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Inleiding
Vanaf het moment dat kinderen naar de basisschool gaan, krijgen ze te maken met een
scala aan sociale situaties. Ze treden dan meer in interactie met medeleerlingen en
leerkrachten en ze worden voor verschillende taken gesteld op sociaal – emotioneel gebied.
Van Kordelaar & Schmidt (2007) geeft het volgende citaat weer; “Omgaan van een kind met
zichzelf en met anderen in diverse situaties, op zo’n manier dat iedereen daar positieve
gevoelens bij ervaart, maar ook dat negatieve gevoelens constructief kunnen worden
gehanteerd”. Dit citaat geeft het doel van sociaal - emotionele ontwikkeling weer. In de visie
van onze school staat dat de school een cultuur schept, waarin het kind zich veilig voelt en
optimaal kan ontwikkelen. De school hecht waarde aan goed onderwijs, waarin een
evenwichtige sociaal – emotionele ontwikkeling van het kind de aandacht heeft.
Bij het aanleren van deze sociale vaardigheden gaan we uit van waarden en normen1, die
wij als maatschappij hanteren en waarvan wij - de kinderen, personeel en ouders - deel uit
maken.
Op school wordt door de kinderen een belangrijk deel van de tijd doorgebracht. Het is
daarom belangrijk dat de school een prettige omgeving is om in te verkeren. De sfeer in een
groep heeft alles te maken met de manier waarop we met elkaar omgaan. Dat gebeurt in een
omgeving waar kinderen weten wat er van hen verwacht wordt, maar ook wat ze van de
ander mogen verwachten. Slechts in een omgeving waarin ieder kind zichzelf kan zijn,
zonder belemmerd te worden of anderen te belemmeren zal een kind optimaal kunnen
functioneren. Het omgaan met waarden en normen vormt hierbij de basis.
Binnen de school hanteren we groepsregels. Deze worden aan het begin van het schooljaar
samen met de groep opgesteld. Deze worden met de leerlingen besproken en aangeleerd.
Naast deze groepsregels hebben we ook schoolregels. Dit zijn regels die voor alle kinderen
gelden. De drie basisregels van gewenste gedragingen op onze school zijn: veilig gedrag,
tonen van respect en verantwoord gedrag.

3

Onderwijsbehoefte van de groep.
Groepsregels
In de eerste week van het schooljaar maakt de leerkracht met de groep hun eigen
groepsregels. Deze regels zijn onderverdeeld in samen werken, samen spelen en samen
leren. De leerkracht stelt de vraag: “Wat vinden wij als groep belangrijk?”. ‘Wat hebben we
nodig om dit schooljaar voor iedereen tot een heel goed jaar te maken?”
Vervolgens gaan kinderen in groepjes een woordspin maken. Deze punten worden
geclusterd in de drie categorieën. Van bovenstaande categorieën worden drie grote vellen
gemaakt. De kinderen rouleren langs de vellen en noteren op elk papier wat zij belangrijk
vinden in die categorie, in de vorm van een grote mindmap. Belangrijk is dat de kinderen
worden gestimuleerd om te noteren hoe ze het graag zien en niet hoe het niet mag zijn.
Deze mindmaps worden in de eerste week centraal in de klas opgehangen. Elke dag wordt
een ander vel besproken. Van elk vel mogen 5 uitspraken gekozen worden die het
belangrijkst zijn. Hiervan wordt een kaartje gemaakt met een tekening en uitspraak, dat
vervolgens gekoppeld wordt aan 1 grote mindmap ‘Samen’.
Er zullen tijdens het dagelijkse klassengebeuren geregeld momenten zijn waarop
bijvoorbeeld blijkt dat de mindmap niet compleet is of juist herkenbaar is. De mindmap kan
ten allen tijde aangepast worden. In plaats van een lijst met regels hebben de kinderen aan
het eind van deze cyclus een groot, visueel kunstwerk ophangen in de klas. Doordat ze de
mindmap zelf maken, bedenken en eventueel bijstellen stimuleert dit positief gedrag. Door
de combinatie van woorden en beelden worden beide hersenhelften gestimuleerd om samen
te werken en zullen de voornemens nog beter geautomatiseerd worden.

