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Inleiding  
 
Op de St. Josephschool verwachten wij dat onze leerlingen en onze leerkrachten op een prettige, respectvolle 
wijze met elkaar omgaan. Om dit gewenste gedrag te stimuleren, geven wij het goede voorbeeld aan onze 
leerlingen.  
Om te laten zien hoe wij een veilige school vormen en om de aanpak hiervan inzichtelijk te maken, heeft de 
St. Josephschool een gedragsprotocol ontwikkeld. Hierin staat beschreven welke stappen de school neemt, 
op welk moment en wat er van de medewerkers, leerlingen en ouders/verzorgers wordt verwacht. Ook 
worden de omgangsregels waar de hele school zich aan houdt, omschreven.  
 
Ongewenst gedrag zoals:  

• Pesten 

• Fysiek: slaan, duwen, schoppen, spugen,  

• Mentaal; uitschelden, roddelen, vloeken, brutaliteiten,  

• Materieel: afpakken, vernielen,  

• Digitaal 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.  
 
Met dit gedragsprotocol willen alle betrokkenen bij de St. Josephschool laten zien dat: 

• Alle kinderen zich in hun basisschoolperiode veilig moeten kunnen voelen, zodat zij zich optimaal 
kunnen ontwikkelen. 

• Wij door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen, alle kinderen in de gelegenheid stellen om 
met veel plezier naar school te gaan. 

• Wij door regels en afspraken zichtbaar te maken, het mogelijk maken dat kinderen en volwassenen, 
als er zich ongewenste situaties voordoen, elkaar aan kunnen spreken op hun gedrag en de gemaakte 
afspraken.  

 

Dit protocol wordt onderschreven door leerkrachten, vertegenwoordigers van de ouders uit de 

medezeggenschapsraad, directie en bestuur. 
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Kapstokregels  
 
Er gelden natuurlijk meerdere regels op school. Deze zijn bijna allemaal onder te brengen bij één van drie 
kapstokregels. De drie kapstokregels zijn dan ook de regels die binnen de school regelmatig terugkeren. Per 
klas wordt er indien noodzakelijk ook extra aandacht besteed aan de overige regels. De drie kapstopregels 
van waaruit wij willen werken, hebben te maken met de volgende drie onderdelen: Omgaan met elkaar, met 
spullen/eigendommen en met het gebouw en omgeving.  
 
Onze kapstokregels zijn:  

1. Voor de school en de spullen zorgen we goed, omdat je ze morgen weer gebruiken moet. 
2. Samen belangrijk zijn …..dat is pas fijn! 
3. Laat je niet hard horen, anders kun je een ander storen. 

 

Deze regels worden ondersteund door de volgende school- en klassenposters: 
 

✓ Wees zuinig op de spullen van een ander of van de klas. 
Zo blijft alles netjes, eigenlijk zoals het was. 

✓ Ik zorg voor jou, jij zorgt voor mij. Wij zorgen voor elkaar. 
Een ander goed helpen is een super mooi gebaar. 

✓ Iedereen moet kunnen leren, kunnen werken zonder last, 
Probeer te helpen niet te storen dat is namelijk ongepast! 
 

Hoe werken wij op de St. Josephschool aan gewenst gedrag?  

• Op school werken wij met de methode “Natuurlijk sociaal”. Dit is een methode die de sociale 
competentie en emotionele ontwikkeling van kinderen stimuleert. Daarnaast worden aan het begin 
van het schooljaar door de leerkrachten de kapstokregels van de school besproken en worden er 
aanvullende groepsregels vastgesteld. Maar ook als het nodig is worden de regels aangehaald en 
besproken. Ook de gevolgen van het niet nakomen van de school - en klassenregels worden 
besproken.  

• Na de zomervakantie en de kerstvakantie besteden we aandacht aan de Gouden en Zilveren weken.  

• Twee keer per jaar wordt de SCOL (=Sociale Competentie ObservatieLijst) voor ieder kind ingevuld. 
Dit is een leerlingvolgsysteem waarin de kinderen beoordeeld worden op hun sociale vaardigheden. 
Vanaf groep 6 beoordelen de leerlingen ook zichzelf. Vervolgens ontstaat er een overzicht van de 
sterke en zwakke kanten van de leerling en van de groep. De leerkracht gebruikt deze overzichten 
om, zo nodig, extra ondersteuning te bieden via “Natuurlijk Sociaal”.  

• Een keer in de twee jaar worden er veiligheidsvragen gesteld in de enquête van DUO. Deze enquête 
wordt onder de leerlingen, ouders/verzorgers en leerkrachten gehouden. De resultaten hiervan 
kunnen aanleiding zijn tot interventies op school en/of groepsniveau.  

