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                      Gedragsprotocol OBS de Horst 
 
 
 
 

1. Uitgangspunten 
 

De kernbegrippen en gedragsregels die wij als school hanteren komen voort uit het :  
 
1.1. Daltononderwijs  

 

− Samenwerken  

− Vrijheid en verantwoordelijkheid  

− Effectiviteit  

− Zelfstandigheid  

− Reflectie 
 
1.2. Kanjertraining 
 

− We vertrouwen elkaar 

− We helpen elkaar 

− We spelen samen 

− We hebben plezier  

− We doen mee 
 

Om dat voor elkaar te krijgen dienen we een aantal voorwaarden te scheppen, die staan 
beschreven in ons professioneel statuut. In hoofdlijnen komt het neer op:  

 

− We hoge verwachtingen hebben om het maximale uit onszelf en kinderen te halen. 

− Het aanbod op de school wordt aangepast op de behoeften van de kinderen en hun 
omgeving. 

− We openstaan voor verschillen. Vanuit onze openbare identiteit respecteren we 
nadrukkelijk de verscheidenheid binnen de school met inachtneming van de 
algemeen geaccepteerde democratische waarden en normen. Er is aandacht voor 
acceptatie van verschillen. We hebben allemaal talenten en beperkingen en er is 
geen goed of fout.  

− We zorgen voor een goed pedagogisch klimaat in de groep, waar iedereen zich 
eigenaar en deelnemer voelt, waar gezamenlijk afspraken zijn gemaakt over de 
omgang met elkaar. Waar gewerkt wordt via de uitgangspunten van de 
Kanjertraining.  

 
2. Preventie 

 
Iedereen in de groep hoort erbij en is belangrijk. Elke medewerker werkt wanneer hij/zij 
een nieuwe groep krijgt aan een positieve groepssfeer en groepsvorming waarbij de 
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leerkracht zich bewust is van het streven naar een natuurlijke hiërarchie in de groep, 
zijn/haar eigen rol t.o.v. de groep, de rol van het individuele kind richting de groep en de 
rol van de medewerker t.o.v. het individuele kind.  
 
De medewerker geeft duidelijk de grenzen aan voor de groep en de kinderen leren hoe 
ze kunnen reageren wanneer ze moeite hebben met het gedrag van een ander. Ook 
leren ze dat ze iets moeten doen met dat wat de ander zegt of doet. Vooral positief 
gedrag wordt beloond, negatief gedrag mag genoemd worden naar elkaar, wordt 
besproken en uitgebeeld op een open en respectvolle manier.  
 
Het maatjessysteem dat in elke groep wordt gehanteerd zorgt ervoor dat elk kind 
gekoppeld wordt aan elk ander kind in de groep. Dit geeft een natuurlijke situatie dat 
kinderen het gewoon vinden met elk kind om te gaan.  
Doordat je steeds een ander maatje hebt, leer je de goede en minder goeie kanten 
kennen van een groepsgenoot. De kinderen leren dat het gewoon is met ieder van de 
groep iets te moeten. Het ene kind ligt je meer dan het andere en dat mag! 
 
Door middel van de Kanjertraining kan gewerkt worden aan vele aspecten rond kind en 
groep. De kinderen leren de verschillende talenten in de groep kennen, leren ze om te 
gaan met elkaars valkuilen en gedrag. Kinderen leren positief te denken over zichzelf en 
anderen. De methode biedt handvatten om respectvol om te gaan met elkaar en 
oplossingsgericht te denken. 
  
Daarnaast proberen wij niet gewenst gedrag te laten stoppen. De leerling, de leerkracht 
(en ouders) onderzoeken samen wat er is misgegaan en of er een specifieke oorzaak is 
van het gedrag.  Ze gaan in gesprek met elkaar en bedenken hoe het een volgende keer 
anders kan. We gaan ervan uit dat kinderen nog moeten leren hoe ze anders kunnen 
handelen. Als ze iets nog niet zelf kunnen oplossen gaan ze naar de leerkracht om te 
vertellen wat er aan de hand is en om hulp te vragen. Je speelt niet voor eigen rechter. 
De leerkracht en de ouder helpen het kind om het probleem op te lossen. Belangrijk is, 
dat we een oordeel kunnen uiten over gedrag, maar daarbij respect voor de persoon 
houden. 
Bij ernstige incidenten worden ouders van beide partijen altijd meteen op de hoogte 
gesteld. (Zie hiervoor ook ons Anti pestprotocol.) 
 