Schoolregels.
Goede gedragsregels moeten voldoen aan de volgende criteria:
* Ze creëren een cultuur van eenduidigheid.
* Alle leerlingen zijn erbij betrokken.
* De regels zijn positief geformuleerd.
* Ze zijn gericht op alle vormen van gedrag (veiligheid, respect, verantwoordelijkheid)
* Alle leerlingen en personeelsleden kennen ze.
* Ze worden in de lessen onderwezen.
* Lessen goed gedrag worden regelmatig getoetst.
* Om de effectiviteit te maximaliseren geldt in het hele schoolcomplex een systeem van
positieve bekrachtiging en waardering van goed gedrag.
De drie basisregels van gewenste gedragingen op onze scholen zijn:
1. Veilig gedrag: ‘Veilig zijn’ houdt het gevoel van sociale, emotionele en fysieke
veiligheid in waardoor het gevoel ontstaat dat met ‘erbij hoort’.
2. Tonen van respect: ‘Respect’ heeft te maken met gehoorzaamheid en omgang met
leerlingen en volwassen.
3. Verantwoord gedrag: ‘Verantwoordelijkheid’ heeft te maken met de betrokkenheid
bij de school, dus zorgen dat je op tijd bent, klaslokaal schoon houdt, zorgt draagt
voor de schoolspullen.
Iedere maand staat een andere schoolregel centraal, deze worden in de klassen
onderwezen en hangt visueel in de klas op. De schoolregel wordt uitgekozen door de
leerlingenraad in samenspraak met hun eigen klas.
In bijlage 1 staan de schoolregels van onze scholen.
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Belonen en straffen
Belonen
Beloningsysteem
Op school hanteren wij een beloningssysteem voor alle kinderen. We merken als leerlingen
zien dat andere leerlingen waardering krijgen voor hun goede gedrag, raken ze gemotiveerd
om hetzelfde gedrag te laten zien. Het doel van ons beloningsysteem is om hun eigen
gedrag te regelen, maar ook de competentiegevoelens bij kinderen te ontwikkelen.
Kinderen kunnen per dag punten verdienen. Bij een bepaald aantal punten kunnen kinderen
sterren verdienen, hoe meer sterren ze verdienen, des te groter hun beloning is. Hierdoor
motiveren bij het positieve gedrag bij kinderen.
Per dag kan een kind 4 punten behalen:
 2 punten voor een gezamenlijke regel. (Afgeleidt van de schoolregels)
 2 punten voor een gouden regel. Dit is een regel die uit de groepsregels wordt
gehaald.
 Bij de derde waarschuwing krijgt het kind 1 punt minder. Bij eerstvolgende
waarschuwing nog 1 punt minder.
Het is een beloningssysteem, dit houdt in dat kinderen een beloning kunnen verdienen.
Door dit systeem kunnen alle kinderen voor een beloning werken en niet alleen de kinderen
die problemen hebben op sociaal emotioneel gebied. Het is geen strafmiddel, wat in houdt
dat kinderen geen punt in mindering krijgen als ze in de klas niet luisteren. Het is gekoppeld
aan de school- en groepsregel die in die week wordt aangereikt. Bij agressie of geweld in
welke vorm dan ook, wordt wel een punt in mindering gebracht.
Aan het eind van de week worden de punten bij elkaar geteld. Hierbij is een positieve
feedback belangrijk, wat ging er nu zo goed.
 60 punten krijgt het kind 1 ster > beloningskaartje
 120 punten krijgt het kind 2 sterren. > individuele beloning.
> Samen met de kinderen wordt een beloningsmenu opgesteld waaruit de kinderen
kunnen kiezen. Beloningen zijn vooral activiteiten die de kinderen kunnen doen. Zo
kunnen ze als beloning 15 min buiten spelen kiezen, of 15 min. computeren. Ze hoeven
de beloning niet meteen in te leveren, mogen ze ook een andere keer inzetten.
 180 punten krijgt het kind 3 sterren. > grabbelkist.
 Gezamenlijke regel
Deze regel/ vaardigheid wordt door de hele school doorgevoerd. De regel wordt zowel in
de klas als in gang opgehangen. Deze vaardigheid wordt in de groep aangeleerd. Niet
alleen in de klas moet op de gezamenlijke regel worden gelet, maar ook tijdens
groepsoverstijgende activiteiten of buiten.
 Gouden regel
Deze regel wordt uit de groepsregels gehaald en kan per groep verschillend zijn.
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Omgaan met verstoringen.
Leraren worden dagelijks door hun leerlingen getest. Dat testen moet antwoord geven op
twee vragen: welk gedrag wordt getolereerd en welk gedrag wordt afgekeurd. Hieronder
hebben wij vier praktijksituaties nader uitgewerkt.
1. Leerlingen die niet taakgericht gedrag vertonen
Te nemen stappen:
> 1. Beoordeel de situatie. De leerkracht vraagt zich af of het gedrag voorkomen had kunnen
worden, denkend aan ‘is het gedrag wel aangeleerd, heeft de leerling voldoende
vaardigheden om het gewenste gedrag te tonen en was de opdracht duidelijk.
> 2. Ga door met de les; de leerkracht verdringt zijn eerste, vaak intuïtieve reactie (de
leerling aanspreken op het gedrag). De leraar gaat gewoon door met de les. Altijd in
combinatie met versterking van gewenst gedrag, zodat het de leerling duidelijk kan worden
dat de aandacht van de leerkracht wel beschikbaar is maar slechts voor bepaalde
gedragingen. Negeren, ook wel uitdoving genoemd, is gebaseerd op het principe dat gedrag
niet bekrachtigd wordt.
> 3. Richt je op leerlingen die doorwerken; de leraar geeft leerlingen die aan de opdracht
voldoen veel positieve aandacht.
Tegenover elke correctie behoren 4 positieve bekrachtigers. De gedachte hierachter is dat
een relatie groeit als de leraar- leerlinginteracties overwegend positief en bemoedigend van
aard zijn.
> 4. Corrigeer de leerlingen die niet taakgericht gedrag vertonen; mocht de leerling zijn
gedrag niet hebben aangepast dan wordt hij door de leraar aangesproken. Dit aanspreken
gebeurt respectvol, op een zachte maar duidelijke toon. Dit houdt in dat er geen aandacht
wordt gegeven aan het niet-taakgerichte gedrag, zoals ‘Waarom werk je niet?’ of ‘Wat moet
je nu doen?’Een korte aanmoediging is voldoende: ‘We zijn bezig met lezen. Aan de slag’.
> 5. Reageer op de reactie van de leerlingen; als de leerling aan het werk gaat, krijgt hij een
positieve bekrachtiging. Als de leerling echter nog steeds niet aan het werk gaat, is er sprake
van een bewuste actie om de grenzen van de leraar te testen. Zie volgende strategie.
2. Leerlingen die niet meewerken en de grens opzoeken.
Dit gedrag is weloverwogen en bewust.
Te nemen stappen:
> 1. Beoordeel de situatie.
> 2. Ga door met de les.
> 3. Richt je op de leerling en herhaal voor de leerling met liniaalstem de opdracht; dit ter
controle of de opdracht gehoord is.
> 4. Verbreek het contact, richt je op anderen en observeer; na het verstrekken van de
opdracht wordt het contact met de leerling ‘verbroken’ en schenkt positieve aandacht aan
andere leerlingen.
> 5. Leg de verantwoordelijkheid voor een beslissing bij de leerling.
- Bij de start van een schooljaar legt de leerkracht uit hoe zijn reactie zal zijn als de zaken
verkeerd lopen.
- Kalm en respectvol blijven naar de leerling.
- De leraar verpakt zijn verzoek als een besluit, dat wil zeggen dat je een leerling medeeigenaar maakt in de keuze van zijn oplossing. De leerkracht verbreekt het contact en gaat
door met de andere leerlingen.
- Belonen als de leerling zijn gedrag heeft aangepast.
> 6. Bespreken op een later tijdstip. Als de emoties verdwenen zijn en de consequentie
uitgevoerd is wordt het incident besproken. Wat heb je gedaan, Hoe ga je dit een volgende
keer voorkomen.
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3. Leerlingen die zich niet aan de regels houden.
> 1. Beoordeel de situatie.
> 2. Ga door met de les.
> 3. Richt je op de leerlingen die zich wel aan de regels houden.
> 4. Verduidelijk de regel/ gedragsverwachting. Als de leerling op dat moment nog niet het
gewenste gedrag vertoont, loopt de leerkracht naar de leerling en verduidelijkt de regel.
Minimaal contact.
> 5. Vraag de leerling om het probleem op te lossen. Stap 4 herhalen en vervolgens de
verantwoordelijkheid geheel bij de leerling leggen.
> 6. Tips geven om het probleem op te lossen.
> 7. Reageer op de reactie van de leerlingen.
4. Leerlingen die geen respect tonen.
> 1. Beoordeel de situatie
> 2. Ga door met de les.
> 3. Vermijd zorgvuldig een reactie op het respectloze gedrag; belangrijke stap. Sommige
leerlingen kunnen zo respectloos handelen dat de leraar het als een persoonlijke aanval
opvat. Als de leraar vervolgens impulsief reageert, is de kans op escalatie groot. De
uitdaging is dus om reacties te vermijden die boosheid of confrontatie in de hand werken.
> 4. Pauzeer en verbreek het contact. Leerkracht telt tot tien en verbreekt het oogcontact met
de leerling en richt de aandacht op leerlingen die het gedrag wel vertonen. De leraar wint
bedenktijd en vervolgens kan hij onder zijn voorwaarden en op zijn initiatief weer contact
opzoeken.
> 5. Spreek de leerling aan op het gedrag.
- Afstappen op de leerling en noemt als eerste de naam van de leerling.
- Gedrag benoemen.
- Consequenties benoemen die op het gedrag volgen.
- Op een rustige en positieve toon aangeven dat de leerling weer het werk kan hervatten.
> 6. Bespreken op een later tijdstip. Als de emoties verdwenen zijn en de consequentie
uitgevoerd is wordt het incident besproken. Wat heb je gedaan, Hoe ga je dit een volgende
keer voorkomen.

Negeren
Een van de (onbewuste) redenen voor leerlingen om ongewenst gedrag te vertonen, is om
aandacht te krijgen.
Negeren, ook wel uitdoving genoemd, is gebaseerd op het principe dat gedrag niet
bekrachtigd wordt. Na het vertonen van het gedrag blijft er een consequentie achterwege. De
uitdaging voor de leerkracht is om het negeren vol te houden en tegelijkertijd te werken aan
positieve technieken. Het lastige van negeren is dat de rest van de klas het probleemgedrag
als hinderlijk kan ervaren. Negeren kan dan ook het beste worden ingezet bij relatief licht
probleemgedrag, zoals zeuren, mokken, met de ogen rollen, roepen door de klas, niet –
taakgericht gedrag of geluiden maken.
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Straf
•