• Het voorbeeld van de leerkrachten (en thuis de ouders/verzorgers) is van groot belang. Positief 
gedrag wordt gestimuleerd in een klimaat waar duidelijkheid heerst over de omgang met elkaar, 
waar verschillen worden aanvaard en waar conflicten uitgesproken worden. 

• Ongenoegen wordt op school besproken en niet via social media. 

• Agressief gedrag van leerkrachten, ouders/verzorgers en leerlingen wordt niet geaccepteerd. Alle 
betrokkenen horen duidelijk stelling te nemen tegen dergelijke gedragingen. 

• Leerlingen, leerkrachten, directie en ouders/verzorgers zorgen in samenwerking met elkaar voor de 
bewaking van een goed pedagogisch klimaat waarbij wenselijk gedrag positieve aandacht krijgt. 
Hiervoor gelden omgangsafspraken.   
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Omgangsafspraken van de St. Josephschool  
 
De doelen van onze omgangsafspraken zijn dat wij:  

• respect voor elkaar hebben, 

• elkaar aanspreken op positief en negatief gedrag, 

• een duidelijk beeld creëren van wat acceptabel is, 

• conflicten vreedzaam oplossen, 

• er met elkaar voor zorgen dat het veiligheidsgevoel ontstaat en blijft, 

• gebruik maken van ons zelf-oplossend vermogen.  
 
Onze omgangsafspraken zijn: 
 
Omgang leerkracht met anderen:  

• Geef zelf het goede voorbeeld, neem iedereen serieus, laat een ieder in zijn waarde 

• Geef gelegenheid tot weerwoord wanneer dit mogelijk is 

• Toon daadwerkelijke belangstelling 

• Maak duidelijke afspraken en kom ze na 

• Respecteer eigendommen 

• Wees open en eerlijk 

• Zeg nooit iets negatiefs over een persoon als persoon, maar benoem het negatieve gedrag 

• Bespreek problemen met diegenen die erbij betrokken zijn 

• Sluit een vervelende situatie altijd positief af, stuur een kind niet met een negatief gevoel naar huis 

• Zorg voor een duidelijke, veilige en prettige sfeer in de groep 

• Begroet leerlingen en neem afscheid; dus om 08.30 uur en 14.15 uur ben je in de buurt van je groep.  
 
Omgang leerlingen met anderen:  

• Wees eerlijk 

• Houd je aan gemaakte afspraken 

• Luister naar elkaar, help elkaar. iedereen hoort erbij ondanks onze verschillen 

• Pas op je woorden 

• Wees zuinig op elkaar en elkaars spullen. Kijk eerst naar jezelf 

• Doe niets bij een ander, wat jezelf ook niet prettig zou vinden 

• Kom niet aan een ander als de ander dat niet wil 

• Vertel de meester of de juf wanneer jij of iemand anders wordt gepest  
 
Overige afspraken 

• Lichamelijk contact mag alleen functioneel zijn bij hulpverlening. 

• De van thuis meegebrachte spullen zijn voor eigen verantwoording. Voor diefstal, defect, verlies is de 
school niet aansprakelijk.  

 
 
Gymnastiek 
Tot en met groep 2 worden kinderen indien nodig, geholpen met aan- en uitkleden, jongens en meisjes 
bevinden zich in dezelfde kleedruimte(lokaal).  

Vanaf groep 3 kleden de jongens en de meisjes zich gescheiden om. 
 
 
Gevolgen van het niet houden aan afspraken of verwijdering uit de groep  
Leerkracht spreekt de leerling aan en wijst hem/haar op de afspraak en beoordeelt op  
dat moment welke stap nodig is en wat de mogelijke sancties zijn.  
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Mogelijke sancties zijn:  
o Niet meer meedoen met een activiteit. 
o Nablijven tot alle kinderen naar huis vertrokken zijn (indien dit langer dan 15 minuten duurt worden de 

ouders/verzorgers hiervan op de hoogte gesteld). 
o Een schriftelijke opdracht zoals een stelopdracht over de toedracht en / of zijn / haar rol in het 

probleem. 
o Een time-out op een time-out plek. 
o In een andere groep werken.  
 
De leerkracht neemt telefonisch contact op met de ouders/verzorgers van de leerling. 
De leerkracht maakt afspraken met de ouders/verzorgers van de leerling;  
Uiteindelijk volgt er een gesprek met leerkracht, ouders/verzorgers en directie van de school.  
Bij zware overtredingen of herhaaldelijk terugkomende overtredingen kan een sanctie volgen. Uit de klas 
laten halen door de directie (Als directie niet aanwezig is, volgende dag sancties nemen).  
Indien noodzakelijk wordt gewezen op de procedure bij schorsing en verwijdering.  
 
Algemene voorwaarden voor de aanpak van ongewenst gedrag.  

