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Inleiding

Dit document is ontstaan naar aanleiding van de volgende bijeenkomsten
en gebeurtenissen.
-

Weer Samen Naar School studiemiddagen over grensoverschrijdend
gedrag
Gesprekken met kinderen over wat zij vinden hoe je omgaat met
elkaar. Wat mag wel en wat mag niet.
Gesprekken met ouders op een studieavond over
grensoverschrijdend gedrag
Weer Samen Naar School studiedag met IB en Directies over
grensoverschrijdend gedrag binnen het onderwijs in Zeewolde
Gebeurtenissen op school waarbij vragen werden gesteld over wat
gewenst gedrag is en wat niet.

Basisschool het Mozaiek wil zorgdragen voor een veilige leeromgeving
voor alle kinderen. Dit document wil een bijdrage leveren om, als deze
veiligheid in het gedrang komt, duidelijk te maken wat de te nemen
stappen zijn bij gedrag wat de veiligheid van kinderen, ouders en
leerkrachten in gevaar brengt.
Allereerst willen we als basisschool uitgaan van een positief leerklimaat.
Kinderen, ouders en leerkrachten respecteren elkaar en proberen door
middel van heldere communicatie inzicht te geven in elkaars denken en
handelen. We hopen dan ook dat dit document bijdraagt tot helderheid
maar dat het niet vaak in de praktijk gebruikt hoeft te worden.
Zoals in groep 8 werd aangegeven door een aantal leerlingen. Als we met
dit soort gedrag bezig zijn, kunnen we niet meer goed leren.
Het moge duidelijk zijn dat de vraagstelling is aangepast geweest op de
verschillende leeftijdsgroepen van de kinderen.
In de bovenbouw is uitgelegd en gepraat over wat is grensoverschrijdend,
in de onderbouw is gepraat in termen van wat vind je fijn, wat kan echt
niet etc.
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Hoofdstuk 1 : Grensoverschrijdend gedrag

Dit hoofdstuk geeft achtereenvolgens weer wat leerlingen, ouders en
leerkrachten verstaan onder grensoverschrijdend gedrag.
Het is een opsomming van alle uitgesproken dingen. Vervolgens een
gedeelte waarin door kinderen, ouders en leerkrachten betekenisvolle
opmerkingen zijn geplaatst.
1.1. Opmerkingen van leerlingen over grensoverschrijdend gedrag
-

schoppen
slaan
plagen
dommerd zeggen
rot kind-stommerik
voordringen
bijten
poepie zeggen
sukkelaar
zand gooien
bal op hoofd gooien
ik ben je beste vriend niet meer
niet eerlijk zijn
pesten
niet meer op een feestje mogen komen
stoel afduwen
van klimrek af duwen
stoel weg halen als je net wilt gaan zitten onderuit halen
stompen
naamkaartje van het kiesbord snel ergens ophangen
blootje laten zien
doormidden hakken
dood maken
iemand pijn doen.
schelden
vechten
kapot maken van spullen
brutale mond tegen juf of meester
uitlokken
schoppen/Slaan
uitlachen
uitschelden op uiterlijk
de baas spelen
afpakken van spullen
stelen van school
middelvinger opsteken
verschillende vormen van pestgedrag
aan spullen van een ander zitten (fietssleutel, spelletje, fietsband leeg laten lopen)
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- grof taalgebruik
- groepsdruk waardoor je geen fouten meer durft te maken
- vernederen
- discrimineren
- computerpesten (msn-hyves)
- herhaaldelijk opscheppen
- roddelen
- liegen.
- als je in vertrouwen iets verteld, en de ander verteld het door.
- praten/ schelden over familie of vrienden.
- als iemand ongewenst aan je zit.
- bij schelden met ziektes.
- wanneer iemand tegen je vloekt.
- brutaal zijn hoort niet, het wordt dan een rommeltje, niemand luistert er meer en het
wordt niet gezellig in de klas.
- boos zijn mag wel, maar je mag niet slaan of schoppen, maar je kunt beter praten. En
soms is er niets aan te doen, bv als je afgegooid wordt met gym mag je boos zijn omdat
je het niet leuk vindt, maar je moet je toch aan de regels houden.
- door elkaar heen praten
- iemand in de steek laten
- elkaar uitlachen
- spullen van iemand afpakken
- aan anderen zitten
- spullen van iemand vernielen
- iemand aan z’n haar trekken
- iemand met opzet (veel) pijn doen
- spullen van iemand afpakken
- iemand bedreigen

