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Visie 
Het Landje is een kunstzinnige basisschool midden in het historisch centrum van Rotterdam. Wij staan voor 

een veilig pedagogisch klimaat waarin iedereen, ongeacht cultuur, overtuiging of achtergrond welkom is.  

Je ziet ons kunstzinnige karakter terug in ons onderwijs aanbod: we betrekken de culturele instellingen uit onze 

omgeving bij school, vanuit de overtuiging dat cultureel kunstzinnig onderwijs een toegevoegde waarde heeft 

voor de brede ontwikkeling van de kinderen tot zelfstandige, kritische, mondige wereldburgers. Het proces is 

hierin even belangrijk als het resultaat! 

Ons onderwijs is zoveel mogelijk op maat d.m.v. groepsplannen op drie niveaus en betrekt kinderen actief bij 

hun leerproces door ze mee te laten denken over hun leerdoelen.  

Een kind dat na 8 jaar onze school verlaat, heeft geleerd creatief en probleem oplossend te denken, 

verantwoording te nemen, een eigen mening te vormen en daarbij rekening te houden met de mening van 

anderen.  

 

Het Landje staat voor: 

 Het bevorderen van zelfstandigheid, mondigheid  en leren samenwerken 

 Het leren verantwoordelijk te zijn en daarop aanspreekbaar te zijn 

 Het omarmen van een veelvormige wereld met alle verschillen die daarbij horen 

 Hoge kwaliteit van ons onderwijs 

 Het streven alle leerlingen een zo passend mogelijk onderwijsprogramma aan te bieden binnen 

onze homogene groepen.  
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1. Het pedagogisch klimaat 

Het pedagogisch klimaat is een belangrijke voorwaarde voor het goed functioneren van 
leerlingen en leraren op school. Een goed pedagogisch klimaat draagt bij aan het welbevinden 
van leerlingen en leraren en leidt tot betere leerresultaten en meer werkplezier.  
In ons pedagogisch klimaat: 

 Werken we aan zorgzame relaties met leerlingen en hebben we hoge verwachtingen 

 Maken we verbinding door begroeten, actief luisteren, vermijden van sarcasme en 
negativiteit 

 Kennen wij onze leerlingen door interesse in hen te tonen, ook in wat hen buiten 
school bezig houdt 

 Gebruiken we vormen van samenwerkend leren (in divers samengestelde paren, 
groepjes en projectvormen) 

 Hebben we oog voor leerlingen die buiten de groep vallen en proberen hen te 
betrekken vanuit hun talenten 

 Nemen we signalen of klachten over pesten of bedreiging altijd serieus 

 Weten we welke ondersteuningsmogelijkheden er binnen en buiten de school zijn 
voor leerlingen, en reiken die aan  

 Moedigen we positief gedrag, het geven van complimenten en helpen van elkaar aan 

 Stralen we vertrouwen in onze leerlingen uit, en benadrukken we hun groei en niet de 
leerprestatie op zich 

 Zijn alle teamleden rolmodellen en bewaken we de gedragsregels  
 

Door onze werkwijze op didactisch en pedagogisch gebied vast te leggen in het Landje 
Handboek kunnen wij de kwaliteit van het onderwijs en het pedagogisch klimaat bewaken en 
borgen in de school.  
In het handboek is onze werkwijze beschreven, en staan ook praktische - en schoolafspraken 
vermeld.   
Dit gedragsprotocol gaat over te nemen maatregelen die gewenst gedrag bevorderen en 
ongewenst gedrag beperken. Door een kind in te schrijven op Het Landje gaan 
ouders/verzorgers akkoord met dit protocol. In de inschrijfprocedure wordt dat 
gecommuniceerd. 
 

1.1 Normen, waarden en gedrag 

Onderwijs wordt gezien als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van school en ouders. Om 
goed onderwijs te kunnen bieden is het belangrijk dat leraren, ouders en leerlingen respect 
voor elkaar hebben, open en eerlijk met elkaar communiceren en vertrouwen in elkaar 
hebben. Hiertoe hebben wij gedragsregels opgesteld, die de basis vormen voor een goed en 
veilig pedagogisch klimaat. Iedereen, onder wie de leerlingen, de teamleden, de ouders en 
anderen, wordt geacht zich aan die gedragsregels te houden, zich er verantwoordelijk voor te 
voelen en elkaar er op aan te spreken. 
Dit zijn de betreffende gedragsregels: 

- Wij luisteren naar elkaar 
- Wij zijn aardig voor elkaar 
- Wij zorgen voor elkaar 
- Wij respecteren elkaars spullen 
- Wij zijn rustig in de school 
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2. Gedragsprotocol 

2.1  Ontwikkelen van gewenst gedrag  

 
Belonen en straffen kunnen effectieve middelen zijn om goed onderwijs te geven, maar ze 
kunnen ook hun doel voorbijschieten en zelfs negatieve effecten hebben, waardoor de relatie 
leerling leerkracht onder druk komt te staan.  
 
We werken vanuit de visie dat: 

1. Positieve aandacht beter is dan negatieve 
2. Voorkomen van negatief gedrag beter is dan achteraf corrigeren 
3. Belonen beter werkt dan bestraffen 

 
Toch kan het, ondanks deze werkwijze, voorkomen dat het geven van straf noodzakelijk is als 
de grenzen van het toelaatbare worden overschreden. Hiermee geven we een helder signaal 
af naar alle betrokkenen, creëren we ruimte (bv voor andere leerlingen, of om les te kunnen 
geven)  en bewaken we de veiligheid.  
  