• Ongewenst gedrag, o.a. pesten en conflicten, moet als probleem worden gezien door alle direct 
betrokken partijen: leerlingen, leerkrachten en ouders/verzorgers. 

• Een éénduidige opvatting over het begrip pesten. We spreken van pesten als: - een soort gedrag dat 
een ander herhaaldelijk over een langere periode treft (o.a. buitensluiten van anderen), 
- er sprake is van lichamelijke, geestelijke of materiële schade, 
- er sprake is van een machtsverschil (sterker, ouder, machtiger, met meer personen). 

• Een belangrijke stelregel is dat het inschakelen van de leerkracht, bij zaken waar het kind zelf last van 
ondervindt en dit zelf niet op kan lossen niet wordt opgevat als klikken. 

• Een andere stelregel is dat een medeleerling ook de verantwoordelijkheid heeft om pestgedrag bij de 
leerkracht aan te kaarten. Alle leerlingen zijn immers verantwoordelijk voor een goede sfeer in de 
groep. 

• Als ongewenste gedragssituaties optreden, moeten leerkrachten en ouders/verzorgers (eventueel in 
samenwerking met elkaar) dat signaleren en duidelijk stelling nemen. 

• Bij problemen rondom ongewenst gedrag zullen de directie en de leerkrachten hun 
verantwoordelijkheid nemen en overleg voeren met de ouders/verzorgers. De inbreng van de 
ouders/verzorgers blijft beperkt tot het aanreiken van informatie, tot het geven van suggesties en tot 
het ondersteunen van de aanpak van de school. 

• Samenwerken zonder bemoeienissen: 
School en gezin halen voordeel uit een goede samenwerking en communicatie. Ook 
ouders/verzorgers hebben de verantwoordelijkheid om een probleem bij de leerkracht aan te 
kaarten. Dit neemt niet weg dat iedere partij moet waken over haar eigen grenzen. Het is 
bijvoorbeeld niet de bedoeling dat ouders/verzorgers naar school komen om eigenhandig een 
probleem voor hun kind op te komen lossen.  

• Wanneer ongewenste situaties, ondanks herhaalde inspanningen, toch weer de kop op steken, 
beschikt de school over een directe aanpak (zie bijlage 1). 

• Wanneer het probleem niet op de juiste wijze wordt aangepakt of de aanpak niet het gewenste 
resultaat oplevert, dan is de inschakeling van de schoolcontactpersoon nodig. De 
schoolcontactpersoon kan het probleem onderzoeken, deskundige raadplegen en het bevoegd gezag 
adviseren.  

• Op de St. Josephschool is de schoolcontactpersoon de heer. R. Rouwhof. 

• Binnen SKBG werken wij met gedragsspecialisten. Deze kunnen door school gevraagd worden voor 
advies, observaties en interventies. Dit kan op leerlingniveau zijn, maar ook op groepsniveau.  
Mocht het nodig zijn, wordt u hier als ouder over ingelicht.  
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Regels voor ouders/verzorger 
 
Houding en gedrag 
Wees altijd het goede voorbeeld voor uw kind en voor andere kinderen.  

• Houd u aan de kapstokregels die ook voor de kinderen gelden. 

• Benader uw kind, andere kinderen, de leerkracht en andere ouders/verzorgers positief. 

• Bewaar de rust in het schoolgebouw. 

• Ga respectvol met elkaar om. Dit betekent dat: - er een open, rustige houding is t.o.v. elkaar - er niet 
dreigend gesproken wordt - er geen dreigende houding aangenomen wordt - er op een normale wijze 
gesproken wordt, dus geen gebruik van scheldwoorden. 

• Ongenoegen worden op school besproken en niet via social media.  
 
Halen en brengen 
Breng uw kind op tijd. ’s Ochtends tussen 08.15 uur en 08.25 uur. Om 8.30 uur starten de lessen en zijn de 
ouders/verzorgers uit de school.  

• Haal uw kinderen op bij de hoofdingang en het schoolplein. 

• Roken is niet toegestaan op het schoolplein.  
 
Melden van afwezigheid 
Meld de afwezigheid van uw kind, door ziekte of andere redenen, telefonisch voor schooltijd of geef een 
briefje door ouders/verzorgers ondertekend mee aan een broertje, zusje of klasgenoot van uw kind.  

• Wanneer uw kind niet deel kan nemen aan de gymles meldt dit dan voor schooltijd telefonisch bij de 
school of via een briefje aan de leerkracht van uw kind. 

• Wilt u bij voorkeur een afspraak te maken voor de tandarts of de dokter na schooltijd. 

• Als uw zoon/dochter met regelmaat te laat komt zijn wij helaas genoodzaakt de leerplichtambtenaar 
in te schakelen. Uiteraard wordt u eerst uitgenodigd voor een gesprek.  

