Gedragsprotocol

“Regels stel je samen op, grenzen stellen doen wij”.
Naleving van de regels bespreken we met elkaar, grenzen worden door ons bewaakt.
Om op Wereldwijzer zorgvuldig met die regels en grenzen om te gaan hanteren we het
gedragsprotocol. In het gedragsprotocol staat wat wij van elkaar verwachten. Dit betreft het
gedrag van de leerkrachten, de leerlingen en de ouders van onze school. Ook beschrijven we wat
wij ondernemen indien regels worden overtreden.
Op Wereldwijzer gaan wij respectvol met elkaar om en gebruiken we de drie kapstokregels van de
Vreedzame school:
1. Voor groot en klein zullen we aardig zijn.
2. We zullen goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken morgen.
3. De school is van binnen een wandelgebied, buiten hoeft dat lekker niet.
Grensoverschrijdend gedrag is gedrag dat bewust kwetsend is. Bewust vernielen van materialen,
storend gedrag in de klas, het uitschelden van een leerling of leerkracht zijn hiervan voorbeelden.
Op onze school worden we soms geconfronteerd met ongewenst gedrag zoals:
Fysiek: slaan, duwen, schoppen, etc.
Mentaal: uitschelden, brutaliteiten, structureel roddelen, vloeken, etc.
Materieel: afpakken, stukmaken van spullen die niet het eigendom zijn.
Wat doen wij bij grensoverschrijdend gedrag:
● De leerling krijgt een Time-out bij een andere leerkracht of de directeur, met een taak.
● De leerkracht gaat in overleg met de intern begeleider of directeur over de leerling die
grensoverschrijdend gedrag vertoont.
● De leerkracht maakt een aantekening in het leerling-dossier en stelt het kind en diens
ouders op de hoogte;
● Bij herhaling worden de ouders op school gevraagd voor een gesprek met de leerkracht
en/of directeur. In dit gesprek worden de ouders op de hoogte gesteld van de
maatregelen die wij nemen als hun kind weer het ontoelaatbare gedrag laat zien. School
zal samen met de ouders trachten het gedrag van de leerling positief te beïnvloeden.
● Mocht de leerling ondanks onze afspraken toch weer grensoverschrijdend gedrag
vertonen, zullen we passende maatregelen nemen.
Deze maatregelen zijn:
● Bij eerstkomende waarschuwing
= 1 dag uit de groep
● 2de waarschuwing
= 2 dagen uit de groep
● 3de waarschuwing
= 1 week uit de groep
● Bij de eerst volgende waarschuwing zal overgegaan worden op schorsing van school en in
het uiterste geval het starten van een verwijderingsprocedure.
Na ieder incident wordt contact opgenomen met de ouders door de leerkracht of directeur.
Indien een ander kind de dupe is geworden van grensoverschrijdend gedrag, zullen zijn of haar
ouders ook op de hoogte gesteld worden van de acties die wij hebben ondernomen, zij het met
inachtneming van de privacy.

Bijlage 1:

Datum
Hoorn,
Betreft: grensoverschrijdend gedrag.
Aan de ouders/verzorgers van: ……………………………………………………..

Geachte mevrouw, meneer,
Tot mijn spijt moet ik u melden dat uw dochter/zoon zich vandaag in de klas zo misdragen heeft,
dat ik mij genoodzaakt zag haar/hem uit de klas te verwijderen en te sturen naar de klas van :
………………………………………………………..voor een Time out plaatsing.
Na een probleemoplossend gesprek is zij/hij na een periode van ….. uur weer in de eigen klas
opgenomen.
Ik verzoek u zo spoedig mogelijk contact met mij op te nemen, zodat ik u op de hoogte kan stellen
van wat er precies gebeurd is.
Wilt u ook zo vriendelijk zijn ons, door middel van het plaatsen van uw naam en handtekening, te
laten weten dat u deze brief gelezen hebt. Uw dochter/zoon dient de brief morgen weer op
school in te leveren.
Met vriendelijke groet,
Groepsleerkracht groep ..

Ja, ik heb deze brief gelezen.
Naam: ……………………………………
Datum:…………………….

Handtekening:

Bijlage 2:

Datum
Hoorn,
Betreft: grensoverschrijdend gedrag.
Aan de ouders/verzorgers van ………………
Geachte meneer/mevrouw,
Tot mijn spijt moet ik u melden dat uw dochter/zoon zich vandaag tijdens de gymles zo misdragen
heeft, dat ik mij genoodzaakt zag haar/hem apart te zetten voor een Time out plaatsing.
Na een probleemoplossend gesprek is zij/hij na een periode van ….. uur weer in de eigen klas
opgenomen.
Ik verzoek u zo spoedig mogelijk contact met mij op te nemen, zodat ik u op de hoogte kan stellen
van wat er precies gebeurd is.
Wilt u ook zo vriendelijk zijn ons, door middel van het plaatsen van uw naam en handtekening, te
laten weten dat u deze brief gelezen hebt. Uw dochter/zoon dient de brief morgen weer op
school in te leveren.
Met vriendelijke groet,
Groepsleerkracht groep ……

Ja, ik heb deze brief gelezen.
Naam: ……………………………………
Datum:…………………….