Gewenst gedrag belonen we met bv complimentjes, op die manier wordt het gedrag bewust 
en onbewust beïnvloed.  We hanteren hier het model van de growth mindset: kinderen 
worden daardoor bewust van het feit dat het juiste gedrag, inzet en oefening leidt tot een 
verbetering van het resultaat. (zie het Landje handboek voor een uitgebreidere beschrijving) 
Het lesgeven wordt op een proactieve manier gedaan. Wanneer er wordt gereageerd op 
ongewenst gedrag, dan is het eigenlijk al te laat. Reageren op ongewenst gedrag willen we 
waar mogelijk voorkomen, omdat corrigeren meer tijd en aandacht kost.   
In een proactieve benadering gaat het niet zozeer om belonen en straffen, maar om positieve 
en negatieve feedback.  
 
Deze benadering betekent niet dat er geen fout gedrag meer zal voorkomen. Wel dat belonen 
een effectiever instrument is dan straffen, en dat we straf zo min mogelijk inzetten om gedrag 
te corrigeren.  
Twee principes vanuit de gedragstherapie staan centraal bij het ontwikkelen van gewenst 
gedrag:  

- Gedrag is geleerd en kan daarom veranderd of beïnvloed worden.  
- Gedrag wordt bepaald door de gevolgen die het heeft. Door iets te doen aan de 

gevolgen probeer je gedrag te veranderen. Met versterkers (belonen) en verzwakkers 
(straffen).  

  
Een compliment moet meteen volgen op het gedrag en moet inhoudelijk zijn.  Het is een 
illusie dat het altijd mogelijk is om met belonen de gewenste resultaten te bereiken.   
Kinderen krijgen ook aandacht door ongewenst gedrag te vertonen. Wanneer zij vervolgens 
gewenst gedrag laten zien en hiervoor een compliment krijgen, krijgen de kinderen door dat 
dit aandacht oplevert. Eigenlijk krijgen deze kinderen dan een compliment voor het eerder 
vertoonde ongewenste gedrag. Straf en kritiek hebben ook niet altijd het bedoelde effect.  
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 Voorbeelden van acties voor de leerkracht:  
 
De leerkracht:  

 stelt door middel van groepsvergaderingen (Goed van Start) de school- en 
groepsregels en straffen op met de groep. Dit geeft structuur en duidelijkheid voor 
iedereen.   

 stemt straffen op de persoon af, omdat standaard straffen niet werken. Werken 
met vaste straffen, is ontkennen van verschillen tussen leerlingen.  

 werkt voortdurend aan een goede positieve relatie met de leerlingen door middel 
van klassen- en teambouwers. Belonen en straffen werkt beter vanuit een goede 
relatie.  

 benadert positief maar wel met grenzen en geeft de leerling de gelegenheid om 
gewenst gedrag te vertonen.  

 is zich bewust van het probleem: bv bij een emotioneel probleem (leerling is over 
zijn toeren) en haalt de leerling adequaat uit de situatie. Dit is dan voor deze 
leerling de beste oplossing.  

 denkt na over de beloning die wordt gegeven: is het voor dit kind een beloning?  

 geeft bij een positieve sfeer de hele groep complimenten en vertelt erbij wat er 
goed is.  

 geeft bij een negatieve sfeer niet alleen de brave kinderen complimenten. Dit 
werkt juist averechts. De leerkracht ondervangt dit door opnieuw klassenbouwers, 
teambouwers en klassenvergaderingen (werkvormen uit Goed van Start ter 
bevordering van het pedagogisch klimaat) te organiseren. 

 
Mochten al deze acties niet bijdragen aan een positieve sfeer in de groep of het gedrag van 
de leerling positief beïnvloeden dan wordt een gedragshandelingsplan opgesteld.  De ouders 
kunnen helpen bij het verbeteren van het gedrag, door thuis een gedragsobservatielijst in te 
vullen horend bij ons sociaal-emotioneel volgsysteem (Op-School). Deze lijst wordt naast de 
observatielijst van de leerkracht gelegd. De leerkracht kan dan samen met de ouders en kind 
het plan opstellen. De leerkracht bespreekt tenslotte dit plan met de IB’er. Dit geldt voor 
groep 3 tot en met 8. De leerkracht van groep 1/2 maakt het plan in samenwerking met 
ouders. Kleuters maken dan bijvoorbeeld een tekening van het gewenste gedrag.  
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3.  Omschrijving ongewenst gedrag 

3.1 Ongewenst gedrag van leerlingen 

Het omgaan met ongewenst of agressief gedrag van leerlingen behoort tot de 
verantwoordelijkheid van de leerkrachten en de directie. 
Het gedrag van de leerling kan een reactie zijn op het gedrag van een kind, een ouder of een 
leerkracht omdat de vertrouwensrelatie tussen de leerling en betrokkene is verstoord. In het 
omgaan met ernstig ongewenst of agressief gedrag van leerlingen is het noodzakelijk om de 
grenzen van wat wij acceptabel vinden duidelijk te trekken. 
 