We scheppen met elkaar de positieve voorwaarden voor een fijn en oplossingsgericht  
pedagogisch klimaat, waar iedereen (leerling, ouder en teamlid) met plezier naar school 
gaat. Waar mensen zijn worden echter wel eens fouten gemaakt. Wie een fout maakt 
dient deze te herstellen. In dit protocol beschrijven wij hierin onze stappen, die altijd 
gericht zijn op herstel, waarbij er uiteraard grenzen zijn.  
 
Wij hebben als school op het gebied van gedrag en opvoeden een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid met de ouders. Constructieve samenwerking tussen ouders en 
school is dan ook noodzakelijk. We vinden het van groot belang dat ouders en school 
hetzelfde uitstralen naar het kind. Het is immers in het belang van het kind, dat ouders en 
leerkrachten dezelfde normen en waarden rond gedrag hanteren en op dezelfde wijze 
reageren. Gewenst gedrag wordt gestimuleerd en het kind wordt aangesproken op 
ongewenst gedrag. Op school leren wij de kinderen te reflecteren op eigen handelen. 
 
Daarnaast informeren wij ouders op de informatieavond, komt het terug in 
oudergesprekken en bieden wij ouders de mogelijkheid om een kanjertrainingsles bij te 
wonen. 
Wanneer we als school te maken hebben met orde verstorend en ander lastig gedrag 
hebben we een stappenplan ontwikkeld voor de afhandeling van incidenten op dit gebied. 
Dat geeft eenieder duidelijkheid.  
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3. Stappenplan voor gewenst gedrag 

 
Het kind dient zich aan de volgende regels te houden:  

• Ik laat in mijn gedrag zien dat ik andere mensen respecteer, ook al vind ik ze 
misschien niet aardig. Dit doe ik door mensen aan te kijken als zij praten, mensen 
uit te laten praten en eerst na te denken voor ik iets doe of iets zeg.  

• Ik ben beleefd naar andere kinderen, personeel van de school en ouders. Dit laat 
ik zien door mensen aan te kijken terwijl ze praten, niet te schelden en te 
schreeuwen.  

• Ik luister naar de leerkracht en doe zoals van mij verwacht wordt of zoals 
gevraagd is.  

• Ik blijf van iedereen af: Ik schop, duw of sla niet, ook niet als grapje of als spel.  

• Ik zeg netjes “stop, hou op, ik wil dit niet meer ”als er iets gebeurt wat ik niet wil. 
Daarbij vertelt het kind ook het gedrag dat zij niet meer wil meemaken. De ander 
moet hier naar luisteren.  

• Gaat degene toch door, dan herhaal ik het nog een keer, stopt het niet, vraag ik 
hulp aan een medewerker van school.   

• Ik gebruik geen scheldwoorden tegen de medewerkers van de school, de andere 
kinderen of ouders.  

• Ik ga netjes met de materialen om en verniel niet de materialen van school of van 
een ander.  

• Op school maak ik geen gebruik van mijn telefoon.  
 

Wanneer het kind voelt dat hij/zij boos wordt of brutaal, of dat de medewerker dit 
constateert, en een momentje voor zichzelf nodig heeft, doet hij of zij het volgende:  

 

• Binnen: het kind gaat (met werk, of krijgt dat nagebracht) naar een andere groep 
en blijft daar totdat de leerling wordt opgehaald. Dit kan als time-out voor een 
bepaalde tijd.  

• Buiten: het kind neemt plaats op de rand onder de boom, vooraan bij de 
schoolingang, totdat de leerkracht toestemming geeft om de plek te verlaten.  

• Op een later moment wordt over het incident gepraat met de leerkracht. Het 
initiatief daartoe ligt bij de medewerkers en zorgt er tijdens het gesprek voor dat 
het kind naar zijn eigen handelen kijkt.  

