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Gedragsprotocol SBO De Zeearend
Onze schoolregels:
De schoolregels worden momenteel herzien naar IKC regels, oude regels Zeearend gelden
nog. Nieuwe versie IKC regels gereed voor december 2018.
•

Een ieder houdt zich aan de pleinregels.

•

Voetballen alléén op het voetbalveld.

•

Bij het binnenkomen en weggaan maken de leerkrachten, onderwijsassistenten en
stagiaires met de kinderen contact, bijvoorbeeld door middel van een hand of
oogcontact.

•

In de gangen wordt gewandeld en zachtjes gepraat.

•

Wanneer kinderen een andere klas binnen willen komen, wachten ze op toestemming
van de leerkracht.

•

Als het regent om 8.30 uur, gaat de bel en gaan de leerkrachten meteen naar hun
klas.

•

In de pauze gaan alle kinderen naar buiten. Frisse lucht is belangrijk.
Uitzonderingen zijn medische redenen, het zo vlot mogelijk afmaken van een
klassendienst en psychosociale redenen naar het oordeel van de leerkracht.

Soorten ongewenst gedrag.
Op school wordt er verschil gemaakt in ongewenst gedrag. Te noemen: incidenteel probleem
gedrag, groot probleemgedrag en buitensporig onacceptabel gedrag.
(Incidenteel)
probleemgedrag

Groot probleemgedrag

Buitensporig onacceptabel
gedrag

•

•

•

•
•
•
•

•
•
•

Onbewust
schoolmateriaal
stukmaken.
Met spullen gooien
“uiting van frustratie”.
Liegen: niet zien van
realiteit
Bewust negeren “ik doe
niet wat jij zegt”
Ongepaste taal naar
leerkracht “Wat….? Met
gebaar”
Laatste woord willen
hebben ->altijd
Discussie aangaan
Tikken, geluidjes maken,
tafel wiebelen  expres
ongeremd gedrag, niet
stoppen na twee
waarschuwingen

•

•
•

•

•
•

Structureel voorkomend
probleem gedrag
Slaan, schoppen,
spugen, iets naar een
ander gooien
Liegen
Bedreigen door middel
van lichaamstaal of
woorden.
Weglopen uit de klas
binnen school (tijd
inhalen).
Doelbewust materiaal
stukmaken
Pesten in alle vormen

•

•
•

Gedrag waarvoor je
buiten school zou
worden opgepakt door
de politie: vernieling,
diefstal, mishandeling,
etc.
Structureel bedreigen
door middel van
lichaamstaal of woorden.
Wapens op school (direct
inleveren)
Weglopen uit de school,
binnen school tijd (tijd
inhalen, politie wordt
gewaarschuwd).

•

•
•
•
•
•

Praten i.p.v. stil zijn, niet
stoppen na twee
waarschuwingen
Een ander triggeren.
Schelden gericht op
persoon
Grof taalgebruik
Middelvinger opsteken
Eigen regels volgen