Voorbeelden van duidelijk ongewenst gedrag zijn: 

- handtastelijkheden jegens leerlingen, ouders en leerkrachten; 
- dreigen met fysiek geweld of het toepassen van fysiek geweld; 
- verbaal geweld; schelden / vloeken 
- ongepast aanspreken van andere kinderen waarbij de relatie "groot tegenover klein" is 

ingezet; 
- op negatieve wijze aanspreken van leerkrachten (al dan niet in het bijzijn van ouders 

of leerlingen). 
 

     3.2 Ongewenst gedrag van  teamleden 

Het omgaan met ongewenst of agressief gedrag van teamleden behoort tot de 
eindverantwoordelijkheid van de directie. 
Het gedrag van de teamleden kan een reactie zijn op het gedrag van een kind, een ouder of 
een collega omdat de vertrouwensrelatie tussen teamlid en betrokkene is verstoord. In het 
omgaan met ernstig ongewenst of agressief gedrag van teamleden is het noodzakelijk om de 
grenzen van wat wij acceptabel vinden duidelijk te trekken. 
 
Voorbeelden van duidelijk ongewenst gedrag zijn: 

- handtastelijkheden jegens leerlingen, ouders en collega’s; 
- dreigen met fysiek geweld; 
- verbaal geweld; 
- ongepast aanspreken van leerlingen, ouders en collega’s; 
- schelden/vloeken; 

3.3      Ongewenst gedrag van ouders 

Het omgaan met ongewenst of agressief gedrag van ouders behoort tot de 
verantwoordelijkheid van de directie. 
Het gedrag van de ouders kan een reactie zijn op de aanpak van het gedrag van hun kind, 
omdat de vertrouwensrelatie tussen ouder en school is verstoord, omdat de ouders niet 
akkoord gaan met een maatregel van de school of als reactie op het gedrag van andere 
kinderen naar hun eigen kind. Onder ongewenst gedrag kan ook worden verstaan het niet 
mee werken aan onderzoek in belang van het kind, het niet opvolgen van dringende adviezen 
of het niet overleggen van onderzoeksgegevens, waardoor het werken in de groep bemoeilijkt 
of belemmerd wordt. 
In het omgaan met ernstig ongewenst of agressief gedrag van ouders is het noodzakelijk om 
de grenzen van wat wij acceptabel vinden duidelijk te trekken. 
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Voorbeelden van duidelijk ongewenst gedrag: 

- handtastelijkheden jegens leerlingen, leerkrachten en andere ouders; 
- dreigen met fysiek geweld; 
- verbaal geweld; 
- ongepast aanspreken van andermans kinderen  
- op negatieve wijze aanspreken van leerkrachten in het bijzijn van andere ouders of 

leerlingen; 
- het op negatieve wijze andere ouders proberen te betrekken in een probleem; het 

verspreiden van onjuiste/onvolledige informatie uit een negatief oogpunt. 
- het niet overleggen van onderzoeksgegevens, waardoor het werken in de groep 

bemoeilijkt of belemmerd wordt 
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4. Uitwerking van de gedragsregels 

 
Zowel gedragsregels als eventuele extra groepsregels zijn zichtbaar in de klas opgehangen. 
We bieden alle regels tegelijk aan in het begin van het schooljaar. Deze regels worden na 
iedere vakantie herhaald en besproken volgens de cyclus van Goed van Start. 

4.1  Gedragsregels op Het Landje 

De volgende schoolregels hangen in de school: 
- Wij luisteren naar elkaar 
- Wij zijn aardig voor elkaar 
- Wij zorgen voor elkaar 
- Wij respecteren elkaars spullen 
- Wij zijn rustig in de school 

 
Aanvullend worden aan het begin van het jaar in elke groep door de kinderen in overleg met 
de leerkracht klassenregels opgesteld. Deze regels zijn positief verwoord en hangen zichtbaar 
en leesbaar aan de wand van het lokaal.  
 
Op de informatieavond aan het begin van het schooljaar vertelt de leerkracht over de 
schoolregels, de klassenregels en het gedragsprotocol. 
 
Uitgebreide omschrijving gedrags- en omgangsnormen:  

 Seksuele intimidatie 
1. Seksueel getinte opmerkingen en grof taalgebruik worden niet getolereerd en zoveel 

mogelijk gecorrigeerd. 
2. Handtastelijkheden, die als vernederend kunnen worden ervaren door de ander 

worden niet getolereerd. 
3. Het schoolteam zorgt ervoor, dat er binnen de school geen seksueel getinte affiches, 

tekeningen, artikelen e.d. worden gebruikt die de ander voorstellen als minderwaardig 
of als lustobject. 

 Troosten en belonen 
1. Troosten bij verdriet kan op verbale en non-verbale wijze. Jonge kinderen worden 

hierbij wel eens op schoot genomen. Bij belonen kan een aai over de bol of een 
schouderklopje heel goed werken. Kinderen hebben het recht aan te geven wat zij 
prettig of niet prettig vinden. Dit recht dient te worden gerespecteerd. 