Handtekening:

Bijlage 3:

Datum
Hoorn,
Betreft: grensoverschrijdend gedrag.
Aan de ouders/verzorgers van ……………………………………………………………..

Geachte mevrouw, meneer,
Tot mijn spijt moet ik u melden dat Uw dochter/zoon zich vandaag in de pauze zo misdragen heeft,
dat ik mij genoodzaakt zag haar/hem in de hal te zetten voor een Time out plaatsing.
Na een probleemoplossend gesprek is zij/hij na een periode van ….. uur weer in de eigen klas
opgenomen.
Ik verzoek u zo spoedig mogelijk contact met mij op te nemen, zodat ik u op de hoogte kan stellen
van wat er precies gebeurd is.
Wilt u ook zo vriendelijk zijn ons, door middel van het plaatsen van uw naam en handtekening, te
laten weten dat u deze brief gelezen hebt. Uw dochter/zoon dient de brief morgen weer op
school in te leveren.
Met vriendelijke groet,
Groepsleerkracht groep ….

Ja, ik heb deze brief gelezen.
Naam: ……………………………………
Datum:…………………….

Bijlage 4:

Handtekening:

Datum
Hoorn,
Betreft: officiële waarschuwing grensoverschrijdend gedrag.
Aan de ouders/verzorger van
adres
Geachte mevrouw, meneer,
Tot mijn spijt moet ik u meedelen dat ………… in verband met ontoelaatbaar gedrag jegens
een medeleerling op ……………………., een schriftelijke officiële waarschuwing krijgt.
Voordat wij tot deze officiële waarschuwingen zijn gekomen heeft …………. al drie keer een
zogenaamde ‘time-out’brief gehad, die u heeft moeten tekenen voor gezien. Dit heeft
helaas nog niet tot bijsturing van zijn gedrag geleid.
Ik heb datum:………… een gesprek met ……………. gehad en hem/haar uitgelegd hoe de
procedure bij ons is:
▪ 3x stopopdracht met bericht naar ouders/verzorgers.
▪ 1ste officiële waarschuwingsbrief en gesprek met ouders/verzorgers.
▪ 2de officiële waarschuwingsbrief en gesprek met ouders/verzorgers.
▪ 3de officiële waarschuwingsbrief en gesprek met ouders/verzorgers.
▪ Schorsing van school, waarbij contact met de leerplichtambtenaar volgt.
o 1 dag
o 2 dagen
o week
In mijn gesprek met …………, op datum, heb ik belangrijke afspraken met hem/haar
gemaakt.
1. ..
2. ..
3. ..
Hoogachtend,

Marietje de Jong-Varwijk
directeur

Bijlage 5:

Datum
Hoorn,
Betreft: schorsing i.v.m. grensoverschrijdend gedrag.

Aan de ouders/verzorgers van ……………………………………………………..

Tot mijn spijt moet ik u meedelen dat uw dochter / zoon …………………………………………….
in verband met ontoelaatbaar gedrag jegens een medeleerling/leerkracht op ………(datum)……
door mij geschorst is voor de duur van 1 dag: datum ……………
Uw dochter/zoon heeft al eerder dergelijk ontoelaatbaar gedrag vertoond en heeft
daarvoor … maal een officiële waarschuwing gekregen.
Wij moeten ook de leerplichtambtenaar van dit voorval op de hoogte brengen.
Uiteraard gaan wij er van uit dat deze schorsing er voor zorgt dat uw kind niet weer over de schreef
gaat. Mocht dat wel het geval zijn dan zullen we meerdere dagen tot schorsing over moeten
gaan.

Hoogachtend,

M. de Jong-Varwijk,
directeur

Bijlage 6:

Kaart van:
Actie
Time-out 1
Time-out 2
Time-out 3
1ste officiële
waarschuwing
1 dag uit groep met
werk naar..
2de officiële
waarschuwing
2 dagen uit groep
met werk naar..
3de officiële
waarschuwing
1 week uit groep
met werk naar..
Schorsing
1 dag thuis
Schorsing
2 dagen thuis
Schorsing
1 week thuis

Datum

Kort verslag van grensoverschrijdend gedrag
Ouders op de hoogte stellen
Ouders op de hoogte stellen
Oudergesprek – toelichting rest protocol

Brief + oudergesprek

Rode kaart

Brief + oudergesprek

Brief + oudergesprek

Brief + oudergesprek + melding leerplicht

Brief + oudergesprek + melding leerplicht

Brief + oudergesprek + melding leerplicht

Start procedure verwijdering van school
➢ Indien een andere leerling betrokken is bij of de dupe is van grensoverschrijdend gedrag
moeten diens ouders op de hoogte gebracht worden van onze genomen acties
(‘slachtofferhulp’)
Bijlage 7:

Notitie grensoverschrijdend gedrag
Betreft:
Datum:
Groep:
Notitie nummer:
Beknopt verslag van het gedrag:

Handelen leerkracht:

Maatregelen:

Notities van gesprek met ouders:

Gemaakte afspraken met ouders en leerling

Nazorg:

Bijlage 8:

Rode kaart;

Ik ben over de afgesproken grens heen gegaan.

________________________________________________________________________________