 
Afspraak maken met de leerkracht  

• U kunt een afspraak maken met de leerkracht als u iets wil bespreken. 

• Een korte mededeling, of als iets van belang is voor die dag, kunt u doen wanneer u uw kind in de 
klas brengt. Anders graag na schooltijd. Dit i.v.m. de onrust die het anders met zich meebrengt.  

 
Als er veranderingen zijn zoals verhuizingen, telefoonnummers etc. kunt u dit doorgeven aan mevrouw 

Jeanine Kreunen (de administratief medewerker) of aan de leerkracht van uw kind. 
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Bijlagen:  
 
Bijlage 1:  
 
De directe aanpak van conflictsituaties en pesten (herhaald geweld) in acht stappen  
 

Aanpak conflictsituaties en pesten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 0: 

Je gedraagt je naar leerlingen, leerkrachten en andere mensen in de school aardig en beleefd. Je werkt goed 

samen en kunt een ruzie goed oplossen en plagen wordt geen pesten. 

Fase 1: 

Je bent storend naar andere leerlingen, de leerkracht of andere mensen in de school Er is sprake van toeval. 

De leerkracht bespreekt het gedrag met jou en eventuele andere betrokken leerlingen om uit te zoeken wat 

er aan de hand is.  

De leerkracht bepaalt de vervolgstappen en je biedt zo nodig je excuses aan.  

De leerkracht maakt ter afronding een afspraak met jou hoe je je moet gedragen.  

Fase 2: 

Je bent met regelmaat storend naar andere leerlingen, de leerkracht of andere mensen in de school Er is 

sprake van opvallend gedrag. De leerkracht bespreekt het gedrag met jou en eventuele andere betrokken 

leerlingen om uit te zoeken wat er aan de hand is. 

De leerkracht bepaalt de vervolgstappen. Je biedt zo nodig je excuses aan.  

De leerkracht maakt een afspraak met jou hoe je je moet gedragen. 

De leerkracht noteert dit in de groepsmap en in het leerlingendossier in Parnassys. 

Je krijgt de kans het zelf aan je ouders te vertellen. Daarna neemt de leerkracht contact op met je ouders.  
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Fase 3:  

Storend gedrag waar je niet lang geleden op bent aangesproken blijft zich herhalen. Er is sprake van een 

patroon.  

De leerkracht bepaalt de vervolgstappen. Je biedt zo nodig je excuses aan.  

De leerkracht maakt een afspraak met jou hoe je je gedrag kunt verbeteren. Je vult samen met de leerkracht 

de afsprakenkaart in. Na 2 weken evalueert de leerkracht dat met jou.  

De leerkracht noteert dit in Parnassys. Je krijgt de kans het zelf aan je ouders te vertellen. Daarna neemt de 

leerkracht contact op met je ouders. Ook wordt directie en IB ingelicht.  

Fase 4 

Na evaluatie van de afsprakenkaart blijkt dat het storende gedrag zich blijft herhalen. De leerkracht vult met 

de directie, jouw ouders en jou opnieuw een afsprakenkaart in voor 4 weken om je gedrag te verbeteren. 

Jouw ouders onderteken dit ook.  

Als het gedrag niet verbetert in deze fase dan schrijft de directie na overleg met jouw leerkracht een brief aan 

jouw ouders/verzorgers dat je bij herhaling van storend gedrag wordt geschorst. 

Bij herhaling belt de directie jouw ouders met de mededeling dat je wordt geschorst. De directie heeft 

contact met de leerplichtambtenaar van de gemeente en het bestuur.  

Jouw ouders, de directie en jij bespreken wat de reden van de schorsing is en hoe lang de schorsing duurt. Je 

krijgt huiswerk mee. Er wordt een afsprakenkaart gemaakt waaraan je je moet houden. Bij herhaling van 

ongewenst gedrag moet je van school af.  

Uitvoeringsbepaling: De directie van de St Joseph is bevoegd af te wijken van het gedragsprotocol als - er 

sprake is van een bijzonder omstandigheid en handelen volgens het gedragsprotocol onevenredig nadelige 

gevolgen met zich mee brengt. 
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Bijlage 2: 

Afsprakenkaart 

 

Datum: …………………………………………………………………………………………  

Vandaag is ………………………………………………………………………………(naam)  

In fase   3   4   terechtgekomen.  

Oorzaak/incident(en): 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

 

Voor de komende periode gelden de volgende afspraken voor je gedrag: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ De 

evaluatie hiervan vindt plaats op …………………………… (datum)  

 

Op de hoogte gebracht van gemaakte afspraken:  

Kind 
 

Datum: 

Juf 
 

Datum: 

Ouders/verzorgers 
 

Datum: 

Directie Datum: 
 

 