2. Vanaf groep 4 worden leerlingen in principe niet meer op schoot genomen. 

 Toezicht in kleedruimten 
1. Bij het omkleden houdt de groepsleiding toezicht met inachtneming van de algemeen 

geldende uitgangspunten. 
2. Bij oudere leerlingen kleden de jongens en de meisjes zich afzonderlijk om en houdt 

de groepsleiding rekening met het ontwikkelende schaamtegevoel. Als het mogelijk is 
houdt mannelijke groepsleiding toezicht bij de jongens en vrouwelijke groepsleiding 
bij de meisjes. Wanneer dit niet mogelijk is zal de kleedruimte pas na enkele keren 
kloppen worden betreden om leerlingen in de gelegenheid te stellen zich redelijk aan 
te kleden. 
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 Lichamelijke hulp 
1. Op de school is in sommige gevallen hulp noodzakelijk bij het aan- en uitkleden en bij 

de toiletgang. Deze hulp wordt in principe geboden door de leerkracht of door een 
stagiaire die rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van de leerkracht valt. 
Uiteraard mag de eigen ouder van het kind ook assisteren. 

2. Bij alle lichamelijke hulp houdt de leerkracht rekening met zich ontwikkelend 
schaamtegevoel en verschillen in gevoelens bij leerlingen uit diverse culturen. 

 Persoonlijke contacten 
1. Nablijven van leerlingen, waardoor een één-op-één contact ontstaat komt op de 

school nauwelijks voor. Als dit toch voorkomt, blijft in principe de deur van de 
klas/ruimte open. En blijft zowel het teamlid alsmede de leerling “in het zicht.” 

2. Het uitnodigen van leerlingen thuis bij een teamlid, zowel als groep als individueel, 
gebeurt altijd in overleg en dus alleen met toestemming van de ouders. 

 Buitenschoolse activiteiten 
1. Bij schoolkampen/werkweken bestaat de leiding uit mannelijke en vrouwelijke 

begeleiders. Tijdens buitenschoolse activiteiten gelden dezelfde principes als in de 
schoolsituatie. Bij de oudere leerlingen slapen de jongens en meisjes in principe 
gescheiden. Wanneer dit door omstandigheden niet mogelijk is, wordt vooraf aan de 
ouders toestemming gevraagd om gemengd te slapen. 

2. Gezien de specifieke situaties van schoolkamp/werkweek wordt er in de voorbereiding 
door de groepsleerkracht/kampleiding aandacht besteed aan de gedragsregels. 

 Fysiek en psychisch geweld 
1. Op de school wordt iedere vorm van fysiek geweld of het aanzetten tot fysiek geweld, 

zowel door volwassenen als door leerlingen, zoveel mogelijk voorkomen en niet 
getolereerd. 

2. Teamleden en leerlingen vallen een ander niet psychisch lastig en bedreigen een 
ander niet. Het op welke wijze dan ook misbruik maken van macht wordt niet 
geaccepteerd. 

 Vandalisme en diefstal 
1. Leerlingen, teamleden en ouders hebben respect voor de persoonlijke eigendommen 

van een ander. 
2. De school is niet aansprakelijk voor beschadiging of vermissing van persoonlijke 

eigendommen. 
3. Leerlingen, teamleden en ouders gaan zorgvuldig en netjes om met de materialen en 

voorzieningen van de school. 
4. Leerlingen, teamleden en ouders maken veilig gebruik van het gebouw, de 

voorzieningen, het meubilair en de gereedschappen en materialen en voorkomen 
beschadiging en/of onzorgvuldig gebruik. 

 Genotsmiddelen 
1. Het gebruik of in bezit hebben van alle vormen van soft- en harddrugs is in en om de 

school verboden. 
2. In het schoolgebouw en op het schoolplein geldt een rookverbod. 
3. Teamleden die willen roken doen dit buiten het schoolgebouw. Zij kunnen dit in de 

pauzes doen en houden er rekening mee dat zij een voorbeeldfunctie naar de 
leerlingen hebben. 

4. Ouders en andere bezoekers die onder invloed van alcohol of drugs de school 
bezoeken wordt de toegang geweigerd. 
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4.2 Aanleren gedragsregels :methode sociale vaardigheden 

Op Het landje wordt gewerkt  met de volgende methoden: Goed van Start, Kinderen en hun 
sociale talenten en Kinderen en hun morele talenten.  
De methode: Kinderen en hun sociale talenten (groep 1 t/m 8) stelt sociaal competent gedrag 
centraal: sociale kennis, vaardigheden en houding. Voor ieder leerjaar zijn er twintig lessen, 
waarmee de groep steeds twee weken vooruit kan. Elke les heeft een vaste opbouw. De 
lessen geven ook handreikingen voor differentiatie tijdens de les en voor oefening in echte 
situaties buiten de les. Ook hier staat de volgorde van de lessen niet vast. Elke les gaat over 
één van de acht categorieën: ervaringen delen, aardig doen, samen werken en spelen, een 
taak uitvoeren, jezelf presenteren, een keuze maken, opkomen voor jezelf en omgaan met 
ruzie. 
 
