Stappenplan omgaan met elkaar
Omgaan met elkaar
Dit stappenplan maakt deel uit van het veiligheidsbeleidsplan (protocol voorkomen en
aanpak van pesten op CBS De Boustien)
Inleiding.
Voor een evenwichtige ontwikkeling van uw kind zijn rust, regelmaat en
duidelijkheid erg belangrijk.
Dit geldt niet alleen voor thuis maar ook voor de school- en buurtsituatie.
De laatste jaren komen deze voorwaarden steeds meer onder druk te staan door:
•
De individualisering binnen de maatschappij.
•
Veel nadruk op kennis (rekenen, taal, lezen) en minder op de sociaal emotionele
ontwikkeling.
•
Kennis veroudert steeds sneller onder invloed van nieuwe communicatiemiddelen.
Onderwijs en maatschappij zijn met elkaar verbonden, als de één verandert, gaat de
ander mee.
Ouders en leerkrachten doen er goed aan om aandacht te besteden aan de emotionele
ontwikkeling van de kinderen. Uit onderzoek blijkt dat rust, stabiliteit en zelfvertrouwen
factoren zijn bij het gelukkig zijn in relaties, het met succes afronden van studies en het
slagen in een carrière.
De school is een belangrijke ontmoetingsplaats voor kinderen en ouders.
Het is daarom een voorwaarde dat iedereen zich prettig voelt.
Om goed met elkaar om te kunnen gaan is het van belang om duidelijkheid te verschaffen
over wat we van elkaar verwachten.
De betrokken geledingen binnen de basisschool zijn:
• De ouders, die aan de leerkrachten hun kinderen toevertrouwen.
• De kinderen, die binnen een groep zoveel mogelijk proberen te leren.
• De leerkrachten, die met het vertrouwen van ouders en kinderen zo goed mogelijk
een groep proberen te begeleiden.
Bouwstenen
Welke bouwstenen zijn hiervoor nodig?
• Het aanleren van goede omgangsvormen.
Dit is ons inzien een gedeelde verantwoordelijkheid van ouders en leerkrachten.
Je maakt afspraken met elkaar, die dan ook moeten worden nageleefd.
Deze duidelijkheid geeft het kind een goed houvast om zijn/haar gedrag aan te
passen.
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Het uitgangspunt is: In het gezin wordt de basis gelegd voor vertrouwen en veiligheid,
de school kan hierop voortbouwen.
Op De Boustien wordt gewerkt met het project “De Vreedzame School”. Het project
heeft tot doel een democratische gemeenschap te creëren, waarin leerlingen een
stem krijgen, zich verantwoordelijk voelen, zich positief gedragen, en conflicten
zonder geweld oplossen. Het streeft naar het creëren van een cultuur waarin
leerkrachten en ouders meer betrokken zijn bij en zich verantwoordelijk voelen voor
de klas en school als geheel. De kern van de Vreedzame School bestaat uit lessen
voor alle groepen in de basisschool in conflictoplossing en de sociale vaardigheden
die daarbij nodig zijn.
•

•



Een open communicatie.
Tussen ouders en leerkrachten is dit de sleutel om eventuele problemen in
een zo vroeg mogelijk stadium te onderkennen en op te lossen.
Een positief opvoedingsklimaat scheppen.
Ouders en leerkrachten dienen zich te realiseren dat: het geven van complimenten,
goed gedrag stimuleren, elkaar de kans geven om gemaakte fouten te herstellen,
voorwaarden zijn om dit opvoedingsklimaat te onderhouden.
Veel ouders hebben behoefte aan herkenbare omgangsvormen vanuit de school.

