwijdering 
…. 2014 van SALTO. 
Ouder(s)/verzorger(s) worden direct telefonisch 
ingelicht en verzocht de leerling op te halen. 
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Ouder(s)/verzorger(s) worden schriftelijk 
geïnformeerd (c.c. CvB, onderwijsinspectie, 
leerplichtambtenaar) en uitgenodigd voor 
gesprek met directeur. Hiervan wordt een 
gespreksverslag opgesteld en vervolgens 
getekend door ouder(s)/verzorger(s). 

7. Herhaling ongewenst gedrag na stap 6 of 
gedraging waardoor de veiligheid van de 
leerling zelf, medeleerling(en) en of 
personeelsleden van de school niet langer 
gehandhaafd kan worden. 

Procedure tot schorsing conform artikel 8 van 
de regeling toelating, schorsing en verwijdering 
…. 2014 van SALTO. 
Schorsing van de leerling voor maximaal 1 
week. Ouder(s)/verzorger(s) worden direct 
telefonisch ingelicht en verzocht de leerling op 
te halen. Ouder(s)/verzorger(s) worden 
schriftelijk geïnformeerd (c.c. CvB, 
onderwijsinspectie, leerplichtambtenaar), 
uitgenodigd voor gesprek met directeur, 
getroffen voorzieningen voor leerling om 
onderwijs te blijven volgen worden toegelicht. 
Hiervan wordt gespreksverslag opgesteld en 
vervolgens getekend door 
ouder(s)/verzorger(s).  

8. Herhaling ongewenst gedrag na stap 7 Procedure tot verwijdering conform artikel 9 
van de regeling toelating, schorsing en 
verwijdering …. 2014 van SALTO. 
Ouder(s)/verzorger(s) worden direct telefonisch 
ingelicht en verzocht de leerling op te halen. 
Ouder(s)/verzorger(s) worden schriftelijk 
geïnformeerd (c.c. CvB, onderwijsinspectie, 
leerplichtambtenaar), uitgenodigd voor gesprek 
met directeur, getroffen voorzieningen voor 
leerling om onderwijs te blijven volgen worden 
toegelicht. Hiervan wordt gespreksverslag 
opgesteld en vervolgens getekend door 
ouder(s)/verzorger(s). 

 
 
De stappen vervallen als de leerling na datum van de vertoning van ongewenst gedrag gedurende drie maanden 
gewenst gedrag heeft vertoond. In dat geval wordt bij volgend ongewenst gedrag weer bij stap 1 begonnen. 
 