Met behulp van de methode Kinderen en hun morele talenten (groep 7 en 8) wordt gewerkt 
aan de ontwikkeling van waarden, normen en burgerschap. De methode gaat uit van acht 
algemeen maatschappelijk aanvaarde waarden en normen: weldadigheid, rechtvaardigheid, 
betrouwbaarheid, zelfbeheersing, fatsoen, vrijheid, tolerantie en solidariteit. Het is 
projectmatig opgebouwd: voor elke groep zijn 8 projecten per jaar, die flexibel zijn in te 
zetten. Er kan een keuze gemaakt worden uit de projecten of er kan gekozen worden om alle 
projecten te behandelen.  
Een project start vanuit een betekenisvolle context en biedt suggesties om ouders actief te 
betrekken bij de projecten. De methode laat de kinderen zelf ontdekken in plaats van aan te 
geven 'hoe het hoort'.  
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5. Wat te doen bij grensoverschrijdend gedrag? 

5.1 Stappenplan voor ongewenst gedrag van leerlingen 

De leerkracht beslist (waar mogelijk) in overleg met een collega of een leerling 
grensoverschrijdend gedrag vertoont. Leerlingen met probleemgedrag of beginnend 
probleemgedrag kunnen veel tijd opeisen hetgeen ten koste gaat van sfeer, concentratie, 
werkhouding en effectieve onderwijstijd van de leerling.  
Het spreekt voor zich dat ongewenst gedrag van leerlingen eerst in een gesprek met de 
leerling wordt besproken. Heeft dat onvoldoende resultaat, dan wordt onderstaand 
stappenplan gevolgd.  
De aanpak voor leerlingen met een specifieke/structurele gedragsproblematiek wordt in 
overleg met de leerkracht en de Intern Begeleider apart vastgelegd. Ook in deze specifieke 
gevallen wordt bekeken wat acceptabel is en wat niet. Voor de overige leerlingen werken we 
met het volgende protocol: 

5.2  Time out regeling  

Protocol ongewenst gedrag 
De school stelt grenzen aan kinderen die zich niet aan de schoolregels houden. 
Doel van onderstaande aanpak is dat kinderen leren van hun vergissingen. 
Als een leerling zich niet aan de regels houdt waarschuwt de leerkracht de leerling. Hij 
benoemt het gedrag dat de leerling wel moet laten zien, zodat de leerling de kans krijgt zijn 
gedrag te verbeteren. Bij opzettelijk, herhaaldelijk, hinderlijk gedrag, dat niet verbetert na de 
waarschuwing, volgt een time out. Voorbeelden van gedrag dat leidt tot een time out: zeer 
brutaal tegen de leerkracht / weigeren te luisteren / anderen bedreigen, fysiek geweld / 
weglopen 
  
Na drie Time-outs, of direct bij wangedrag, volgt een Officiële Waarschuwing: het kind wordt 
voor 1 dag met schoolwerk buiten de klas geplaatst. Het kind vult het Officiële Waarschuwing 
formulier in. Ouders ontvangen hiervan een officiële brief, die ondertekend retour moet naar 
school. 
Bij herhaling hiervan worden ouders uitgenodigd op school en volgt op den duur schorsing en 
uiteindelijk verwijdering van school. 
Het doel van de Time-out regeling is drieledig:  
1. De kinderen inzicht geven in hun eigen gedrag; waarom deed ik dit? 

a. Aandacht vragen (bv de clown uithangen / stoer doen) 
b. Macht vragen ( brutaal, discussie, ongehoorzaam) 
c. Wraak nemen (vernielen, pijn doen, beschuldigen) 
d. Onmachtgevoelens (snel opgeven, niet mee willen doen) 

2. Het gedrag van kinderen (blijvend) te corrigeren; 
3. Een signaal naar overige leerlingen te geven dat dit gedrag niet geaccepteerd wordt. 
 
De leerlingen worden vanaf groep 5 gestimuleerd tot zelfreflectie door onderstaande vragen 
op het Time-out formulier te beantwoorden. Voor kinderen in groep 1/2 worden deze  
vragen mondeling afgehandeld. Groep 3 maakt een tekening van het voorval, groep 4 een 

woordweb, en bespreekt dit met de leerkracht.  
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Als een kind, na overleg met een andere leerkracht, een Time-out krijgt, legt de 
groepsleerkracht uit waarom de leerling een Time-out krijgt. Daarna geeft de 
groepsleerkracht, met een korte uitleg, een Time-out formulier mee met de leerling. Hij/zij 
moet zich melden bij de andere leerkracht (van bv een parallelgroep). Het kind kan hier 
afkoelen (indien nodig). De leerling vult het formulier in en mag, na goedkeuring van de 
gastleerkracht, met het formulier terug naar de groep om formeel toestemming te vragen om 
weer toegelaten te worden in de klas.  
 
Door het invullen van het Time-out formulier gaat het kind nadenken over de volgende 
vragen: 

1. Denk na en schrijf op waarom je de klas moest verlaten/je een time out 
gekregen hebt; 

2. Wat heb ik gedaan?; 
3. Waarom deed ik wat ik deed?; 
4. Welke regel heb ik overtreden?; 
5. Wat kan ik doen om mijn probleem op te lossen? 

 
Als dit formulier naar waarheid is ingevuld en de leerling zijn rol en aandeel duidelijk en eerlijk 
heeft beschreven, kan de leerling het tweede deel van het formulier in vullen: een formeel 
verzoek om weer toe gelaten te worden tot de klas. 
De groepsleerkracht maakt een notitie over de Time-out in Parnassys (onder het kopje Time-
out) en bewaart het Time-out formulier in het papieren dossier. Ouders worden hiervan door 
de leerkracht op de hoogte gebracht (per telefoon of mail) en ontvangen het time out 
formulier ter ondertekening. Daarna gaat het naar de IB-er. De leerkracht maakt een 
aantekening in Parnassys. 
Als het formulier niet serieus wordt ingevuld, wordt de leerling niet toegelaten tot de klas.  
 