Elke gebeurtenis die gelijk met of direct na het voorkomen van het gedrag tot
gedragsvermindering leidt, kan beschouwd worden als straf.
1. Wegnemen van plezierige gevolgen van het gedrag. Minder punten bij het
beloningssysteem.
2. Time-out; heeft een positief aspect als een leerling de controle over hun eigen gedrag
moet leren behouden, denkend aan competitieve spelletjes, speelplaats of tijdens
plaagsituaties. Het is de leerling zelf die het verstandige besluit neemt om even af te koelen,
een break te nemen. Afkoelen vindt plaats op een rustige plek in de klas.
Een handeling van de leerkracht, waarbij de leerling de mogelijkheid wordt ontnomen om
gedurende een bepaalde periode versterking te krijgen voor zijn gedrag. Hier krijgt het kind
dus geen aandacht.
• Van te voren uitleggen welk ongewenst gedrag het kind vertoont.
• Rustig uitvoeren (liefst niks zeggen, geen emotie laten blijken)
• Achteraf niet op ongewenste gedrag terugkomen. Dit staat averechts van time-out,
kind begint met schone lei.
• Wel praten over de toekomst.
Time-out bij kinderen met gedragsstoornissen.
Van te voren wordt met deze kinderen de time-out plekken besproken. Zowel in de school
als bij buitenschoolse activiteiten, denkend aan gymzaal, speelplaats.
De tijd die een leerling in de time-out doorbrengt moet vooral kort zijn, niet langer dan vijftien
minuten.
De leerkracht registreert alle incidenten in eduscoop van de leerling: datum, tijd, aanleiding
van time-out, tijdsduur, locatie en de gemaakte afspraken na afloop.
In bijlage 2 staan de time-out vormen beschreven.
Met straf dient men voorzichtig te zijn: er is een belangrijk onderscheid tussen de bedoeling
van straffen het effect van straf. Straf hoeft niet altijd het bedoelde effect te hebben, namelijk
dat probleemgedrag afgeleerd wordt. Er treedt makkelijk verzadiging van straf op; het kind
wendt aan de straf. Het heeft ook een negatieve invloed op de relatie leerkracht - kind. Let
liever op goede dingen en versterk het gewenste gedrag.
Straffen kunnen pas succes hebben als ze betekenisvol zijn voor de betrokkenen.
Verschillende soorten straffen
* Materiële straf: bijv. inleveren van telefoon.
* Activiteiten straf: leerling moet iets vervelends doen of iets leuks wordt onthouden.
* Tijdstraf: nablijven of in de pauze iets inhalen.
* Schrijfstraf: in de te schrijven tekst de leerling te laten nadenken over het eigen gedrag en
de gevolgen voor de omgeving. Deze straf is effectief.
Als een leerkracht gebruikmaakt van een straf, dan is het volgende van belang:
- Gedrag wordt bestraft en niet de persoon.
- Zeg wat je doet en doe wat je zegt.
- Niet dreigen maar uitvoeren.
- Stel je emotioneel - neutraal op.
- Tijd tussen probleemgedrag en het geven van straf zo kort mogelijk houden.
- Iedere dag starten met een schone lei.
- Vertel de reden van de straf.
- Straf moet een straf zijn.
Mochten bovenstaande maatregelen niet het gewenste effect op leveren volgt een gesprek
tussen ouders/verzorgers en de school. Hierbij zal aanpak ter verbetering worden toegepast
en besproken.
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Meten en evalueren van gedrag
OPSEO
Volgens Danhof & Nauta (2005) omvat de ontwikkeling van het kind een viertal terreinen,
namelijk: omgang met jezelf, met volwassenen, met leerlingen en met spel/taak. Problemen
zijn waarneembaar in het gedrag van het kind. Bij het gedrag worden vier aspecten
onderscheiden, namelijk voelen, denken, kunnen en willen. Deze vier terreinen en vier
aspecten vormen vanuit OPSEO de basis voor het volgen van de ontwikkeling van de
kinderen (signalering) en het analyseren van de problemen. Binnen onze scholen wordt het
ObservatiePakket voor de Sociaal-Emotionele Ontwikkeling (OPSEO) gebruikt voor
signalering en pedagogisch onderzoek voor sociaal-emotionele ontwikkeling.
Werkwijze:
1. Tweemaal per jaar invullen van groepsoverzicht door de groepsleerkracht, dit als
uitgangspunt ter analyse en diagnose.
2. Vervolgens bekijkt de gedragsspecialist deze lijst. Gedragsspecialist overlegt met
leerkracht voor welke leerlingen een analyselijst wordt ingevuld. Mocht uit het
groepsoverzicht ‘actie’ naar voren komen, of achtereenvolgens tweemaal ‘let op’,
dan vult de leerkracht de analyselijst in.
3. Invullen analyselijst voor desbetreffende leerling. De analyselijst heeft tot doel om de
gesignaleerde problemen bij een individuele leerling verder uit te diepen, zodat er
een beter omschrijving kan worden gegeven van de problematiek en je als leerkracht
een beter startpunt hebt voor het opstellen van een handelingsplan.
4. Probleemverkennend gesprek/ vcb gesprekken. Tijdens de vcb gesprekken worden
alle leerlingen kort besproken aan de hand van het groepsoverzicht. Voor leerlingen
waarbij een analyselijst is ingevuld wordt een probleemverkennend gesprek gevoerd.
Dit gesprek vormt een stap tussen signalering en het schrijven van een
handelingsplan. Dit is voornamelijk bedoeld om uiteindelijk een goed beeld te krijgen
van de aard van de problematiek en de mogelijk aanpak ervan, dit wordt opgeslagen
in eduscoop. Format probleemverkennend gesprek zie bijlage 3.
5. Invullen gedragshandelingsplan, op onze scholen hebben wij een zelfontwikkeld
handelingplan in Eduscoop staan, wat gekoppeld is aan de vier domeinen van
OPSEO. Handelingsplannen worden geschreven door de leerkrachten zelf en ter
controle naar de gedragspecialist gestuurd. Waarna vervolgens ondertekend kan
worden door ouders. Leerkrachten houden hiervoor zelf een logboek bij.

Aanmelding gedragsspecialist.
Mochten er problemen met een kind in de groep zijn en de leerkracht vraagt om
handelingsverlegenheid dan kan de leerkracht tussentijds een gesprek met IB’er
plannen. Waarna een aanmeldingsformulier wordt ingevuld en wordt gekeken of het kind
door de gedragsspecialist begeleidt dient te worden. Zie bijlage 4.
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Interventies
Kind van de week:
Wekelijks wordt er, in een plenaire bijeenkomst, het kind van de week gekozen. Dit kind is in
de voorbije week positief opgevallen op sociaal emotioneel gebied.
Regels:
Zowel de groepsregels als de schoolregels hangen visueel in onze school op. Hieraan is ons
beloningssysteem gekoppeld.
Leerlingenraad:
Waarom een leerlingenraad?
 De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten
dat ze meetellen.
 Bevorderen van actief burgerschap.
 De kinderen maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen.
 Betrokkenheid met school van leerlingen bevorderen.
 Verantwoordelijkheid voor schoolse zaken bevorderen.
 De leerlingen een beter inzicht in de organisatie van de school bijbrengen.
 Kwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen.
 De leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is.
Criteria lid leerlingenraad
 Iemand die open staat voor de mening van een ander en ook een eigen mening
heeft.
 Iemand die kan opkomen voor de belangen van anderen en zichzelf.
 Iemand die goed en serieus kan luisteren naar een ander.
 Iemand die het belangrijk vindt dat iedereen zich thuis voelt op onze school
 Iemand die betrouwbaar en creatief is.
 Iemand die goede ideeën heeft.
De organisatie van de leerlingenraad
 In de groepen 5, 6, 7 en 8 worden jaarlijks in het begin van het schooljaar
verkiezingen gehouden.
 Voordat de verkiezingen gehouden worden, geven de leerkrachten in de betrokken
groepen een ‘lesbrief leerlingenraad’, waarbij zij uitleggen wat de leerlingenraad is,
wat van een lid verwacht wordt, hoe de verkiezingen verlopen en hoe
bespreekpunten worden geïnventariseerd.
 In elke groep worden 2 leerlingen gekozen die namens de groep het woord zullen
voeren in de leerlingenraad. Zij zullen het woord voeren in de leerlingenraad. Er
mogen geen plaatsvervangers in de ledenraad.
 Kinderen stellen zichzelf verkiesbaar. Middels verkiezingen wordt het desbetreffende
kind gekozen. In de klas wordt hier aandacht aan geschonken. Kinderen zoeken zelf
belangstelling middels een poster, enz.
 De leerlingenraad komt 6 x per jaar bij elkaar onder schooltijd of op enig moment dat
één van de leden daartoe oproept.
 Bij elke vergadering is de adjunct-directeur en/of gedragsspecialist als
adviseur/begeleider/vraagbaak aanwezig.
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Agendapunten brengt de leerkracht/lid van MT in. De week voor de vergadering
krijgen de leerkrachten de agenda en deze wordt in de klas besproken. Het kind van
de leerlingenraad maakt hierover een verslag en neemt deze mee naar de
vergadering. Als kinderen zelf aandachtspunten hebben, kunnen ze dit aangeven bij
een kind van de leerlingenraad. Deze leerling zal dit punt tijdens de rondvraag
bespreken.
De leerlingen blijven een heel schooljaar in de leerlingenraad, maar zijn herkiesbaar.