 
 

4. Procedure bij ongewenst gedrag 
 
We stellen grenzen aan kinderen die zich niet aan de schoolafspraken houden. 
Hierbij bedoelen we (herhaaldelijk) storend gedrag. Dit noemen wij “ongewenst” 
gedrag. Dit wordt door de leerkracht binnen de groep opgelost.  
Kinderen en medewerkers hebben gezamenlijk hierover al gesprekken gevoerd. 
Deze worden vastgelegd in het leerlingvolgsysteem. Ook gaan we na waar het 
gedrag vandaan komt, om te bekijken wat er nodig is om ander gedrag te kunnen 
laten zien.  
 
Stap1:  
Bij het zich herhaaldelijk niet houden aan de regels en afspraken of het overschrijden 
van grenzen gaan de leerkracht, de leerling(en) en de ouder(s) met elkaar in gesprek 
over het gedrag. De leerkracht maakt afspraken met de leerling(en) en ouder(s) over 
het gedrag.  
 
Stap 2:  
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Als ongewenst gedrag aanhoudt kijkt de Intern Begeleider samen met de leerkracht 
naar de verzamelde informatie. Samen beslissen zij welke verdere stappen 
ondernomen moeten worden. Er wordt een plan van aanpak opgesteld. Er wordt een 
gesprek gevoerd met ouders over signalen die gezien zijn. Medewerkers voeren dit 
gesprek samen met de Intern Begeleider. Indien dit gesprek niets oplevert, wordt 
overgegaan tot stap 3.  
Bij zeer ernstige incidenten wordt de directie op de hoogte gesteld en  
wordt meteen overgegaan op stap 4.  
 
Stap 3:  
Indien er geen verbetering optreedt worden ouders op school met het kind 
uitgenodigd voor een gesprek met de directie en leerkracht. Dit gesprek is tweeledig; 
het eerste deel van het gesprek wordt zonder het kind gevoerd en aansluitend wordt 
het gesprek met het kind erbij vervolgd. Samen wordt het plan van aanpak 
aangescherpt. Een onderdeel hiervan is het corrigeren van het ongewenste gedrag 
met daaraan verbonden consequenties.  
 
Stap 4:  
Levert stap 3 niet het gewenste resultaat dan vindt er een tussenevaluatie plaats met 
directie en leerkracht en IB. Er volgen zwaardere strafmaatregelen. Te denken valt 
aan (tijdelijke) verwijdering uit de groep of tijdelijke schorsing van school. De directie 
heeft  een gesprek met de ouders, de leerling en leerkracht. De afspraken komen in 
een convenant dat getekend wordt door alle betrokken partijen.  
  
Stap 5:  
Als er in het kader van het convenant geen verbetering optreedt wordt bekeken of de 
leerling op school kan blijven. De veiligheid van de groep, de leerling en de leerkracht 
staat voorop. Er volgt een verwijzing naar een andere school of een schorsing en 
verwijdering. Voor schorsing en verwijdering volgen wij het verwijderingsprotocol van 
Leeplein055. 
 

5. Onacceptabel gedrag 
 
Het gebeurt (helaas) ook wel eens dat een kind onacceptabel gedrag vertoont. We 
kunnen dit gedrag nooit allemaal specifiek benoemen. Het gaat in elk geval om 
gedrag waarover geen discussie bestaat en waarvan we zeggen ‘dit kan echt niet’. 
Enige voorbeelden hiervan zijn: agressie naar andere kinderen dat gevaar oplevert, 
agressie naar volwassenen, het bewust veroorzaken van gevaarlijke situaties, etc.  
We willen dan ook dezelfde stappen volgen. We bieden passend onderwijs, wat effect 
kan hebben op het gedrag van het kind. Bij onacceptabel gedrag is dat voor ons 
echer geen punt van gesprek. Onacceptabel is onacceptabel. Bij herhaling van dit 
gedrag kan het zijn dat de directie besluit om dezelfde stappen te volgen, maar in een 
directe opeenvolging.  
Soms is het nodig om in te grijpen, om een situatie te de-escaleren. We raken 
kinderen in principe niet aan, maar in situatie waarbij kinderen gevaar lopen kan het 
zijn dat we hen vast moeten pakken, zodat zij zich niet meer agressief kunnen uiten. 
We zullen dit altijd doelmatig doen en zo kort mogelijk.  
 