Na drie Time-outs volgt een Officiële Waarschuwing: het kind wordt voor 1 dag met 
schoolwerk buiten de klas geplaatst. Het kind vult het Officiële Waarschuwingsformulier in. 
Ouders ontvangen hiervan een officiële brief, die ondertekend retour moet naar school.  
 
Bij herhaling hiervan worden ouders uitgenodigd op school en volgt op den duur schorsing en 
uiteindelijk verwijdering van school.  
Een gegeven time out wordt altijd in de eerstvolgende bouwvergadering besproken, zo zijn 
collega’s op de hoogte en kunnen we leren van de gebeurtenissen.  
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5.3 De time out-procedure en gevolgen in het kort op een rij 

 
1.          Bij opzettelijk, herhaaldelijk, hinderlijk gedrag volgt een Time-out. Leerling meldt zich 

bij een andere leerkracht en vult het Time-out formulier in, en verzoekt de leerkracht 
om weer toegelaten te worden. 

2.          Ouders worden telefonisch of  per mail op de hoogte gesteld van de Time-out voor 
hun kind en ontvangen het time out formulier ter ondertekening. Het formulier wordt 
op school bij de leerkracht ingeleverd.  

3.          Wanneer er 3 Time-outs aan eenzelfde leerling worden gegeven, volgt een  Officiële 
Waarschuwing. In geval van een Officiële Waarschuwing gaat de leerling direct naar 
het kantoor van de directeur (bij afwezigheid naar administratie). Deze spreekt met de 
leerling en stelt de ouders middels een telefoontje of een brief op de hoogte van de 
straf: doorgaans een (of meerdere) dag(en) verwijdering uit de groep. 

4.          Bij de tweede en volgende Officiële Waarschuwing moeten de ouders op school 
komen om het gedrag van hun kind te bespreken. Van dit gesprek en eventuele 
afspraken wordt weer een notitie gemaakt in Parnassys. 

5.  Bij de 3e ( is Laatste) officiële Waarschuwing volgt een schorsing. 
6.          Bij wangedrag (fysiek geweld, of dreigen hiermee) kan onmiddellijk worden 

overgegaan tot een officiële waarschuwing zonder Time-outs. Met deze aanpak moet 
voor de leerlingen, ouders en leerkrachten duidelijk zijn welk gedrag niet 
geaccepteerd wordt. 

7.  Indien na schorsing geen verbetering optreedt, volgt mogelijk verwijdering van de 
school. De directie overlegt hierover met bestuur, leerplicht en inspectie. Er zal dan 
een andere school gevonden moeten worden.  

 
Noodzakelijk bij het handhaven van deze afspraken is: 

- een goede registratie van voorvallen  
- de algemeen directeur als vertegenwoordiger van het bestuur in te lichten  
  (stap 5 en 7) 
- de rijksinspectie te informeren (stap 5 en 7) 
- zo nodig de wijkagent te informeren (in overleg met directie en IB wordt bepaald of 
er sprake is van ernstig wangedrag) 
- zo nodig melding te doen bij leerplicht  

 

5.4 Van ongewenst naar gewenst gedrag 

Op zijn laatst als stap 4 van het stappenplan in werking is gegaan, of eerder als daartoe 
aanleiding wordt gezien, is er sprake van een structureel gedragsprobleem.  Het gedrag van 
de leerling dient dan besproken te worden met de IB en er moet een handelingsplan worden 
opgesteld (door leerkracht en IB) om het ongewenste gedrag om te vormen naar gewenst 
gedrag. Dit handelingsplan wordt opgenomen in het leerlingdossier en dient ondertekend te 
worden door de ouders. 
 
 
Voor time out formulieren: zie bijlage! 
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5.5 Ongewenst gedrag van teamleden 

Is er een gedragsregel overschreden, dan volgt een gesprek met de directeur. Er kan door de 
directeur worden besloten tot: 
- het geven van een waarschuwing aan het teamlid 
- het geven van een officiële waarschuwing 
- het tijdelijk op non-actief te zetten van het betreffende teamlid 
- het teamlid verzoeken een andere school te zoeken 
 
Noodzakelijk bij het handhaven van deze afspraken is: 
- een registratie van het voorval in het personeelsdossier 
- de bovenschools directeur als vertegenwoordiger van het bestuur in te lichten 
- de algemeen directeur van de Stichting BOOR in te lichten 

 

5.6 Ongewenst gedrag van ouders 

Ouders kunnen gedrag vertonen dat er voor zorgt dat leerkrachten niet goed kunnen 
functioneren of dat de sfeer op school zo verandert dat de leerprestaties negatief worden 
beïnvloedt. Dat kan bijvoorbeeld door schelden, dreigen of zelfs door het gebruik van fysiek 
geweld door de ouder/verzorger. 
 
Wanneer de directie en/of het team het gedrag van een ouder/verzorger zo negatief ervaart, 
vindt een gesprek plaats: 

- Gesprek met de ouder/verzorger door de directie en de leerkracht wanneer het om 
een situatie gaat, die speelt tussen de ouder/verzorger en de leerkracht.  