1.2. Opmerking van ouders over grensoverschrijdend gedrag
-

slaan, schoppen, bijten, vloeken, schelden
veiligheid van iemand wegnemen
respectloos
mobiel, computer/ msn
omgaan met materiaal respect voorzichtig omgaan met spullen van een ander
het is een breed begrip: manipuleren, taalgebruik(verbaal/non-verbaal)
gedrag dat voor een ander als negatief wordt ervaren
je niet aan afspraken houden
samenspannen pesten

1.3. Opmerkingen van leerkrachten over grensoverschrijdend gedrag
- regels overschrijden
- soms kind afhankelijk wat overschrijdend is
- kinderen die kinderen bedreigen, zo bedreigen dat het zo intimiderend is
dat kinderen bang worden, dit kan ten nadele zijn voor de groep, bang
zijn
- met materiaal gooien
- respectloos omgaan met spullen
- materiaal beschadigen bewust
- opzettelijke vernieling
- uitschelden
- stelselmatig schelden
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bedreiging van leerkrachten
duwen/ slaan
bewust nee zeggen, niet luisteren
leerlingen onderling
afspraken stelselmatig niet nakomen
bedreigingen fysiek/ verbaal
weglopen, brengt veiligheid voor zichzelf en anderen in gevaar (omgeving)
Kinderen die niet reageren op corrigerend opmerkingen
Gevaar voor andere kinderen
Onbeleefdheid
Sfeer beïnvloeden
Leerproces belemmeren van anderen
Daar waar je zelf als leerkracht je onveilig voelt
Pijn doen
Groepsproces wordt verstoord
Leerling/leerkracht lijdt onder ’t gedrag
Bedreigingen
Als er iets gebeurt zodat zorgbehoevenden de zorg niet krijgen.
Te veel aandacht voor 1,2 lln overschrijdt mijn leerkracht grens.
Brutaal
Respectloos
Intimidatie
Pesten ( duwen, opwachten )
Cyberpesten ( SMS – Hyves )

1.4. Overige opmerkingen vanuit leerlingen, ouders en leerkrachten
1.4.1.Leerlingen
- We moeten praten en uitleggen aan elkaar waarom dingen niet kunnen.
- Als het steeds doorgaat dan moet er wel gestraft worden.
- Regels zijn er niet om te plagen, maar omdat het dan gezellig blijft. En
iedereen kan dan beter werken als het stil is.
- Als je ziet dat iemand hulp nodig heeft, blijf kalm en ga hulp halen.
Dit grens overschrijdende gedrag belemmert ons leerproces:
- Fluisteren.
- Onrust in de klas.
- Als je gepest wordt.
- Als iemand constant tegen je praat.
- Als je moeilijkheden thuis hebt/ je eigen gevoel.
- Nadat je een ruzie hebt gehad.
Wat vind je fijn?
- spelen, met elkaar meedoen
- leuk tegen elkaar doen, aardige dingen zeggen
- goed luisteren
- niet duwen
- wat je beloofd moet je doen, anders wordt iemand boos
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1.4.2.Ouders
Wat willen we op school gerealiseerd zien:
- duidelijke regels
- respect aanleren
- consequent
- terugkoppeling van de leerkrachten naar huis en andersom
- eerlijkheid en openheid
- handleiding vanuit school/ protocol
- veiligheid
- als ouder je niet negatief uitlaten over een leerkracht of
medeleerling
- communiceren
- leerkrachten met leerlingen praten
1.4.3.Leerkrachten
- Belangrijk om duidelijk structuur helder te hebben
- Zijn de regels overal hetzelfde?
- Zijn de grenzen die we willen hanteren duidelijk?
- Wat doen wij bij herhaling van gedrag?
- Grensoverschrijdend kan bewust of onbewust zijn
- Lastig verschil tussen individuele leerlingen
- Consequent gedrag nodig om ook voorbeeld te stellen en veiligheid te
waarborgen voor andere kinderen in de groep
- Duidelijkheid naar het kind toe over gedrag
- Interne schorsing lijkt goed
- Met handen/ armen/ voeten alles dus van iemand afblijven
- Er wordt ook veel gevraagd van de handelingsgerichtheid van de
leerkracht
- Iedereen moet respectvol omgaan met spullen
- Letten op leerkracht taalgebruik en kind taalgebruik
- Teamwork belangrijk bij grensoverschrijdend gedrag
- We willen gevoelsmatig soms voorbij gaan aan de duidelijke harde
consequenties maar we willen ook veiligheid waarborgen voor alle
kinderen en het kind die er zelf bij betrokken is
- Wat is precies de grens?
- Wat kun je doen met ouders die de grens overgaan?
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Hoofdstuk 2
Stappenplan bij grensoverschrijdend gedrag
Er is sprake van grensoverschrijdend gedrag
(Gedrag zoals in hoofdstuk 1 genoemd waarbij er sprake is van regelmatig en
stelselmatig gedrag)

