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Samenvatting gedragsprotocol
1. Doel van het gedragsprotocol
Het doel van dit protocol is het duidelijk maken welk gedrag er op school gewenst is,
teneinde een gezond en veilig schoolklimaat te handhaven voor alle betrokkenen. Een ieder
behoort zich zo veilig te voelen binnen de school, dat hij/zij ongewenst gedrag durft te
melden. Bij overschrijding van de in dit protocol genoemde grenzen treedt het
gedragsprotocol in werking. Het protocol geldt voor alle leerlingen van groep 1 t/m 8.
2. Preventieve functie
Om ongewenst gedrag te voorkomen proberen wij op school door ons dagelijks handelen
een omgeving te scheppen waarin kinderen zich prettig en veilig voelen. We proberen dit te
bereiken door het creëren van een positief schoolklimaat, waarin veiligheid en
gelijkwaardigheid centraal staan.
Met behulp van de Kanjerlessen doet de school aan preventie. Kernpunten in de aanpak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6a.

6b.

7.
8.

De Kanjerafspraken.
Denk goed over jezelf en de ander.
Pieker niet in je uppie, maar deel je zorgen met de ander, bij voorkeur met je ouders.
Denk oplossingsgericht.
Geef op een nette manier je mening en doe je voordeel met kritiek die je krijgt.
De school maakt onderscheid tussen onvermogen en onwil.
Is er sprake van onvermogen, dan mag deze leerling erop vertrouwen dat hiermee
rekening wordt gehouden. Deze leerling heeft veel te leren in een moeizaam proces.
De omgeving heeft daar begrip voor.
Is er sprake van onwil, dan krijgt deze leerling een grens gesteld, ook als dat
samengaat met onvermogen. Bij onwil kan geen beroep meer worden gedaan op
begrip vanuit de omgeving. Die rek is eruit. Het kan namelijk niet zo zijn dat de
omgeving overal rekening mee moet houden, en dat het onwillige kind om wat voor
reden dan ook “de eigen gang” mag gaan.
Hulp in de vorm van een maatje/buddy/tutor (bemiddeling).
Duidelijk schoolbeleid en handhaving ervan.
3. Curatieve functie

De schooleigen gedragsregels bieden een maatstaf om ter plekke vast te stellen of er sprake
is van grensoverschrijdend gedrag, zodat er consequent kan worden opgetreden. Het
geeft duidelijkheid en daarmee maakt het een adequate klachtenregeling mogelijk. Hierbij is
er een belangrijke rol weggelegd voor de teamleden en ouders. Zij moeten altijd op de
hoogte blijven over de ontwikkelingen van hun kind op school.
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4. Definitie van ongewenst gedrag
Onder ongewenst gedrag verstaan wij:
Verbaal:

vernederen, schelden, bedreigen, belachelijk maken, bijnamen geven,
roddelen, briefjes rondsturen, bedreigen op internet, buitensluiten.

Fysiek:

schoppen, knijpen, slaan, spugen, krabben, bijten, trekken, laten struikelen.

Materieel:

stelen, onderkladden, verstoppen van kleding en/of spullen, spullen
kapotmaken van een medeleerling of van school, fietsbanden lekprikken. Het
doet zich een enkele keer voor dat een leerling zich wenst te misdragen en/of
vindt daartoe het recht te hebben. “Ik zit er niet mee. Het is niet mijn
probleem! Nou en.., moet ik weten. Ik doe het de volgende keer weer.” In dat
geval wordt terplekke contact opgenomen met de ouder. Zolang de ouder niet
is te bereiken en/of niet op school is verschenen, wordt deze leerling uit de
groep geplaatst. De groep wordt beschermd tegen deze leerling.