- Gesprek met de directie en een vertegenwoordiger van Stichting BOOR als het gaat 
om een situatie tussen de directie en de ouder/verzorger. Voor dat gesprek wordt de 
ouder/verzorger schriftelijk uitgenodigd. 

 
In dat gesprek wordt duidelijk gemaakt waarom het gedrag van de ouder/verzorger op de 
school, richting leerkracht(en) en/of directie onacceptabel is en negatief is voor de school. Er 
wordt gecommuniceerd dat het gedrag moet worden veranderd. Eventueel wordt 
overgegaan tot (een van de) volgende maatregelen: 

- het geven van een waarschuwing aan de ouders  
- een "schoolverbod" geven aan ouders (tijdelijk of permanent) 
- het schorsen van de leerling, wanneer ouders zich ongewenst gedragen omdat zij het 

niet eens zijn met de (voorgenomen) maatregelen van school met betrekking tot hun 
kind 

- het verwijderen van de leerling, en ouders te verzoeken een andere school voor hun 
kind te zoeken 

 
Wanneer een (tijdelijk) schoolverbod wordt opgelegd zal de directie het bestuur van Stichting 
BOOR, de leerplichtambtenaar van de Gemeente Rotterdam en de Medezeggenschapsraad 
daarover informeren. 
Een schoolverbod houdt in dat ouders zonder toestemming van de directie niet op het terrein 
van de school mogen komen. Over schoolprestaties wordt verder schriftelijk 
gecommuniceerd.  
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Noodzakelijk bij het handhaven van deze afspraken is: 
- een goede registratie van voorvallen  
- de algemeen directeur als vertegenwoordiger van het bestuur in te lichten 
- de rijksinspectie te informeren 
- zo nodig de wijkagent te informeren 
- zo nodig melding te doen bij leerplicht 
 

5.7 Communicatie bij gedragsproblemen 

 
Klager              Klacht over     Wenden tot 
Kinderen ander kind     leerkracht 
  andere leerkrachten    leerkracht 
  ouder      leerkracht 

eigen leerkracht                                            andere leerkrachten, directie,      
ouders               

                          schoolse zaken                leerkrachten, directie 
machtsmisbruik seksuele intimidatie leerkrachten, directie, interne 

contactpersoon, externe 
vertrouwenspersoon 

 
zie leerling informatiekaart gedrag voor namen, mailadressen etc! (bijlage) 

 
Ouders  ander kind     leerkracht of directie 
  leerkracht     leerkracht, directie 
  schoolse zaken    leerkracht, directie, MR 
  locatieleider     directeur 
  directeur     bestuur 

machtsmisbruik seksuele intimidatie leerkrachten, directie, interne 
contactpersoon, externe 
vertrouwenspersoon 

 
zie ouderkaart voor namen, mailadressen etc! (bijlage) 

 
Teamlid kind      leerkracht of directie 
  ander teamlid     directie  

directielid directielid, interne contactpersoon, 
externe vertrouwenspersoon 

schoolse zaken    directie 
ouder      directie 
machtsmisbruik seksuele intimidatie directie, interne contactpersoon, 

externe vertrouwenspersoon 
 
zie leerkrachtinformatie kaart gedrag voor namen, mailadressen etc! (bijlage) 
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6. Klachtenregeling 
 
Soms zijn er klachten of problemen, of wilt u advies bij zaken die gevoelig liggen.  
Het is belangrijk dit bespreekbaar te maken. Probeer in eerste instantie het probleem met de 
leerkracht op te lossen. Wanneer dat niet tot een gewenst resultaat leidt, kunt u zich wenden 
tot de interne begeleiding. Als dat nog niet naar wens verloopt, of als het een 
groepsoverstijgende kwestie betreft, kunt u terecht bij de directie.  
Lukt het niet om het probleem op school op te lossen, dan kunt u zich ook wenden tot het 
College van Bestuur  
 
Een schriftelijke klacht (zie artikel 11 en 12 van de klachtenregeling) dient te worden gericht 
aan: 
Stichting BOOR 
t.a.v. het college van bestuur  
Postbus 23058 
3001 KB ROTTERDAM  
Het aanspreekpunt namens het bevoegd gezag bij klachten is de bestuurssecretaris, de heer 
Gerard Drukker. Hij is bereikbaar via e-mail op g.drukker@stichtingboor.nl. 
T: 010-25 40 800 
 
De volledige klachtenregeling is toegevoegd als bijlage aan de schoolgids. Aarzel niet om de 
eerste stap te zetten. Hoewel wij onze uiterste best doen, zijn wij ons ervan bewust dat we 
weleens dingen over het hoofd zien. 
 
Voor raad en advies bij gevoelige zaken kunt u zich wenden tot twee vertrouwenspersonen 
binnen de school.  
Zij zijn aangesteld als aanspreekpunt voor klachten van leerlingen, ouders en personeel als 
dat bij de eerst aangewezen persoon niet lukt. De vertrouwenspersoon vangt klagers op, 
bespreekt de klacht onder strikte geheimhouding en begeleidt deze desgewenst tijdens de 
verdere klachtprocedure. We drukken eenieder op het hart om over problemen te praten! 
 