Kind- leerkracht-ouder wordt hier op aangesproken

Ouders worden gebeld

Het vertoonde gedrag wordt max. 3 keer op bovenstaande manier besproken
met het kind.

Ouders worden gebeld elke keer bij vertonen gedrag.

Consequentie gedrag na 3 keer
- Buiten: kind blijft bij de pleinwacht staan en speelt niet mee
- Binnen: kind wordt intern geschorst en zit in een andere klas of op een
andere plek maar niet in de eigen klas, voor die dag.

Er komt een gesprek met ouders, kind en directie

Bij herhaling van het gedrag komt er een gesprek met ouders, kind, directie en
vindt er nogmaals een interne schorsing plaats
Eerst een gesprek alvorens kind weer in de klas-school komt.

Gaat het nogmaals fout dan wordt het kind voor bepaalde tijde extern
geschorst.
Verder volgt dan het schorsingsprotocol.
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Van elk gesprek wordt een verslag gemaakt. Deze wordt ondertekend
door het kind, de ouders en de school.
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Hoofdstuk 3
Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen
Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst
gedrag door een leerling, waarbij psychisch en of lichamelijk letsel aan
derden is toegebracht. Er worden 3 vormen van maatregelen genomen:
- Time out
- Schorsing
- Verwijdering
Time out
Een ernstig incident leidt tot een time-out met onmiddellijke ingang.
Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
- In geval van een time-out wordt de leerling voor de rest van de dag de
toegang tot de school ontzegd;
- Tenzij redelijke gronden zich daartegen verzetten worden de
ouders/verzorgers onmiddellijk van het incident en de time-out
gemotiveerd op de hoogte gebracht (zie noot 1);
- De time-out maatregel kan eenmaal worden verlengd met 1 dag.
Daarna kan de leerling worden geschorst voor maximaal 1 week. In
beide gevallen dient de school vooraf of – indien dat niet mogelijk is –
zo spoedig mogelijk na het effectueren van de maatregel contact op te
nemen met de ouders;
- De ouders/verzorgers worden op school uitgenodigd voor een gesprek.
Hierbij is de groepsleerkracht en een lid van de directie van de school
aanwezig;
- Van het incident en het gesprek met de ouders wordt een verslag
gemaakt. Dit verslag wordt door de ouders voor gezien getekend en in
het leerlingendossier opgeslagen (zie noot 2);
- De time-out maatregel kan alleen worden toegepast na goedkeuring
door de directie van de school;
- De time-out maatregel wordt na toepassing schriftelijk gemeld aan het
bevoegd gezag.
Schorsing
Pas bij een volgend ernstig incident, of in het uitzonderlijke geval dat het
voorgevallen incident zo ernstig is, kan worden overgegaan tot een
formele schorsing.
De wettelijke regeling voor het Bijzonder/Openbaar onderwijs is hierbij
van toepassing.
Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
- Het bevoegd gezag van de school wordt voorafgaand aan de schorsing
in kennis gesteld van deze maatregel en om goedkeuring gevraagd;
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-

-

-

-

-

Gedurende de schorsing wordt de leerling de toegang tot de school
ontzegd. Voor zover mogelijk worden er maatregelen getroffen
waardoor de voortgang van het leerproces van de leerling gewaarborgd
kan worden (zie noot 3);
De schorsing bedraagt maximaal 3 weken en kan hooguit 2 maal
worden verlengd. (zie noot 4);
De betrokken ouders/verzorgers worden door de directie uitgenodigd
voor een gesprek betreffende de maatregel. Hierbij dienen nadrukkelijk
oplossingsmogelijkheden te worden verkend, waarbij de mogelijkheden
en de onmogelijkheden van de opvang van de leerling op de school aan
de orde komen;
Van de schorsing en het gesprek met de ouders wordt een verslag
gemaakt. Dit verslag wordt door de ouders/verzorgers voor gezien
getekend en in het leerlingendossier opgeslagen;
Het verslag wordt ter kennisgeving verstuurd aan:
 Het bevoegd gezag
 De ambtenaar leerplichtzaken
 De inspectie onderwijs
Ouders kunnen beroep aantekenen bij het bevoegd gezag van de
school. Het bevoegd gezag beslist uiterlijk binnen 14 dagen op het
beroep.