5. De aanpak bij ongewenst gedrag door leerkrachten
De leerkracht bespreekt het gedrag met de leerling, wijst dit af en neemt één of
meerdere van de volgende maatregelen:
Naar binnen gaan:
- Bovenverdieping naar binnen in een rij:
Eerste bel om
8.25 / 12.55 uur
Tweede bel om
8.28 / 12.58 uur
- In stilte naar binnen;
- De leerkracht staat voorop als de rij wordt gemaakt. Tijdens het lopen kan de
leerkracht er ook voor kiezen om achter de rij te lopen.
Naar buiten gaan:
- Opstellen in de gang, in de rij naar buiten onder begeleiding van de leerkrachten;
- Leerkracht loopt mee naar beneden;
- Surveillancerooster zodat er steeds iemand toezicht houdt op de fietsenstalling
bij het naar buiten gaan.
Te laat komen:
- Te laat komen betekent de pauze binnen blijven. Dat gebeurt in een lokaal waar alle
telaatkomers bij elkaar zitten onder toezicht van Anjo, José, Yvonne of Jos;
- Telaatkomers in de onderbouw krijgen een aantekening, na 3 aantekeningen gesprek
directie, daarna leerplicht inschakelen;
- De leerplichtambtenaar kan hierbij meewerken;
- 1 x te laat is 1 x binnen blijven.
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Wat mag u verwachten van de leerkrachten op school?
1. Voorbeeldgedrag
U mag verwachten dat de leerkrachten van de school respectvol omgaan met uw
kind en met u als ouder. - U mag verwachten dat de leerkrachten onderling
respectvol met elkaar omgaan. Zij zijn zich bewust van het gezegde: “Een goed
voorbeeld doet goed volgen.” - U mag verwachten dat de leerkrachten twee
gedragstalen weten te spreken. De ene gedragstaal sluit aan op de straatcultuur* (=
directief: duidelijk, helder en grens stellend), de andere gedragstaal sluit aan op de
wereld van wederzijds respect (richt zich op het geven van inzicht). Het
voorbeeldgedrag van de leerkracht nodigt kinderen uit om over te stappen naar de
wereld van wederzijds respect. - Doet zich een probleem voor op school, dan mag u
van de leerkrachten verwachten dat zij daarmee oplossingsgericht aan de slag gaan.
Zeurgerichte of wraak- en haatgerichte reacties vinden geen voedingsbodem bij de
leerkrachten. De leerkrachten hebben u nodig om tot een goede oplossing te komen,
die goed is voor uw kind, maar ook voor de andere kinderen, hun ouders, de
leerkracht, de school en de buurt.
*N.B. de leerkracht gedraagt zich niet volgens de normen van de straatcultuur, maar
weet dat er heel duidelijk een grens moet worden gesteld aan de mentaliteit van de
straat. Geen overleg, geen onderhandeling, niet ingaan op: “Ja…maar!” Voor meer
informatie verwijzen wij u naar het Kanjerinformatieboek voor ouders, leerkrachten
en pabo-studenten.
2. Correcte reactie van de leerkracht op excuus van kinderen voor hun wangedrag.
Reactie kind: Maar hij/zij daagt mij uit! Juf/meester: Je laat je uitdagen en opjutten.
Doe alsof de opjutter een radio is. Je hoort het wel, maar luistert niet. Reactie kind Ik
deed het wel, maar hij/zij vertelde niet dat ik moest stoppen. Juf/meester: Je moet
rekening leren houden met gevoelens van een ander. Als iemand niet blij kijkt, dan
moet jij je afvragen of het wel leuk is wat jij allemaal doet. Reactie kind: Maar hij/zij
deed het ook bij mij. JUF/meester: Natuurlijk hoef jij het niet over je kant te laten
gaan. Maar dan ZEG je er iets van. Je gaat niet schelden, zeuren, huilen, roddelen. En
gaat het door? Dan haal jij je schouders op en denkt: jammer dan. Je stapt naar je
maatje. Wordt het heel erg? Dan stap je naar de juf of meester. En die weten van
wanten. Daar mag je op vertrouwen. Reactie kind: Ik deed het wel, maar ik deed het
niet alleen. Waarom moet u mij weer hebben? Juf/meester: Ik ben niet van plan om
slecht over je te denken. Maar ik ben ook een soort scheidsrechter waar je de
discussie niet mee aangaat. Anders gezegd: als je iets doet wat niet helemaal de
bedoeling is en ik zie dat, dan ga je daarover met mij niet in discussie.
3. Correct antwoord van de leerkracht op misdragingen van ouders
Beste ouders, u spreekt met respect over elkaars kinderen en opvoeding. Uiteindelijk
doen we allemaal ons uiterste best naar eer en vermogen. U spreekt met respect
over de leerkrachten die werkzaam zijn op deze school.
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Op welke manier corrigeert de leerkracht op school?
De leerkracht gaat ervan uit dat mensen, dus ook kinderen, elkaar niet dwars willen
zitten. Kinderen hebben niet de bedoeling om vervelend te doen. In een conflict
wordt daarom gevraagd naar bedoelingen van het kind. “Is het jouw bedoeling om
mij zo boos te maken? Is het niet jouw bedoeling? Doe dan anders. Is het wel jouw
bedoeling, dan doe je het goed, maar dan heb je nu een probleem, want ik sta niet
toe dat jij verder gaat op deze manier.”
4. Gedragstips voor ouders
Een extra moeilijkheid doet zich voor als ouders van de “niet-pester” van mening zijn
dat hun kinderen slachtoffer zijn van de “dader”. Ouders uiten hun ongenoegen op
Facebook, op het schoolplein enz. over de dader en eisen dat de school de
vermeende slechterik van school verwijdert. Het vraagt uitzonderlijk veel talent van
de school in de communicatie met ouders om deze vorm van samenspanning te
pareren. Het vergt een specifieke aanpak.
5. Wat wordt van u als ouder verwacht?
Het oplossen van conflicten tussen kinderen is zelden een probleem, als op basis van
het voorgaande met elkaar wordt overlegd. Van de ouders wordt verwacht dat zij
zich aan de volgende vuistregels houden:
U oefent zich in zelfbeheersing. Dat betekent dat u het recht niet heeft andermans
kind, een andere ouder of een leerkracht verbaal of fysiek te overdonderen/aan te
vallen. Het wordt helemaal een drama als u zich misdraagt in aanwezigheid van
andere kinderen.
U spreekt in positieve zin over andermans opvoeding en andermans kind. Dat doet
de school ook over u en uw kind. Kunt u dat niet, dan houdt u uw mond. Meent u
toch het recht te hebben kwaad te spreken op basis van vermeend onrecht dat u is
aangedaan, dan bent u waarschijnlijk de oorzaak van alle emotionele opwinding.
U overlegt met de school als u zich zorgen maakt om het welzijn van uw kind, of het
welzijn van andermans kind, dan overlegt u met de school. Uitgangspunt daarbij is
dat u in gesprek gaat met het doel een oplossing te zoeken die goed is voor u en uw
kind, maar ook goed is voor de andere kinderen. De school is hierin uw medestander.
Als ouder kent u het verschil tussen overleg waarin zorg wordt gedeeld/een
oplossing wordt gezocht, en kwaadsprekerij/achterklap.
U onthoudt zich van kwaadsprekerijen op internet.
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Tips voor ouders
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