Stappenplan
Om hieraan zo concreet mogelijk vorm te geven is het volgende stappenplan ontwikkeld.
“Als iets niet vanzelfsprekend is.”
Als aanzet geeft de school aan hoe zij omgaat met gedragsproblemen en wanneer de
ouders worden betrokken bij het probleem.
Per niveau wordt globaal aangegeven wat er aan de hand is en welke stappen de
betrokkenen ondernemen om te komen tot een oplossing.
We hopen, dat met behulp van dit stappenplan, het voor ouders duidelijk wordt wat er van
elkaar mag worden verwacht. Door een beter begrip voor elkaars positie zal het voor het
kind gemakkelijker zijn om het gedrag te verbeteren. Het moge duidelijk zijn dat het in
ieders belang is om een mogelijke negatieve gedragsspiraal zo vroeg mogelijk weer om te
buigen naar gedrag waar weer respect voor elkaar uit spreekt.
Vooraf: Iedere melding van pestgedrag dient serieus genomen te worden en te worden
geverifieerd.
Op het moment dat een leerling, een ouder of een collega melding maakt van pestgedrag
worden de volgende stappen ondernomen. Deze stappen zijn erop gericht om het
pestgedrag zo snel mogelijk te stoppen.
Stap 1
 Formulier FOBO invullen (bij voorkeur samen met kind(eren)
 Ouders op de hoogte brengen
 Melding IB/directie
 Indien nodig team op de hoogte stellen van incident
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Stap 2
 Indien hele groep bij pestgedrag betrokken is: groepsgesprek
 Uitvoeren acties/maatregelen
 Extra investeren in probleem m.b.v. Vreedzame school en materialen omtrent sociale
competenties
 Na week nagesprek met betrokkenen
Stap 3
 In geval dat ouders melding hebben gemaakt van pestgedrag:
 Terugkoppeling naar de ouders
 Na evaluatie weer contact opnemen
Stap 4
 Gesprek met betrokkenen m.b.v. FOBO
 Gaat het goed handhaven niet goed bijstellen
 Leerkracht stelt een plan van aanpak op (HP) in Parnassys
 Team wordt hiervan indien noodzakelijk op de hoogte gebracht
 Ouders ondertekenen handelingsplan
Stap 5
 Na periode handelingsplan evalueren/afronden
 Gesprek met de groep/betrokkenen
 Pestgedrag niet over dan externe deskundige inschakelen

Opmerkingen:
Alle concrete acties en afspraken worden door de leerkracht vastgelegd in Parnassys.
Dit bij notities middels het FOBO formulier en evt. middels een HP.
Acties en afspraken dienen erop gericht te zijn het pesten onmiddellijk te stoppen en het
gedrag te veranderen.
Bij aanhoudend pestgedrag kan deskundige hulp worden ingeschakeld zoals de OBD, de
schoolarts van de GGD of schoolmaatschappelijk werk.
Eventueel kan er besloten worden om een stap 6 te ondernemen:
Stap 6
 Gesprek met alle ouders en leerkrachten uit de groep over het pestprobleem in de
groep o.l.v. directie
Doel: informatieverstrekking.
Wat kunnen ouders doen om het gedrag te beïnvloeden?
Er zal ook gestimuleerd worden dat ouders onderling contact zoeken.
In het uiterste geval kunnen in goed overleg met alle partijen (leerkracht, team, ouders, ib-er
en directie) nog twee stappen gezet worden:
Stap 7
 De pester wordt geschorst voor maximaal vijf dagen.
Stap 8
 Een leerling (pester of gepeste) wordt tijdelijk in een andere groep geplaatst. Ook het
(tijdelijk) plaatsen op een andere school behoort tot de mogelijkheden.
 Mocht dit meerdere keren noodzakelijk zijn dan zal er met het Bevoegd Gezag
worden overlegd of er een verwijderingprocedure voor de pester(s) in gang kan
worden gezet.
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Het is belangrijk dat ouders, kinderen en leerkrachten zich realiseren dat het geven van
complimenten en goed gedrag stimuleren de beste manier is om een positief
opvoedingsklimaat te scheppen.
Het is van wezenlijk belang voor iedereen dat de betrokken partijen elkaar kansen geven
om gemaakte fouten te herstellen.
Het verbeteren van gedrag gaat met vallen en opstaan. Als het is ingebed in duidelijke
afspraken, zal wangedrag niet direct worden uitgesloten maar wel worden benoemd.
Dit benoemen is de eerste bouwsteen om aan oplossingen te gaan werken.
Er is geen beter resultaat denkbaar, dan een kind dat bereid is te werken aan zijn
tekortkomingen om zo te komen tot een evenwichtiger ontwikkeling.

