GEDRAGSPROTOCOL C.B.S. DE REGENBOOG
Te volgen stappen voor leerlingen met problematisch gedrag.
Met problematisch gedrag bedoelen we leerlingen, die zeer regelmatig gedrag vertonen, dat we op
De Regenboog niet accepteren en waarbij eerder genomen maatregelen en gehouden gesprekken
niet het gewenste effect hebben.
Het kind is al meerdere malen het onderwerp van gesprek geweest tussen leerkracht, ouders, ZC-er
en/of directie.
NB:





Bij elke fase wordt bekeken of het kind bij ons op zijn/haar plaats is, of dat er
stappen ondernomen moeten worden om het kind te melden bij het
ondersteuningsteam.
Alle verslagen worden in ParnasSys vastgelegd.
Als ouders niet komen voor gesprek, dan gemaakte contract opsturen en
uitnodigen voor gesprek. Tevens de consequenties van de volgende stap
vermelden.

Stap 0:
Maatregelen in de groep:

Waarschuwen

Apart zetten voor een tijdje

Tijdelijk uitsluiten van bepaalde activiteit(en)

In de pauze binnen blijven met een taak

Nablijven na schooltijd en corrigerend gesprek en/of straf werk uitvoeren
(opruimen, schoonmaken, etc.)

Voor een dagdeel in een andere groep plaatsen
Stap 1:
Maatregelen kort buiten de groep:

Kind brengt de hele dag door bij collega (na overleg met collega en staf)

Verslag in ParnasSys maken door eigen leerkracht

Zo snel mogelijk contact opnemen met ouders/verzorgers, waarbij het gedrag,
de maatregel(en) en de vervolgafspraken worden gemaakt.
Verslaglegging van dit oudergesprek in ParnasSys door de leerkracht

Gesprek met kind, waarin een contract wordt opgesteld. Dit wordt ondertekend
door leerling, ouder en leerkracht. Op verzoek is er een iemand van de staf bij gesprek
aanwezig.
Stap 2:
Maatregelen lang buiten de groep:

Kind brengt maximaal een week door bij collega na overleg met collega en
staf.

Verslaglegging in ParnasSys door eigen leerkracht

Ouders/verzorgers op school voor gesprek met leerkracht en staf. Tijdens
dit gesprek wordt gedrag gemeld, de reeds genomen maatregelen en het
contract besproken. Het contract wordt, waar nodig, aangescherpt. Stap 3
wordt genoemd. Verslaglegging van dit oudergesprek door de leerkracht in ParnasSys.

Bespreking aanscherping contract in staf. Terugkoppeling naar leerkracht.

Met ouders en SMW overleggen of aanmelding in het ondersteuningsteam gewenst is.



Gesprek van leerkracht met kind over aanscherping contract. Op verzoek is er
een staf-lid bij

Stap 3:
Maatregelen kort buiten school:

Kind wordt door ouder/verzorger opgehaald en blijft ook de dag daarna thuis.
Voordat ouders worden gebeld om kind te halen, altijd eerst melden aan de
directie

Directie doet schriftelijke mededeling van deze beslissing aan ouders

Verslaglegging door directie in ParnasSys

Contact directie met Un1ek

Bespreking van gedrag kind en de ondernomen actie van de staf.
Terugkoppeling naar leerkracht

Gesprek met ouders, directie en leerkracht. Er volgt een oudercontract,
opgesteld door leerkracht en staf, met daarin voorwaarde, waaronder het kind
op De Regenboog kan blijven. Stap 4 wordt genoemd, Het kind schuift aan het
eind van de gesprek aan om de voorwaarden te vernemen
Stap 4:
Maatregelen lang buiten school

Schorsing en verwijdering volgens reglement disciplinaire maatregelen van de
Gemeente Maassluis.
De procedure start bij artikel 5.
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