Onderwerpen waarover de leerlingenraad kan vergaderen:
De leerlingenraad is een platform van leerlingen voor leerlingen. De leerlingenraad is er om
mee te denken, praten, overleggen, beslissen over wat er op school en in de klas gebeurt.
De raad baseert zich daarbij op de ideeën, voorstellen, vragen, moeilijkheden en klachten
van alle leerlingen. Daarnaast bepaalt de school (directie, leerkrachten) mede de agenda
van de leerlingenraad.
- Vast agendapunt is: pesten/ evaluatie pleinwacht/ schoolregel wordt gekozen, waar wordt
de komende maand aan gewerkt en wat gaan we er mee doen.
Waar en wanneer vergadert de leerlingenraad?
Een uur onder schooltijd in een ter beschikking staand klaslokaal, directiekamer of
lerarenkamer.
Project “ Ik ok, wij ok”. Dit is een sociale weerbaarheidstraining ter verbetering van het
psychosociale leefklimaat en de sociale omgangsnormen van kinderen onder elkaar en all
betrokkenen. Dit wordt aangeboden door Trajekt.
Remweg: Methode Remweg wordt schoolbreed ingezet, zowel klassikaal (preventieniveau
2) als individueel (preventieniveau 3).
Tijdens de ontwikkeling leren kinderen gaandeweg:
 hun impulsen te beheersen
 hun aandacht te reguleren.
Sommige kinderen slagen daar niet zo goed in:
- Voor langere tijd geconcentreerd aan een taak blijven werken.
- Ze stappen vaak over op een volgende activiteit, zonder de vorige echt af te maken;
- Afleiden door prikkels.
- Motorisch onrustig.
De REM waarmee ze hun impulsen kunnen beheersen is WEG.
Methode sociaal-emotionele ontwikkeling:
Om de kinderen vaardigheden aan te leren gebruiken we op basisschool de kleine Wereld
de methode “De vreedzame school”. Deze methode wordt van groep 1 tot en met 8 gebruikt.
Daarnaast gebruiken wij de methode Leefstijl als naslagwerk. Basisschool Op de top
gebruikt de methode Leefstijl.
Kids’Skills:
Kids’ Skills is een oplossingsgerichte methode waarmee je kinderen kunt helpen hun eigen
problemen op te lossen door hen vaardigheden te laten leren. Dit wordt individueel ingezet
(preventieniveau 3).
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Pleinwacht:
Doel van de pleinwacht is een positief veilig klimaat op de speelplaats.
Belangrijk is dat de leerlingen de rol als Pleinwachter inoefenen. Leerlingen gaan met elkaar
praten over conflicten en proberen dit zelf op te lossen. Ze leren het begrip “conflict”. Ze
krijgen zicht op hoe je het beste kunt reageren op een conflict.
Conflicten worden écht opgelost (en sudderen niet door) als leerlingen dit zélf doen.
Goede communicatie hierbij is van wezenlijk belang, zich kunnen verplaatsen in het
gezichtspunt van een ander, actief luisteren en samenvatten. Slechte communicatie maakt
conflicten erger. Herkennen van je eigen gevoelens (en erover kunnen vertellen) en het
erkennen en accepteren van de gevoelens van een ander. - Waarderen van verschillen,
respecteren van verschillen.

Bovenbouw 5-8

-

-





Spelmateriaal beheren
Zorg dragen dat het
spelmateriaal weer in de kisten
verschijnt.
Er op letten dat er goed wordt
omgegaan met materialen die
onder schooltijd gebruikt
worden.

Onderbouw 3-4

-

-

Spelmateriaal beheren.
Zorg dragen dat het
spelmateriaal weer in de kisten
verschijnt.
Er op letten dat er goed wordt
omgegaan met materialen die
onder schooltijd gebruikt
worden.

Kleine conflictjes tussen
 Netjes houden van de
kinderen op te lossen.
omgeving.
Verantwoordelijk voor de sfeer
op het schoolplein.
* Wordt gekozen door de leerkracht.
Netjes houden van de
omgeving.
Zelf opgeven om pleinwacht te
worden.
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Conflicthantering
Belangrijk is dat kinderen zelfstandig(met behulp van elkaar) en geweldloos leren conflicten
op te lossen.

Stappenplan sociaal emotionele ontwikkeling (zie bijlage 5)
* Stappenplan sociaal emotionele ontwikkeling wordt gehangen bij de groepsregels.
Alles van sociaal emotioneel wordt op 1 plek in de klas bij elkaar gehangen.
* Dit plan wordt gebruikt bij het aanleren van de nieuwe schoolregel, leefstijlactiviteit.
* Het wordt preventief gebruikt.
Stappenplan conflict oplossen (zie bijlage 6)
* Dit plan wordt geplastificeerd en in de klas bewaard. Dit wordt niet in de klas
opgehangen. Wel als het thema conflicthantering aan bod komt, om de kinderen het
aan te leren.
* Kinderen nemen het mee op de gang bij het oplossen van een conflict.
Stappenplan conflict oplossen pleinwacht. (zie bijlage 7)
* Dit plan wordt gebruikt tijdens het buitenspelen.
* Wordt zichtbaar opgehangen bij het pleinwachtbankje (binnenkant
handvaardigheidlokaal).
* Het conflict wordt o.l.v. pleinwacht op het bankje uitgepraat middels het
stappenplan.
* Terugkoppeling naar leerkracht
Stappenplan voor conflict en niet voor ruzie.

Kinderen met gedragstoornissen:
Indien de school het vermoeden heeft dat de negatieve gedragingen voortkomen uit een
gedragsstoornis, dan zal de gedragspecialist en leerkracht in overleg met de
ouders/verzorgers het kind door een deskundige gericht diagnostisch laten onderzoeken.
Afhankelijk van de diagnose zal in overleg met de deskundige, gedragspecialist/ IB'er en
ouders/verzorgers een gericht handelingsplan aan de slag gaan, waarin het kind onderwijs
op maat wordt aangeboden. Indien de problemen van dien aard zijn dat de school geen hulp
meer kan bieden, dat onevenredige aandacht voor de gedragsproblemen worden gevraagd
en/of dat de veiligheid van anderen in het geding komt, dan zal de school een
verwijderingtraject op starten.

Pestbeleid van de school
Pesten is de herhaalde intentionele agressie van sterkeren tegenover zwakkeren in de
groep.(Overveld, 2012)
Tien procent van alle leerlingen pest, vijftien procent van de leerlingen is slachtoffer. Een
aantal zaken zijn van belang:
- Pesten is een groepsfenomeen en verdient daarom een groepsaanpak, alleen focussen op
slachtoffer of pesten is achterhaald.
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-Preventie van pestgedrag verdient de hoogste prioriteit, gekoppeld aan alle niveaus van
preventie. Startend op niveau 1 tijdens de fasen van groepsvorming.
-Een positief groepsklimaat zorgt er niet automatisch voor dat er in een groep niet wordt
gepest, het omgekeerde is wel waar.

Pestprotocol
bs de Cathabel

Gemeenschap van scholen gemeente Vaals
_________________versie 2013____________

Pestprotocol
Pesten op
school
e ga je er mee om?

Ho

Plagen is niet hetzelfde als pesten. In onderstaand schema zijn de verschillen geschetst.
Plagen
Gelijkwaardigheid
Wisselend "slachtofferschap"
Humoristisch
Af en toe

Pesten
Machtsverschil
Hetzelfde slachtoffer
Kwetsend
Vaak/voortdurend.