6. Procedure bij onacceptabel gedrag 
 
Kind vertoont onacceptabel gedrag. We voeren geen discussie, de leerkracht die dit 
constateerde bepaalt dit. Als deze erover twijfelt kan er uiteraard overlegd worden 
met een collega, al kun je doorgaans stellen dat er bij twijfel al geen sprake kan zijn 
van onacceptabel gedrag.  
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1. Time out buiten de groep 
a. Leerkracht blijft rustig naar andere kinderen toe.  
b. Leerkracht laat de groep nooit alleen; een ander kind haalt een collega.  
c. Het kind gaat mee naar de time-out plek. Er is daar toezicht door een 

andere leerkracht, ondersteuner, leerkracht, intern begeleider of directie. 
Die bewaakt de veiligheid, maar heeft verder geen contact met het kind.  

d. Kalmeert het kind niet, dan worden de ouders gebeld die het kind komen 
ophalen. Het kind blijft de rest van de dag thuis met schoolwerk.  

2. Ouder komt samen met het kind naar school om samen met de leerkracht, die het 
gedrag geconstateerd heeft, het gedrags- en reflexsformulier in te vullen (zie 
bijlage).  Leerkracht geeft aan dat alle te ondernemen acties in ParnasSys 
vastgelegd zullen worden.   

3. Overleg met directie (indien afwezig dan telefonisch, indien onbereikbaar dan met 
de intern begeleider) over strategiebepaling.  

4. Ouders worden uitgenodigd door de leerkacht, intern begeleider of directie. In een 
gesprek met de leerkracht, ib/dir, ouders en het kind wordt de situatie besproken 
en wordt de officiële waarschuwing in briefvorm overhandigd. In dit gesprek wordt 
gekeken wat nodig is om de begane fout te herstellen. Dit kan bijvoorbeeld alleen 
een waarschuwing zijn, maar ook een advies een de ouders voor het regelen van 
een intensievere begeleiding van het kind.  

5. Uitvoeren van de acties die nodig zijn voor herstel.  
6. Nadat de acties succesvol zijn uitgevoerd, zullen alle betrokkenen er op wijzen 

dat de situatie netjes is afgehandeld en dat er met een schone lei wordt 
begonnen.  

7. Alle bovengenoemde stappen worden beschreven in ParnasSys. Ouders worden 
hiervan op de hoogte gesteld bij het eerste gesprek.  

 
7. Hoe te handelen als onacceptabel gedrag zich herhaalt 

 
 

Eerste keer:  
- Zie procedure van hierboven 

Tweede keer:  
- Zoals bij de eerste keer, echter aanvullend:  
- Time-out van 2 dagdelen buiten de klas (met werk in een andere klas).  
- College van Bestuur wordt door de directie op de hoogte gesteld.  

Derde keer:  
- Zoals bij de eerste keer, echter aanvullend:  
- Time-out van 4 dagdelen buiten de klas (met werk in een andere klas).  
- College van Bestuur wordt door de directie op de hoogte gesteld.  

Vierde keer:  
- Zoals bij de eerste keer, echter aanvullend:  
- Schorsen van twee dagen.  
- College van Bestuur wordt op de hoogte gebracht.  
- Leerplichtambtenaar wordt op de hoogte gebracht.  

Vijfde keer:  
- Zoals bij de eerste keer, echter aanvullend:  
- Schorsen van 2 dagen, Procedure van verwijderen in gang zetten.  
- College van Bestuur wordt op de hoogte gebracht.  
- Leerplichtambtenaar wordt op de hoogte gebracht.  
- Geen toegang tot de klas tot aanleiding gedrag is aangepakt.  
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Bijlage 1: Gedrags- en reflex formulier 
 
 
Naam:    uit groep:     Datum:  
 
 
 
Ingevuld met (naam medewerker):  
 
Wanneer gebeurde het?  
 
Wie waren erbij?  
 
Waar gebeurde het?  
 
Wat gebeurde er?  
 
Wat deed jij verkeerd?  
 
Wat is de oorzaak van het gedrag dat je laat zien?  
 
Hoe ga je dit herstellen/ goedmaken?  
 
Hoe zorg je ervoor dat dit nooit meer gebeurt?  
 
Is er nog iets belangrijks wat je hierover wilt vertellen?  
 