Ook mijn kind kan doen als de zwarte, rode of gele pet. Ook mijn kind kan
pesten.
Ook mijn kind kan worden gepest.
Ik neem het probleem serieus.
Ik raak niet in paniek.
Ik straf niet fysiek en ga niet “uit mijn dak” als ik hoor dat mijn kind vaak doet
als de zwarte pet.
Ik probeer er achter te komen wat mogelijke oorzaken kunnen zijn van het
gedrag van mijn kind.
Ik vraag mij af: Voelt mijn kind zich veilig thuis? Voelt mijn kind zich veilig op
school? Pest mijn kind uit stoerheid of uit gewoonte? Pest mijn kind omdat
het denkt dat het zo hoort? Pest mijn kind omdat het bij de groep wil horen?
Welke t.v.-programma’s kijkt mijn kind allemaal? Wat doet mijn kind allemaal
op internet? Weet mijn kind wel wat het doet, wat het aanricht?
Ik besteed extra aandacht aan mijn kind.
Ik corrigeer agressieve buien.
Ik stimuleer mijn kind om aan sport te doen of bij een club te gaan.
Ik overleg met de school, ik ga niet zelf ingrijpen.
Ik bied hulp aan mijn kind.
Ik lees boeken over pesten en/ of vraag informatie op.
Ik schakel eventueel een expert in als ik dat nodig vind of als de school dat
aangeeft.
Beheers u op social media. Een behoorlijk aantal ouders is van mening alles te
mogen twitteren en te Whatsappen over leerkrachten, klasgenoten en andere
ouders met alle gevolgen van dien.
Ook op social media gelden normale sociale gedragscodes.
Tips voor de kinderen

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Spreek met respect over je ouders. Uiteindelijk bepalen jouw ouders wat wel
en niet kan.
Spreek met respect over je school. Uiteindelijk bepalen de leerkrachten wat
wel en niet kan op school.
Spreek met respect over je klasgenoten. Beheers jezelf. Blijf fatsoenlijk. Daar
kom je het verst mee. Je juf/meester is hiervoor het aanspreekpunt als dit
moeilijk voor je is.
Spreek met respect over jezelf. Ook jij mag er zijn. Als je daaraan twijfelt,
spreek dan met je ouders en/of je juf/meester.
Beheers je op social media. Gedraag je.
Wil ik stoer zijn? Dan ga ik op vechtsport.
Wil ik de baas spelen? Ik vraag een hond.
Verveel ik me? Dan verzin ik zelf een leuk plan. Ouders en leerkrachten zijn
geen wandelende Efteling.
Pest ik omdat ik bang ben zelf gepest te worden? … Dan stop ik daarmee!