Een definitie van pesten op school luidt als volgt: "Pesten is het systematisch uitoefenen van
psychische en /of fysieke mishandeling door een leerling of een groep leerlingen van een of meer
klasgenoten, die niet (meer) in staat zijn zichzelf te verdedigen."
Met deze definitie is het verschil tussen pesten en plagen duidelijk aangegeven. We spreken over
plagen wanneer kinderen min of meer aan elkaar gewaagd zijn en het vertoonde gedrag een
uitnodigend karakter heeft om iets terug te doen vanuit een veilige sfeer. Het gaat dan om een
prikkelend spelletje, dat door geen van de betrokkenen als bedreigend wordt ervaren. Er is zelfs
sprake van een pedagogische waarde: door elkaar eens uit de dagen leren kinderen goed om te
gaan met allerlei conflicten. Dat is een vaardigheid die later in hun leven van pas komt bij
conflicthantering, waar iedereen in zijn leven mee te maken krijgt. We spreken van pestgedrag
als het slachtoffer zich ongelukkig voelt omdat hij of zij stelselmatig geconfronteerd wordt met
vervelend of agressief gedrag of buitengesloten wordt van de sociale groep.
De inzet van het pestgedrag is altijd macht door intimidatie. De belangrijkste eigenschappen van
pestgedrag zijn dus het bedreigende, het systematische en het rolvaste karakter.
Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen
zien en op onze school serieus aan willen pakken.
Daar zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden:
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VOORWAARDEN
Pesten moet als probleem worden gezien door alle direct betrokken partijen: leerlingen (gepeste
kinderen, kinderen die pesten, meelopers en de zwijgende groep), leerkrachten en de ouders/
verzorgers.
Alvorens wij als school tot een aanpak kunnen komen moet het beginpunt en de oorzaak duidelijk
zijn. De school moet proberen pestproblemen te voorkomen. Los van het feit of pesten wel of
niet aan de orde is, moet het onderwerp pesten met de kinderen bespreekbaar worden gemaakt,
waarna met hen regels worden vastgesteld.
Als pesten optreedt, moeten leerkrachten (in samenwerking met de ouders) dat kunnen
signaleren en duidelijk stelling nemen. Heeft school er indirect mee te maken dan fungeert
leerkracht als mediater.

Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch weer de kop opsteekt, wordt er samen met de
betrokkenen naar een aanpak gezocht. Zie hiervoor 'stappenplan'.

Wanneer het probleem niet op de juiste wijze wordt aangepakt of de aanpak niet het gewenste
resultaat oplevert dan is de inschakeling van de IB-er en gedragsspecialist nodig. Tenslotte is er
nog de mogelijkheid om de vertrouwenspersoon binnen onze GVS in te schakelen, namelijk Renate
Cremer. De vertrouwenspersoon kan het probleem onderzoeken, deskundigen raadplegen en het
bevoegd gezag adviseren.

VOORBEELDEN VAN PESTGEDRAG
Verbaal

Fysiek

Intimidatie

Isolatie

Stelen of
vernielen van
bezittingen

Vernederen

Trekken/

Een kind

Steun zoeken bij

Afpakken van
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duwen/ spugen

achterna blijven
lopen of
opwachten.

Schelden

Schoppen/
struikelen

Dreigen

Krabben, bijten
en haren
trekken.

In de val laten
lopen, doorgang
versperren.
Een kind dwingen
om een
persoonlijk bezit
af te geven.
Een kind dwingen
bepaalde
handelingen te
verrichten.

Belachelijk maken,
uitlachten bij
lichaamskenmerken
of bij een
verkeerd antwoord
in de klas.

anderen
kinderen met als
gevolg dat het
kind niet wordt
uitgenodigd voor
partijtjes en
leuke dingen.
Uitsluiten

schoolspullen,
kleding of
speelgoed.

Beschadigen en
kapotmaken van
spullen.

Kinderen een
bijnaam geven op
grond van door de
kinderen als
negatief ervaren
kenmerken.
Gemene briefjes
schrijven om een
kind uit een
groepje te isoleren
of steun te zoeken
om samen te
kunnen spannen
tegen een ander
kind.

Digitaal pesten
Leerkrachten dienen ook alert te zijn op nieuwe pestvormen. Een pestvorm die voor veel kinderen
erg bedreigend is, is het zogenaamde ‘cyberpesten’. Kinderen pesten elkaar via MSN, Facebook
en/of Hyves. Er wordt flink gescholden en bedreigd. Veel kinderen praten hier niet over.
Leerkrachten hebben minder of geen zicht op het gebruik van de computer buiten schooltijd,
maar wordt wel geconfronteerd met de gevolgen. Het is daarom zaak om in geval van digitaal
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pesten in een zo vroeg mogelijk stadium als ouders en leerkracht contact te leggen om
gezamenlijk het probleem aan te kunnen pakken.

HOE WILLEN WIJ DAAR MEE OMGAAN?
 Wij vinden de sfeer waarin een kind moet opgroeien van groot belang om zo een
volwaardig mens te worden. We stellen daarom een vriendelijk en veilig klimaat, met orde
en regelmaat, op prijs. Pas als een kind zich veilig voelt kan het zich ontwikkelen. Daarom
stellen wij in de eerste week samen met de leerlingen groepsregels op, deze krijgen een
plaats in de klas. Deze regels zijn onderverdeeld in ‘samen werken’, ‘samen leren’ en
‘samen spelen’. Deze worden wekelijks aangeboden. Op school hanteren wij daarnaast nog
schoolregels. Iedere maand staan 1 of 2 schoolregels centraal, deze worden mede
uitgekozen door de leerlingenraad. Deze regels worden in de klas ingeoefend. Basisschool
de kleine Wereld werkt met de methode ‘de Vreedzame school’, basisschool op de Top
werkt met de methode Leefstijl. Aan het begin van het schooljaar wordt het
pestcontract besproken en door de leerlingen ondertekend, dit wordt visueel in de klas
opgehangen.
 Onderwerpen als veiligheid, omgaan met conflicten, open staan voor verschillen,
verantwoordelijkheid voor gemeenschap kunnen aan de orde komen.
 Meer aandacht voor sportief gedrag en respectvol met elkaar omgaan in de gymlessen.
Tijdens de gymlessen komen leerlingen intensief met elkaar in contact. Hier komen
belangrijke basisregels aan de orde, zoals een respectvolle omgang met elkaar, met
regels en met autoriteit.

 Het voorbeeld van leerkrachten (en thuis de ouders) is van groot belang. Er zal minder
gepest worden in een klimaat waar duidelijkheid heerst over de omgang met elkaar, waar
verschillen worden aanvaard en waar ruzies niet met geweld worden opgelost maar
uitgesproken. Agressief gedrag van leerkrachten, ouders en de leerlingen wordt niet
geaccepteerd. Leerkrachten horen duidelijk stelling te nemen tegen dergelijke
gedragingen.
 Een effectieve methode om pesten te stoppen of binnen de perken te houden, is het
afspreken van regels voor de leerlingen.
Voor kleine conflicten hanteren wij een stappenplan conflicten. Dit stappenplan wordt
samen met de leerlingen ingeoefend.

OP WEG NAAR EEN VEILIGE SCHOOL: EEN VIJFSPORENAANPAK
Indien er toch sprake is van pesten gaan we daar actief mee om. We gaan uit van de
aanbevelingen uit de hier onder beschreven vijfsporenaanpak. De school moet open staan om naar
de problemen van de leerlingen te luisteren. Er moet leerlingen (maar ook ouders) de
mogelijkheid worden geboden om pestgedrag te melden. Dit kan pestgedrag zijn dat de leerling
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zelf treft of pestgedrag dat leerlingen naar anderen signaleren. De mogelijkheid moet bestaan
dit zowel openlijk als anoniem te doen en zowel bij de eigen leerkracht als bij een andere
leerkracht. Tijdens onze leerlingenraadvergaderingen staat pesten als vast thema op de agenda
en zal in de voorafgaande klassenvergadering aan de orde komen. De leerkracht heeft een
belangrijke rol en het is verstandig om de gepeste leerling in de keuzes die gemaakt worden te
betrekken. De leerkracht zal helder en duidelijk moeten maken dat het ongewenste gedrag niet
geaccepteerd wordt. De leerkracht biedt in eerste instantie de gepeste leerling bescherming,
spreekt met de pester, zijn ouder en spreekt ook met de zwijgende middengroep en de
meelopers. De leerkracht zelf dient steun te krijgen. Wil pesten effectief worden bestreden
dan zullen de volgende vijf stappen genomen moeten worden.

1. De leraar (signaleren en aanpakken)
Groepsniveau
Leraren hebben een sleutelrol in de aanpak van het pesten. Zij zijn de eerst verantwoordelijken
voor de aanpak van het pesten. Het is belangrijk dat zij pesten vroegtijdig signaleren en
effectief bestrijden. De leraren worden ondersteund door de Interne
Begeleider/Gedragsspecialist die, als het nodig is, ook buiten de klas met individuele kinderen of
met groepjes kinderen aan de slag gaat.

De ouders
In deze fase zal de leerkracht of de Intern begeleider/Gedragsspecialist, afhankelijk van de
ernst van de zorg, de ouders op de hoogte stellen. Leerkracht en ouders proberen in goed
overleg samen te werken aan een bevredigende oplossing. De leerkracht biedt altijd hulp aan het
gepeste kind en begeleidt de pester, indien nodig in overleg met de ouders en/of externe
deskundigen.