Problemen die zich kunnen voordoen.
Weigeren.
Het is niet acceptabel dat een kind weigert om deel te nemen aan bepaalde lessen en/of
weigert opdrachten uit te voeren. Dit soort problemen neemt toe. Het kind behoort de
gelegenheid te krijgen om een weigering “recht” te zetten door de opdracht alsnog uit te
voeren of zich achteraf te excuseren voor het getoonde gedrag.
Is dit herhaalde malen niet het geval dan wordt contact opgenomen met de ouders.
Het zonder toestemming verlaten van het schoolterrein onder schooltijd.
Dit kan gevaarlijke situaties opleveren.
Het is mogelijk dat een kind ongerust is over de thuissituatie, maar het komt ook voor dat
na een conflict op school een kind besluit om naar huis te gaan. Mocht zoiets gebeuren
dan wordt er direct telefonisch contact opgenomen met de ouders. We verwachten het
kind dan direct weer op school.
Het is vanzelfsprekend om zo spoedig mogelijk een afspraak te maken om te overleggen
over de ontstane situatie.
Wangedrag tijdens de pauze.
Het is belangrijk dat ieder kind op het schoolplein veilig kan spelen.
Slaan, schoppen of schelden naar andere kinderen tijdens de pauze betekent dat het
betreffende kind in het schoolgebouw blijft en is een gesprek met het kind. Als deze
correctie niet leidt tot verbetering zal er in overleg met de ouders naar andere oplossingen
worden gezocht.
Pesten.
Hieronder verstaan we niet alleen het daadwerkelijk lichamelijke geweld, maar ook
verbale uitingen. Als er sprake is van bedreigingen vinden we het belangrijk dat de
kinderen en/of ouders dit melden aan de school. Vervolgens zal het probleem
bespreekbaar worden gemaakt door middel van gesprekken in de klas en/of gesprekken
met betrokkenen. Als er sprake zou zijn van een duidelijke schuldvraag zullen betrokken
kinderen en ouders worden gehoord.
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Vandalisme/stelen.
Dit gebeurt gelukkig niet vaak, maar mocht dit toch het geval zijn dan worden de
ouders onmiddellijk gewaarschuwd. We vertrouwen erop dat ook ouders dit
melden.
Excursies.
Als er een groep kinderen op excursie is verwachten we dat de kinderen zich goed
gedragen.
Mocht dit niet het geval zijn, dan zullen we de betrokken ouders vragen om het kind bij
een volgende excursie te vergezellen. Een andere mogelijkheid is om het betrokken kind
niet mee te nemen naar een volgende excursie. Ook wordt het gedrag met het kind
besproken.
Nablijven/ huiswerk.
Als het kind vanwege zijn/haar gedrag het opgedragen werk niet heeft af kunnen maken
dan wordt het kind gevraagd dit tijdens de pauze of na schooltijd ( max. 30 min.) af te
maken. Soms kan dit werk, in overleg met de ouders, thuis worden gedaan.
Incidenten buiten schooltijd
Hoewel de school geen verantwoordelijkheid draagt voor wangedrag van de kinderen
buiten de schooluren, kan het belangrijk zijn hier de school van op de hoogte te
houden.
Ouders kunnen dit bij de leraar melden.

Bijvoorbeeld:
•
•

Kinderen die elkaar pesten/bedreigen onderweg naar school.
Wangedrag buiten de schooluren rond het schoolgebouw.( bv. in het weekend)

Het bovenstaande protocol is besproken door de directeur met de ouder/verzorger.

Datum__________________________
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Naam: __________________________ ( ouder)
(dir.)

Naam:_________________________

Handtekening: ____________________

Handtekening:_____________________
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