Op school trainen we dit: Veel leerlingen gaan vervelend met elkaar om. Blijf rustig. Haal je
schouders op. Sommige leerlingen zijn gewoon in de war. Maak je niet druk. Jammer dan.
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Kom je ongewenst gedrag tegen?
Zeg en doe dan dit:
1.

Wil je ermee stoppen? Ik krijg een naar gevoel van jouw gedrag. Ik vind het vervelend
dat je dit (schelden, achterna roepen, slaan enz.) doet.

2.

Wil je er niet mee stoppen? Meen je dat?

3.

Zoek het uit. Hier heb ik geen zin in. Je haalt je schouders op en gaat iets gezelligs
doen. Je blijft rustig, je blijft eigen baas (je laat je niet beïnvloeden door een
vervelend persoon) je doet als de witte pet.

4.

Ga weg bij vervelend gedoe. Zoek een maatje, doe iets gezelligs, maak een
kletspraatje met iemand anders. Op die manier kom je meestal van pesters af.

5.

Zorg ervoor dat jezelf geen benzine geeft. Ga je reageren dan wordt het alleen maar
erger.

6.

Stopt het niet? Dan stap je naar de juf of meester toe

Weten jij en je maatje geen oplossing?
Op social media volg je dezelfde gedragslijn. Met dit verschil dat je hulp kunt inroepen bij
meldknop.nl Je doet dat nadat je met je ouders hebt besproken wat er aan de hand is.
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Groepsregels
De Kanjerafspraken
De school streeft een positieve, opbouwende sfeer na en doet dat binnen de kaders van de
wet enerzijds en binnen het kader van de Kanjerafspraken anderzijds.

We vertrouwen elkaar
We helpen elkaar
Niemand speelt de baas
Niemand lacht uit
Niemand is of blijft zielig
De school zet middels de Kanjerlessen in op het versterken van het onderling vertrouwen en
het besef dat het goed is elkaar te helpen. Binnen dat kader speelt niemand de baas, hebben
we plezier met elkaar, en ben je of blijf je niet zielig. Duidelijk wordt gesteld dat de
leerlingen ten opzichte van elkaar niet de baas zijn. De leerkracht daarentegen is op school
“de baas/ het gezag” en de ouders zijn dat thuis.
In gesprek met kinderen (en ouders) wordt de voorwaarde gehanteerd dat binnen de kaders
van de Nederlandse wetgeving veel mag zolang je rekening houdt met elkaar. Jij hoeft je niet
onveilig te voelen door het gedrag van de ander, en die ander hoeft zich niet onveilig te
voelen door jouw gedrag. Kortom: je gedraagt je.
Deze anderen zijn:
1. Jouw klasgenoten en andere leerlingen op school;
2. De leerkrachten, de directie, de ouders van andere kinderen;
3. Jouw ouders, die trots op je kunnen zijn. Omdat jij iemand bent die is te vertrouwen.
Als je iets vertelt, dan vertel je het hele verhaal en niet toevallig het belangrijkste stukje
even niet;
4. Mensen die op eenzelfde manier doen als jij, maar ook mensen die anders doen dan jij.
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Stappenplan
Dit stappenplan wordt ook met het kind /de kinderen besproken en ziet er als volgt uit:

Stap 1
De leerling wordt uit de klas gezet. De ouders worden gebeld. Notitie in Parnassys.
Stap vermelden. Bij elke stap gebruik je een nieuwe notitie.
Gedrag tegenover leerkrachten
Bij onacceptabel gedrag (uitschelden, lichamelijk geweld):
stap 1 en 2 overslaan, meteen overgaan op stap 3 en 4.

Stap 2
De leerling wordt naar de directie gestuurd. Dit kan gezien worden als een korte Time-out.

Stap 3
Ouders worden uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4 *
De leerling werkt buiten de groep op een geschikte plek op school.
De lange Time-out mag maximaal 5 schooldagen duren.