2. Hulp aan de pester
Dit kan een probleemoplossend gesprek zijn (op zoek naar de oorzaak) om vervolgens de
gevoeligheid voor wat hij met het slachtoffer uithaalt te vergroten, gekoppeld aan afspraken
met evaluatiemomenten. Het advies is om de pester even de gelegenheid te bieden om zijn leven

18

te verbeteren alvorens zijn ouders bij zijn wangedrag te betrekken. Natuurlijk is dit wel
afhankelijk van de ernst van het pestgedrag.

Begeleiding van de pester
- Praten: zoeken naar de reden van het ruzie maken/ pesten.
- Laten zien wat het effect van zijn/haar gedrag is voor de gepeste.
- Een duidelijke straf die volgt als het pestgedrag toch weer voorkomt.
- In laten zien welke sterke kanten de gepeste heeft.
- Pesten is verboden in en om de school: wij houden ons aan deze regel.
- Kind leren niet meteen boos te reageren, 'het is niet wat er gebeurt wat je boos maakt, maar
jouw gedachten hierover maken je boos'. Kind leren beheersen, middels de 'remwegmethode' of
een andere manier van gedrag aanleren.
- Contact tussen ouders en school: elkaar informeren en overleggen. Inleven in het kind: wat is de
oorzaak van pesten?
- Inschakelen van hulp.

3. Hulp aan het gepeste kind
Kinderen die voortdurend worden gepest, kunnen op verschillende manieren reageren. De meeste
kinderen worden passief en zitten er duidelijk mee. Dit gaat ten kost van hun schoolse
resultaten. Een enkel gepest kind gaat zelf uitdagen. Beide vormen van gedrag zijn 'aangeleerd'.
Dit gedrag kan ook weer afgeleerd worden. In dit geval zijn bijvoorbeeld sociale
vaardigheidstraining, op zelfverdediging, kanjertraining/ rots en watertraining goede
interventies.

Begeleiding van de gepeste leerling
- Medeleven tonen en luisteren en vragen: hoe en door wie wordt er gepest.
- Nagaan hoe de leerling zelf reageert, wat doet hij/zij voor tijdens en na het pesten.
- Bijhouden van een dagboekje, dit wordt wekelijks met de leerkracht/gedragsspecialist
besproken. Zodat er duidelijk wordt door wie, hoe en wanneer er gepest wordt. Tevens krijgt het
kind de gelegenheid de ervaringen van zich af te schrijven of te tekenen.
- Huilen of heel boos worden is juist vaak een reactie die een pester wil uitlokken. De leerling in
laten zien dat je op een andere manier kunt reageren.
-Het gepeste kind in laten zien waar om een kind pest.
- Nagaan welke oplossing het kind zelf wil.

4. Hulp aan de zwijgende middengroep
Om de zwijgende middengroep tot bondgenoot in de strijd tegen het pesten te maken zijn de
volgende acties mogelijk:
- Pesten aan de orde stellen in de klas bijvoorbeeld door aflevering van schooltv mr. Right
gevolgd door een klassengesprek. Dit wekelijks samen met de klas terugpakken en evalueren
middels een klassengesprek/klassenvergadering.
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- Rollenspelen.
- Mobiliseren van de groep: Als de groep eenmaal in beweging is gebracht, hebben kinderen die
pesten veel minder te vertellen. Dit in beweging brengen kan door zowel leerkracht als de ouders
met de kinderen te laten praten over hun rol. Iets wat op school in iedere groep elke week
structureel kan plaatsvinden.

5. Hulp aan de ouders
Ouders van gepeste kinderen:
a. Houd de communicatie met uw kind open, blijf in gesprek met uw kind.
b. Als pesten niet op school gebeurt, maar op straat, probeert u contact op te nemen met de
ouders van de pester(s) om het probleem bespreekbaar te maken.
c. Pesten op school kunt u het beste direct met de leerkracht bespreken
d. Door positieve stimulering en zgn. schouderklopjes kan het zelfrespect vergroot worden of
weer terug komen.
e. Stimuleer uw kind tot het beoefenen van een sport
f. Steun uw kind in het idee dat er een einde aan het pesten komt

Ouders van pesters:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Neem het probleem van uw kind serieus.
Raak niet in paniek: elk kind loopt kans pester te worden.
Probeer achter de mogelijke oorzaak te komen.
Maak uw kind gevoelig voor wat het anderen aandoet.
Besteed extra aandacht aan uw kind.
Stimuleer uw kind tot het beoefenen van een sport.
Corrigeer ongewenst gedrag en benoem het goede gedrag van uw kind.
Maak uw kind duidelijk dat u achter de beslissing van school staat.

Alle andere ouders:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Neem de ouders van het gepeste kind serieus.
Stimuleer uw kind om op een goede manier met andere kinderen om te gaan.
Corrigeer uw kind bij ongewenst gedrag en benoem goed gedrag.
Geef zelf het goede voorbeeld.
Leer uw kind voor anderen op te komen.
Leer uw kind voor zichzelf op te komen.

BELANGRIJKSTE REGELS VAN HET PESTPROTOCOL
De belangrijkste regel van het pesten luidt: Word je gepest, praat er thuis en op school
over. Je mag het niet geheim houden!!
De gouden regels vanuit het pestprotocol voor de kinderen zijn:
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Je beoordeelt andere kinderen niet op hun uiterlijk.
Je sluit een ander kind niet buiten van activiteiten.
Je komt niet zonder toestemming aan de spullen van een ander kind.
Je scheldt een kind niet uit en je verzint geen bijnamen.
Je lacht een ander kind niet uit.
Je roddelt niet over andere kinderen.
Je laat elkaar met rust en bemoeit je niet te veel met andere klasgenoten.
Je bedreigt elkaar niet en je doet elkaar geen pijn.
Je accepteert een ander kind zoals hij of zij is.
Je bemoeit je niet met een ruzie door zomaar partij te kiezen.
Als je zelf ruzie hebt, praat het eerst zelf uit. Lukt dat niet, dan meld je dat bij de
leerkracht.
 Als je vindt dat jijzelf of een ander kind in de groep gepest wordt, dan vertel je dat
aan de leerkracht. Dat is geen klikken.
 Nieuwkomers op school worden goed ontvangen en opgevangen in de groep.
 Deze regels gelden op school en daarbuiten.












Deze regels vormen voor de school de basis voor het pestprotocol. Aan het begin van het
schooljaar ondertekenen de leerlingen het zogeheten ‘Pestcontract’. Daarnaast wordt in elke
groep door de kinderen en de leerkracht groepsregels vastgesteld.

STAPPENPLAN
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
De leerkracht heeft een afzonderlijk gesprek met de leerling die pest en de leerling die gepest
wordt. Aan de hand van zo concreet mogelijke voorvallen uit het recente verleden wordt een
analyse gemaakt en de ernst van de situatie ingeschat. Indien wenselijk kan de leerkracht, de
IB’er/ gedragspecialist op de hoogte stellen. De desbetreffende bouw wordt op de hoogte
gesteld van het pestgedrag i.v.m. toezicht op het plein. Leerkracht zal een notitie in eduscoop
maken.

Stap 2
De leerkracht heeft een gezamenlijk gesprek met de pester en de gepeste. Het probleem wordt
duidelijk en helder geformuleerd. In overleg met beide partijen worden concrete afspraken
gemaakt om pestgedrag tegen te gaan/ te stoppen. Als er meerdere kinderen uit de groep
betrokken zijn bij het pestgedrag zal de leerkracht klassikaal aandacht schenken aan het
probleem, waarbij gebruik gemaakt kan worden van beschikbare methoden. Er zal benadrukt

21

worden dat alle kinderen zich veilig moeten voelen op school. Het melden van pesten is geen
klikken. Angst om zaken te melden zal moeten worden weggenomen. Binnen 1 week vindt een
eerste evaluatie plaats. Leerkracht zal nauwkeurig observeren en noteren in Eduscoop.

