Basis afspraken t.a.v. gedrag.
Ons pedagogisch klimaat is een basiswaarde binnen het IKC. Samen leven en werken waarderen wij vanuit
dezelfde normen en waarden. Bij grensoverschrijdend gedrag in de (stam)groep of op het plein is alleen praten
niet voldoende en zal er gehandeld moeten worden. Er volgen consequenties ten aanzien van dit gedrag.
Wanneer is het grensoverschrijdend gedrag?
In het geval van:
• Ontsporend gedrag (extreem schelden, vloeken, tieren, baldadig, respectloos, etc.)
• Onveilig (andere kinderen pijn doen, agressief gedrag)
• Vernielingen (spullen van anderen moedwillig kapot maken)
• Pesten (onder de water oppervlakte anderen geestelijk pijn doen)
• Racisme
Hieronder het stappenplan, zoals is afgesproken binnen het IKC team ten aanzien van dit handelen:
Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Stap 5

Bespreken met de (stam)groep
Ouders inlichten over het gesprek; alleen de actief betrokkenen
Ouders worden gevraagd om thuis het gesprek met het kind aan te gaan
Ouders en kind worden uitgenodigd voor gesprek door de stamgroepsleider (verplichtend
karakter)
Notitie in ESIS
1x Waarschuwen
Daarna volgt er een actie:
• In de (stam)groep: buitensluiten van de activiteit
Of:
• Buiten de stamgroep: de persoon dient zich te melden bij de directie
Ouders worden ingelicht van de actie en waarom dit de consequentie is.
Ouders en kind worden uitgenodigd voor gesprek met de stamgroepsleider (verplichtend
karakter)
Consequentie voor het kind: taakwerk na schooltijd
Notitie in ESIS
Herhaalde actie
Gesprek met de directie, (stam)groepsleider, ouder en kind
Consequentie voor het kind: taakwerk na schooltijd en de volgende dag niet welkom in de
stamgroep.
Notitie in ESIS
Herhaalde actie
Gesprek met de directie, (stam)groepsleider, ouder en kind.
Het kind krijgt een time-out van 3 schooldagen, waarin het kind niet op school/BSO komt.
Het kind krijgt werk mee om thuis te maken. De school (directie) doet van deze tijdelijke
verwijdering melding bij de leerplichtambtenaar. Zo spoedig mogelijk neemt de
leerplichtambtenaar contact op met de ouders/ verzorgers om hen aansprakelijk te stellen
voor het gedrag van hun kind.
Procedure Schorsing
Notitie in ESIS; mail leerplichtambtenaar
Wanneer het kind toch weer vervalt in onaanvaardbaar gedrag, dan zal opnieuw contact
worden gezocht met de ouders/ verzorgers en zal de school aangeven geen zorg meer te
willen/kunnen dragen voor dit kind. Er zal dan gezamenlijk een passende plek gezocht
moeten worden.
Notitie ESIS; mail leerplichtambtenaar, bestuur BMS, samenwerkingsverband Passend
Onderwijs