Stap 5 *
Bij herhaling van het wangedrag gaat de school over tot schorsing.

Stap 6 *
Indien het wangedrag daarna niet ophoudt, gaat de school over tot definitieve verwijdering.

* Bij stap 4, 5 en 6: De leerplichtambtenaar en het bestuur van Markant worden ingelicht over de
situatie.

Bij alle stappen worden de ouders op de hoogte gebracht.
Let op1: Ieder schooljaar start een leerling weer bij stap 1.
Te laat komen
Bij 3x te laat : Ouders worden gebeld.
Bij 5x te laat: Brief (per post) van het MT naar de ouders.
In de brief staat ook dat er een melding wordt gedaan bij de leerplichtambtenaar.
Weglopen leerlingen
Er wordt meteen contact opgenomen met de ouders.
Consequentie voor leerling is: aantal dagen uit de klas.
Het afwijzen van adviezen en het niet mee willen denken van ouders aan een positieve
oplossing interpreteert de school als een vorm van pedagogische verwaarlozing, en zal daar
melding van doen bij het Algemeen Meldpunt van Kindermishandeling. Het AMK heeft als
gangbare regel dat het ingrijpt in een gezin als er meer dan twee meldingen over een gezin
zijn binnengekomen.
De volgende maatregelen zijn mogelijk:
a.Time-out;
b.Schorsing;
c.Verwijdering
Voor details zie: Protocol ‘Time-out, Schorsing en Verwijdering van leerlingen’
Stichting Markant Onderwijs, vastgesteld op 29 februari 2016
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Bijlage 1

Voorbeelden van overtreding of ongewenst gedrag
-

Het verstoren van de orde in woord en gedrag;
Brutaal gedrag in woord, houding en gebaar. D.w.z. onredelijk, buitenproportioneel en
respectloos de wijze waarop het gedrag op dat moment door anderen wordt ervaren;
Het pesten, bedreigen en uitschelden van medeleerlingen, ouders of personeelsleden;
Het regelmatig overtreden van schoolregels;
Het weglopen van school;
Het ernstig beledigen in woord of gebaar van medeleerlingen, ouders of personeel;
Het maken van discriminerende opmerkingen over huidskleur, religie, seksuele geaardheid of
uiterlijke kenmerken;
Het pesten, bedreigen en uitschelden van leerlingen in groepsverband;
Het bewust verwonden/letsel toebrengen aan medeleerlingen, ouders of personeelsleden;
Het bewust aanbrengen van schade/vernielingen;
Diefstal;
Het bedreigen;
Het gebruiken van geweld;
Onzedelijk betasten en/of aanranden;
Wapens bij zich hebben;
Gebruik van alcohol of drugs.

Indien sprake is van zeer ernstig grensoverschrijdend gedrag kan naast het opleggen van een
time-out of een besluit tot schorsing of verwijdering, ook aangifte worden gedaan bij de
politie.
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BIJLAGE 2
Standaard Schorsingsbrief, aangetekend te versturen
Betreft: Schorsing
Ons kenmerk: xxx
Uw kenmerk: xxx
Breda, <datum>

Geachte <naam ouder> ,
Met ingang van vandaag heeft ondergetekende, directeur van <naam school> besloten uw
<zoon/dochter + naam leerling> te schorsen voor de duur van schooldagen. Tijdens deze
dagen heeft <naam leerling> geen toegang tot school.
Zoals vastligt in het protocol “Time-out, Schorsing en Verwijdering van leerlingen” hebben
wij dit al besproken tijdens ons gesprek op <datum en tijd> . Dit gesprek is vastgelegd in een
verslag dat u voor gezien hebt ondertekend.
Aanleiding voor de schorsing was het volgende:
<puntsgewijze bescherming van het incident(en)>
U hebt de mogelijkheid om binnen zes weken bij ons schoolbestuur bezwaar aan te tekenen
tegen deze schorsing. Daarvoor kunt u een brief schrijven aan “Markant Onderwijs, t.a.v.
College van Bestuur, Hooilaan 1, 4816 EM Breda”. Vermeld hierin duidelijk dat u bezwaar
aantekent tegen deze schorsing en waarom u bezwaar aantekent.
Met vriendelijke groet,
namens het College van Bestuur van Markant Onderwijs

Directeur

c.c.:
- College van Bestuur Markant Onderwijs
- Onderwijsinspectie
- Leerplichtambtenaar gemeente Breda
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