Gevolgen bij klein probleemgedrag
Er wordt een stappenplan gevolgd:
Stap 1: Eerst wordt het gewenste gedrag naar de leerling benoemd.
Stap 2: Stopt het probleem gedrag niet dan wordt het gewenste gedrag nogmaals benoemd.
Bij geen verbetering gaan we over tot een time-in in de eigen groep voor 1-15 minuten (met
zandloper, max 3x 5 minuten). Het kind moet in het zicht zijn. Nadenktijd.
Stap 3: Stopt het probleem gedrag niet dan wordt de leerling naar een andere klas gebracht
en zit vervolgens 10 minuten (met zandloper) in een andere klas (time-out buiten de groep).
Terug in de eigen klas vult de leerling een time-out formulier in. Er wordt ingevuld welke
schoolregel was overtreden en wat de leerling de volgende keer gaat doen om te zorgen dat
dit niet weer gebeurd. Het doel is om de leerling inzicht te geven in het eigen handelen. In de
onderbouw ga je in gesprek met het kind. In het logboek beschrijf je hoe dit gesprek is
verlopen en dit zet je vervolgens in Parnassys. Het time-out formulier wordt minimaal 1
schooljaar bewaard.
Gevolgen groot probleemgedrag
Er wordt een stappenplan gevolgd:
Stap 1: De leerling direct voor een time-out naar een andere klas voor 10 minuten (met
zandloper). Bij terugkomst in de klas biedt de leerling eerst excuses aan. En het timeoutformulier wordt ingevuld.
Stap 2: Komt het groot probleemgedrag dezelfde dag weer voor, gaat de leerling tot de
eerste volgende pauze met werk naar een andere groep en blijft de eerst volgende pauze
ook binnen. Hierna krijgt een kind de kans om zich te herstellen en keert weer terug in zijn of
haar klas.
Stap 3: Gaat het tijdens (in de andere groep) of na stap 2 weer mis wordt de leerling door
een assistente of stagiaire opgehaald om op een rustig plekje af te koelen en daar hetzelfde
time-outformulier aan te vullen (maximaal 20 minuten).
Indien dit gedrag zich vaak herhaalt (min.3x per maand) wordt er een afspraak gemaakt met
ouders en leerling. Er wordt afgesproken dat bij 3x bereiken van stap 3 in een periode van 4
weken er een officiële waarschuwing volgt.
Stap 4: Wanneer de leerling niet aanspreekbaar en niet corrigeerbaar is worden ouders
gebeld door een lid van CvB (die geïnformeerd zijn door de stagiaire of assistente of

leerkracht) en verzocht naar school te komen om samen (ouders, kind, leerkracht) in gesprek
te gaan. We gaan over tot een officiële waarschuwing. De stagiaire of assistente neemt de
groep over totdat de leerkracht terug is.
Officiële waarschuwing
De leerling mag niet meer de eigen klas in en de ouders worden gebeld om met de
leerkracht en hun kind in gesprek te gaan. Tijdens dit gesprek maken we de keuze of de
leerling na het gesprek het nog een keer mag proberen in een andere groep of mee naar
huis gaat. Indien de ouders onbereikbaar zijn, wordt de leerling door een assistent of
stagiaire in school opgevangen. Er vindt een gesprek na schooltijd plaats met ouders,
leerling, leerkracht en een ander betreffend personeelslid. Als het gesprek niet op dezelfde
dag kan plaatsvinden, wordt de leerling in een andere groep opgevangen, totdat het gesprek
heeft plaatsgevonden. Aan het einde van het gesprek wordt er een brief ‘schriftelijke
waarschuwing’ door de ouders ondertekend. Na het gesprek wordt de leerling weer
toegelaten in de klas.
Na twee officiële waarschuwingen/ bij de derde officiële waarschuwing volgt schorsing van 1
dag (rode kaart). Officiële waarschuwingen blijven twee schooljaren geldig.
Rode kaart
Leerling mag niet meer de klas in en de ouders worden gebeld om hun kind op te halen,
indien de ouders onbereikbaar zijn, wordt de leerling elders in school opgevangen. De
leerling krijgt de dag na een rode kaart een time-out van school voor 1 dag. De ouders
ontvangen de brief ‘time-out leerling’. Er vindt na deze time-out een gesprek plaats met
ouders, leerling, leerkracht (en eventueel ander betreffend personeel) en de directeur. Na het
gesprek wordt er een brief ‘verslagformulier time-out, schorsing of verwijdering leerling’ door
de ouders ondertekend. Na het gesprek wordt de leerling weer toegelaten in de klas.
Buitensporig onacceptabel gedrag
Er volgt direct een rode kaart. Op basis van de ernst van het incident beslist de directie over
de consequentie. Het kan om een time-out buiten school van 1 dag gaan of een schorsing
van maximaal één week .