Verwijdering
Bij het zich meermalen voordoen van een ernstig incident, dat ingrijpende
gevolgen heeft voor de veiligheid en/of de onderwijskundige voortgang
van de school, kan worden overgegaan tot verwijdering.
De wettelijke regeling voor het Bijzonder/Openbaar onderwijs is hierbij
van toepassing.
Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
- Verwijdering van een leerling van school is een beslissing van het
bevoegd gezag;
- Voordat men een beslissing neemt, dient het bevoegd gezag de
betrokken leerkracht en de directie te horen. Hiervan wordt een verslag
gemaakt dat aan de ouders ter kennis wordt gesteld en door de ouders
voor gezien wordt getekend;
- Het verslag wordt ter kennisgeving opgestuurd naar
 De ambtenaar leerplichtzaken
 De inspectie onderwijs
- Het bevoegd gezag informeert de ouders schriftelijk en met redenen
over het voornemen tot verwijdering, waarbij de ouders gewezen wordt
op de mogelijk van het indienen van een bezwaarschrift;
- De ouders krijgen de mogelijkheid binnen zes weken een
bezwaarschrift in te dienen;
- Het bevoegd gezag is verplicht de ouders te horen over het
bezwaarschrift;
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-

Het bevoegd gezag neemt een uiteindelijke beslissing binnen vier
weken na ontvangst van het bezwaarschrift;
Een besluit tot verwijdering is pas mogelijk nadat een andere
basisschool of een andere school voor speciaal onderwijs is gevonden
om de leerling op te nemen of dat aantoonbaar is dat het bevoegd
gezag, gedurende acht weken, er alles aan heeft gedaan om de leerling
elders geplaatst te krijgen.
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Bijlage:
Model verslagformulier
Noot 1:

Als veiligheid voorop staat, en dat zal regelmatig het geval zijn,
moet de time-out niet afhankelijk gesteld worden van het contact
met ouders. De vraag blijft dan staan wat er moet gebeuren als de
ouders niet te bereiken zijn. Eventueel is het verwijderen uit de klas
en opvang elders nog een oplossing?

Noot 2:

De time-out is geen officieel instrument, maar kan niettemin
bruikbaar zijn bij onveilige situaties of bij het herstellen van de rust
binnen de school: het is principieel geen strafmaatregel maar een
ordemaatregel in het belang van de school, daarom geen
aantekening van de time-out maar van het incident in het dossier
van de leerling.

Noot 3:

Schorsing mag niet betekenen dat het doen van toetsen (denk aan
cito-entree of eindtoetsen) wordt belemmerd. Dit vraagt passende
maatregelen, bijvoorbeeld het wel tot de school toelaten voor het
doen van deze toets. Daarnaast kan het beschikbaar stellen van
(thuis)studiemateriaal tot de mogelijkheden behoren.

Noot 4:

Wezenlijk is dat de schorsing aan een maximum termijn gebonden
is, zij mag geen verkapte verwijdering worden, de termijn is zo
gekozen dat in het ernstigste geval de school voldoende tijd ter
beschikking heeft om een eventuele verwijderingbeslissing op
zorgvuldige wijze voor te bereiden.
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Verslagformulier inzake time/out, schorsing en/of verwijdering
leerlingen

Naam leerling:

……………………………………..

Geboortedatum: ……………………………………..
Naam leerkracht: ……………………………………..
Datum incident: ……………………………………..
Het betreft ongewenst gedrag tijdens
○ Lesuren
○ Vrije situatie
○ Plein
○ Elders
Het betreft ongewenst gedrag ten aanzien van
○ Leerkracht
○ Medeleerlingen
○ Anderen t.w. ………………………
Korte omschrijving van het incident:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
ouders/verzorgers op de hoogte gesteld d.m.v.
○ Huisbezoek
○ Telefonisch contact
○ Gesprek op school
Datum en tijd:

…...……………….

Gesproken met: ……………………
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De volgende maatregel is genomen:
○ Time-out
○ Schorsing
○ In gang zetten van een procedure tot verwijdering
Datum gesprek ouders/verzorgers en de school:

……………………..

(zie verder verslag van het gesprek)
Afspraken tussen ouders/verzorgers en de school:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
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