Stap 3
In geval dat ouders melding hebben gemaakt van pestgedrag wordt teruggekoppeld naar de
ouders. Er worden mededelingen gedaan m.b.t. de afspraken. Met de ouders wordt afgesproken
dat er na de eerste evaluatie weer contact opgenomen zal worden. Deze stap zal ook worden
genomen als de leerkracht de situatie als ‘ernstig’ in schat, zonder dat ouders melding hebben
gemaakt.
Stap 4
Gesprek met pester en gepeste (leerkracht schat zelf in wat het beste is: gezamenlijk of
afzonderlijk). Is het gelukt om de afspraken na te komen?
Zo ja: dan de afspraken handhaven/bijstellen en volgend gesprek over twee weken.
Zo nee: analyse opstellen, waardoor het mis is gegaan.
Leerkracht overlegt met ib’er/ gedragsspecialist. Er wordt een gedragshandelingsplan opgesteld
voor de komende twee weken. De gepeste houdt een dagboek bij over hoe het allemaal gaat.
Team wordt hiervan op de hoogte gebracht. Dit wordt met de ouders gecommuniceerd.

Stap 5
Na twee weken is er opnieuw een gesprek tussen leerkracht en leerlingen. Verslag wordt
uitgebracht aan ib’er/ gedragsspecialist. Zijn de effecten positief: dan langzamerhand afbouwen.
Wekelijks klassengesprek blijven volgen. Zo niet: nieuw handelingsplan opstellen, waarbij
eventueel externe deskundigheid ingeschakeld kan worden. Alle concrete acties en afspraken
worden door de leerkracht vastgelegd in eduscoop.
Eventueel kan er besloten worden om een stap 6/ 7 te ondernemen:
Stap 6
Een leerling (pester of gepeste) wordt tijdelijk in een andere groep geplaatst.
Stap 7
De pester wordt geschorst voor maximaal vijf dagen. Mocht dit meerdere keren noodzakelijk
zijn dan zal er met het Bevoegd Gezag worden overlegd of er een verwijdingprocedure voor de
pester in gang kan worden gezet.

EVALUATIE
Leerkracht en ouders uit de medezeggenschapsraden van de Gemeenschap van Scholen
onderschrijven gezamenlijk dit Pestprotocol en wordt iedere 2 jaar geëvalueerd.
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Pestmeldingsformulier

Pestmeldingsformulier
Ingevuld door:…………………………………………………….
Datum:…………………………………………………………….
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Wanneer en waar heeft het pestincident zich voorgedaan?

Datum:………………………………………………………………
Tijd:………………………………………………………………….
Locatie:....................................................................................
Wie waren erbij betrokken?
Naam leerling

Groep

Geef een beschrijving van het incident:

Is er ingegrepen? Hoe was de afhandeling?

Bijlagen
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1. Schoolregels basisschool de kleine Wereld

Algemene ruimtes

Groepsdoorbrekende
ruimtes/activiteiten.

Ingangen

Toiletten
Schoolplein

Veiligheid
Ik loop rustig in de school.
Ik luister naar instructies.

Respect
Ik kijk iemand aan als hij/zij tegen mij
praat.
Ik luister naar de ander.
Doe niks bij een ander wat je zelf ook
niet leuk vindt.
Ik werk rustig en laat anderen ook rustig
werken.
We helpen en steunen elkaar.

Verantwoordelijkheid
Ik zorg dat ik mijn werkplek netjes
achter laat.
Ik zorg dat ik op tijd ben.
Ik ben netjes en vriendelijk.
Ik ga zorgvuldig om met bezittingen
van anderen en van de school.

Ik hang/berg mijn jas en tas netjes Ik zet het eten en drinken in de daar
op.
voor bestemde bakken. *
Ik toon respect voor eigendommen van
mezelf en anderen.
Ik was mijn handen.
Ik meld als er iets mis is op de wc.
Ik laat de wc netjes achter.
Ik ga direct terug naar de klas.
Ik blijf op het plein.
Samen spelen is geven en nemen.
Als de bel gaat sta ik in de rij *.
Samen sociaal sterk (met schelden,
Ik ruim mijn eigen afval op.
slaan en schoppen, gaat de goede sfeer
naar de knoppen).
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2. Maatregelen te nemen bij een Time- out.
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3. Format probleemverkennend gesprek
Gedragsspecialist: - Karin Janssen
Leerkracht kind: 1. Situatie-analyse
2. Gedragsanalyse
3. Aanpak tot nu toe
4. Beïnvloedende factoren
Thuis School Kind
5. Conclusies m.b.t. voortgang
-
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4. Aanvraagformulier Interne ondersteuning leerlingenzorg
Leerkrachtgegevens
Datum aanvraag
Leerkracht(en) :
Groep(en)

Kindgegevens
Naam
Geboortedatum :
Groepsverloop :

:
:

:

Reden van aanmelding
De leraarkracht(en)
Problemen en zorgen:

Het kind
Problemen en zorgen:

De ouder(s)
Problemen en zorgen:

Positieve aspecten en kansen:
+
+
Vragen en verwachtingen/
wensen tav IB-er:

Positieve aspecten en kansen:
+
+
Vragen en verwachtingen/
wensen tav IB-er:

Positieve aspecten en kansen:
+
+
Vragen en verwachtingen/
wensen tav IB-er:

Mogelijke verklaringen:
Relevante informatie uit voorgeschiedenis:
Genomen maatregelen:
- In de school binnen de klas:
- In de school buiten de klas:
- Buiten de school:
- Wat werkte goed en hoe kwam dat?
- Wat werkte niet goed en hoe kwam dat?
Personen en instanties die betrokken zijn bij de casus:

Gedrag in het hier en nu
leerontwikkeling
Moeilijkheden:

Positieve aspecten:

Werkhouding en taakgedrag
Moeilijkheden:

Positieve aspecten:

Cognitief functioneren
Moeilijkheden:

Positieve aspecten:

Sociaal emotioneel functioneren
Moeilijkheden:

Positieve aspecten:

Lichamelijk functioneren en uiterlijk
Moeilijkheden:

Positieve aspecten:

Kenmerken van de leraar en/ of groep
Moeilijkheden/ risicofactoren:

Positieve aspecten:

Kenmerken van gezin en ouders voor zover relevant voor het begrijpen of oplossen van de
situatie
Moeilijkheden/ risicofactoren:
Positieve aspecten:
* voor IB-er
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Vragen: wat willen we nog weten en waarom?
- kindkenmerken:
- afstemming onderwijsleersituatie – onderwijsbehoeften leerling:
- afstemming opvoedingssituatie – opvoedingsbehoeften kind:
Afspraken en planning
Wat?
Hoe?
Wie?

Wanneer?

Aanvraagformulier Interne ondersteuning leerlingenzorg
Leerkrachtgegevens
Datum aanvraag
:
Leerkracht(en) :
Groep(en)

:

:

Reden van aanmelding
De leraarkracht(en)
Het kind
Problemen en zorgen:
Problemen en zorgen:
Reden van aanmelding? Waaruit
bestaan de problemen en
zorgen? Concrete voorbeelden
en situaties.
Positieve aspecten en kansen:
Positieve aspecten en kansen:
+ Wat zijn positieve aspecten en
+
kansen
+
+ Wat doet zij/ hij het liefst?Met
wie heeft hij/ zij goed contact?
Vragen en verwachtingen/
Vragen en verwachtingen/
wensen tav IB-er:
wensen tav IB-er:
Wat zijn de vragen aan de IB-er?
Welke wensen en verwachtingen
hebben de betrokkenen?Wat zou
goed en slecht nieuws zijn?
Mogelijke verklaringen:
Waarom zijn de problemen er? Welke mogelijke verklaringen zijn er?
Relevante informatie uit voorgeschiedenis:

Kindgegevens
Naam
Geboortedatum :
Groepsverloop :

De ouder(s)
Problemen en zorgen:

Positieve aspecten en kansen:
+
+

Vragen en verwachtingen/
wensen tav IB-er:

Genomen maatregelen: benoemen van maatregelen/ interventies en de effecten
- In de school binnen de klas:
- In de school buiten de klas:
- Buiten de school:
- Wat werkte goed en hoe kwam dat?
- Wat werkte niet goed en hoe kwam dat?
Personen en instanties die betrokken zijn bij de casus: schoolarts, schoolmaatschappelijk werk,
logopedist, fysiotherapeut, jeugdzorg
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Gedrag in het hier en nu
In/ na welke situatie/ gebeurtenis komt het probleem(gedrag) voor?Waaruit bestaat het
probleem(gedrag)?Hoe vaak of hoe lang komt het probleem(gedrag) voor? Wat zijn de consequenties
voor de leerling?Wat wil hij/ zij volgens jou hiermee bereiken (patroon)?
Leerontwikkeling analytische informatie methode gebonden toetsen en LoVS:
Moeilijkheden:
Positieve aspecten:
Werkhouding en taakgedrag denk aan concentratie; zelfstandig werken; motivatie
Moeilijkheden:
Positieve aspecten:
Cognitief functioneren indien aanwezig: intelligentieniveau en profiel
Moeilijkheden:
Positieve aspecten:
Sociaal emotioneel functioneren
Moeilijkheden:
Positieve aspecten:
Welke consequentie heeft een positieve
 naar binnen gericht gedrag ( zoals stil;
reactie?
somber, passief)

naar buiten gericht (openlijk dwars,
uitdagend, bozig, ongehoorzaam,
agressief)
 druk/ hyperactief/ impulsief
 sociaal gedrag( sociaal inzicht, sociale
vaardigheden, ruzie, dominant,
teruggetrokken, verlegen, behulpzaam)
Lichamelijk functioneren en uiterlijk zoals gehoor, visus, motoriek, medicatie, gewicht, lengte,
verzorging
Moeilijkheden:
Positieve aspecten:
Kenmerken van de leraar en/ of groep
Moeilijkheden/ risicofactoren:
Positieve aspecten:
Zijn er andere uitlokkende factoren?Welke vakken
vindt de leerling moeilijk?Welke organisatievormen
(klassenmanagement) verloopt moeizaam?
Kenmerken van gezin en ouders voor zover relevant voor het begrijpen of oplossen van de
situatie
Moeilijkheden/ risicofactoren:
Positieve aspecten:
* voor IB-er
*Vragen: wat willen we nog weten en waarom?
- kindkenmerken:
- afstemming onderwijsleersituatie – onderwijsbehoeften leerling:
- afstemming opvoedingssituatie – opvoedingsbehoeften kind:
*Afspraken en planning
Wat?
Hoe?
Wie?
Wanneer?
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Indicering en advies
Samenvatting relevante gegevens
De reden van de aanmelding en vragen:
Gegevens die verzameld zijn (kenmerkend kind, onderwijsleersituatie, opvoedingssituatie en de
onderlinge wisselwerking):
Positieve kenmerken van kind, onderwijsleer- en opvoedingssituatie:

Indicatiestelling: van doelen naar onderwijsbehoeften en gewenst onderwijsaanbod
Lange termijndoelen: waar willen we naar toe?
Gewenste hulp: de aanbevelingen
Binnenschoolse hulp in de groep: onderwijsbehoeften
Korte termijndoelen bij gebieden
Pedagogische- didactische
Gewenste onderwijsaanbod:
die extra aandacht vergen.
behoeften: Wat heeft deze
Hoe ziet dat er concreet uit?
leerling nodig om dit doel te
bereiken?
1. lezen:
2. spelling
3. rekenen/wiskunde
4. werkhouding:
5. gedrag:
6. overig
Hoe kunnen we de positieve aspecten van leerling, leraar, groep, school en ouders benutten?
Conclusie: deze leerling heeft (indien van toepassing):
- instructie nodig die:
- opdrachten en materialen nodig die:
- (leer)activiteiten nodig die:
- Feedback nodig die:
- Groepsgenoten nodig die:
- Een leraar nodig die:
- Ondersteuning nodig bij:
Is er nog binnenschoolse hulp buiten de groep nodig? Zo ja: welke?
Is er nog hulp buiten de school nodig? Zo ja: welke?
Adviesfase: bespreken, kiezen en concretiseren van de aanbevelingen
Herkennen leraar en ouders bovenstaande gegevens?
Is het gewenste onderwijsaanbod in deze groep bij deze leraar te realiseren?
Met welke aanbevelingen kan de leraar wel/ niet uit de voeten?
Met welke aanbevelingen kunnen de ouders wel/ niet uit de voeten?
Wat wil en kan de leerling?
Hoe maken we het plan haalbaar?
- heeft de leraar behoefte aan ondersteuning?
- Hebben de ouders behoefte aan ondersteuning?
Conclusie: advies (zowel wenselijk als haalbaar):
Afstemming aanpak op school en thuis: hoe kunnen de leraar (school) en de ouders hun aanpak
op elkaar afstemmen?
Afspraken en planning
Wat is het
Hoe stellen we het
Wie doet wat?
Wanneer gebeurt dat?
evaluatiecriterium?
vast?
1.
2.
3.
Afspraak voor evaluatie van het resultaat: hoe is het gegaan en is het doel bereikt?
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5. Stappenplan Sociaal Emotionele Ontwikkeling.

* Waar denk je aan bij deze regel?
(Terugblik)
* Hoe gaat het nu ? (Beginsituatie

bepalen)
* Wat is het belang bij deze regel? (Nut/

noodzaak zien)
Oriënteren

* Waar denken anderen aan bij deze
regel? (Interactie)
* Wat is het plan? Wat nemen we ons
voor?
* Inoefenen (o.a. rollenspelen)
Plan maken

* Is het zichtbaar? Hoe ziet het eruit in
de praktijk?
* Gaat het nog goed?
* Hoe verloopt het?

Evaluatie op groepsniveau

* Welk gevoel heb je hierbij?
* Past het wel of niet bij mij?
* Is het zoals je verwacht had?
* Wat heb je nu geleerd?
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6. Stappenplan conflict oplossen.
Afspraken:

1. Spreek af dat er echt gezocht wordt naar een
oplossing

5 min.

2. Er wordt niet gescholden
3. Er wordt naar elkaar geluisterd.
Kind 1:
Wat is er gebeurd?
Hoe voel jij je?

Kind 2:
Wat is er gebeurd?
Hoe voel jij je?

Kind 1:
Wat zou jij nu kunnen doen om het probleem op te
lossen, zodat jullie allebei tevreden zijn.

Kind 2:
Wat zou jij nu kunnen doen om het probleem op te
lossen, zodat jullie allebei tevreden zijn.

Probeer zoveel mogelijk oplossingen te bedenken.
Wat is een goede oplossing waar jullie beiden tevreden over zijn. Is dat
een goede oplossing? Lost dat het probleem op.
Zijn jullie het er allebei mee eens?
33

Evalueren/ reflecteren door leerkracht met kinderen.
Was het een goede oplossing?
Hoe heb je het buiten aangepakt?
Wat heb je anders gedaan?

Past die oplossing bij je?
Gaat het nog steeds goed?
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7. Stappenplan oplossen conflict door pleinwachter.
Introductie
1. Vraag; willen jullie hulp bij het oplossen van het probleem?
2. Zoek een rustige plek om samen te praten.
3. Noem de 3 regels. 1. Spreek af dat er echt gezocht wordt naar een oplossing, 2. niet
gescholden wordt en 3. er naar elkaar geluisterd wordt.
Luisteren
4. Vraag het eerste kind: ‘ Wat is er gebeurd’.
5. Vraag daarna hoe hij of zij zich voelt.
6. Vraag het tweede kind: ‘ Wat is er gebeurd’.
7. Vraag daarna hoe hij of zij zich voelt.
8. Vat samen wat het probleem is volgens het eerste kind en volgens het tweede kind. Dus,
als ik het goed begrijp dan wil …… , en wil………. Klopt dat?
Zoeken naar oplossingen
9. Vraag het eerste kind wat je kunt doen om het probleem op te lossen. Wat zou jij nu kunnen
doen om het probleem op te lossen, zo dat jullie allebei tevreden zijn.
10. Vraag het tweede kind wat je kunt doen om het probleem op te lossen.
11. Probeer zoveel mogelijk oplossingen te laten bedenken. Je kan…… Wat kan je nog meer
doen? Of Wat zou jij er van vinden als…..
Kiezen van een oplossing
12. Help ze een goede oplossing te kiezen waar beiden tevreden over zijn. Is dat een goede
oplossing voor ? Lost dat het probleem op?
13. Herhaal de oplossing en vraag aan beide partijen of ieder van hen het er mee eens is.
14. Feliciteer beide kinderen.
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