Vertrouwenspersonen: 
Nienke Jerphanion n.jerphanion@landje.nl 
Marijke de Zeeuw m.dezeeuw@landje.nl 
Tel: 010 - 414 92 94 
 
Voor externe vertrouwenspersonen (BOOR): zie schoolgids 
 
Meldpunt Vertrouwensinspecteur 
De Inspectie van het Onderwijs heeft een speciaal meldpunt ingericht voor iedereen die met 
het onderwijs in aanraking komt waar u klachten van ernstige aard kunt melden. U kunt bij dit 
meldpunt terecht met klachtmeldingen over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, fysiek 
geweld en psychisch geweld , zoals grove pesterijen. Daarnaast kunt u hier ook terecht voor 
signalen betreffende discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, radicalisering, en 
extremisme. Het meldpunt is telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren en tegen lokaal tarief 
op 0900-1113111. 
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7. Pestprotocol / discriminatie 
 
Binnen de school zijn afspraken gemaakt m.b.t. pesten. Wij besteden hier preventief 
aandacht aan door middel van de sociaal-emotionele methode, filosofie en de methode Goed 
van Start. De school- en klassenregels/klas- en teambouwers/klassenvergaderingen komen na 
iedere vakantie terug en worden dan herhaald.  

 

7.1 Informatie over pesten 

‘Pesten is een subtype van agressief gedrag, waarbij één of meerdere individuen bij herhaling 
een betrekkelijk machteloze ander aanvalt, vernedert, en/of buitensluit’  Salmivalli (2010).  
 
Als er gepest wordt op school zijn alle partijen kwetsbaar: de pester, de gepeste leerling en de 
omstanders. Het pesten is een uiting van onmacht. De pester pest om status binnen de groep 
te krijgen of weet niet hoe hij/zij op een positieve manier vriendschap kan krijgen. De gepeste 
leerling weet niet hoe hij/zij zich weerbaar kan opstellen. Hij/zij is vaak eenzaam in de groep. 
De omstanders houden zich afzijdig. Ze lopen mee met de pester uit angst om zelf gepest te 
worden of weten niet wat zij kunnen doen om het pesten te stoppen. De pester, gepeste en 
de 'zwijgende omstanders' zijn samen een verkeerd systeem. De pester, gepeste en de 
'zwijgende omstanders' kunnen niet als enige uit hun rol stappen: zij houden elkaars gedrag in 
stand. Het pesten kan opgelost worden door de complete groep in te schakelen. 
 

7.2 Preventie 

Door het aanbod sociale emotionele vorming wordt een veilige sfeer bevorderd en pesten 
tegengegaan. De school zorgt voor toezicht in de klas, op het schoolplein en tijdens pauzes. 
De leerkracht bespreekt het gedragsprotocol met de kinderen. Ouders krijgen via de 
schoolgids informatie over de aanpak van pesten op Het Landje. Daarbij staat vermeld hoe 
ouders kunnen handelen als  er gepest wordt. Het gedragsprotocol ligt ter inzage op school. 
 
De school organiseert een themaochtend/avond voor ouders over pesten.  
De school heeft een werkgroep gedrag en een gedragsspecialist. Zij verdiepen zich in sociaal-
emotionele methodes, zoals Goed van Start en in anti-pestprogramma’s, de naleving van de 
school- en klassenregels en geven advies aan het team met betrekking tot pesten. 
Elk jaar evalueert het MT, het team, de werkgroep gedrag, de MR en de leerlingenraad het 
gedrag- en pestprotocol en doen aanbevelingen. 
 

7.3 Signalen 

Pesten gebeurt bijna altijd buiten zicht van de leerkracht. Het melden van pesten is daarom 
heel belangrijk: zonder pesten te melden bij de leerkracht kan deze niets doen. Leerlingen, 
ouders en leerkrachten melden signalen van pesten bij de leerkracht van de betreffende 
groep. Leerlingen kunnen pesten ook melden bij de een leerkracht die zij vertrouwen. 
In de groepen 5 tot en met 8 wordt in oktober en maart een sociogram op www.sometics.nl   
ingevuld om eventueel signalen van pesten op te sporen. Vanaf groep 6 vullen de leerlingen 
in januari een lijst in Op School in. Hieruit kan ook belangrijke informatie gehaald worden wat 
betreft pesten.  
 

http://www.sometics.nl/
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7.3.1  Hoe merk je dat een kind gepest wordt? 

a. Op school 
1. Primaire signalen: 
- de slachtoffers worden vaak op een gemene manier geplaagd, bespot en 
gekleineerd; 
- ze worden uitgelachen op een spottende en onvriendelijke manier; 
- ze worden fysiek aangepakt en kunnen zich hier niet adequaat tegen verweren; 
- ze zijn betrokken bij ruzies waarbij ze zich niet kunnen verdedigen; 
- hun bezittingen worden beschadigd; 
- ze vertonen blauwe plekken, schrammen, gescheurde kleding, …. 
2. Secundaire signalen: 
- de slachtoffers zijn vaak alleen, ze lijken geen vrienden te hebben; 
- ze worden als laatste gekozen, bijvoorbeeld bij het vormen van groepjes; 
- ze proberen dicht bij de leerkracht te blijven; 
- ze geven een angstige en onzekere indruk; 
- ze zien er bang, ongelukkig, neerslachtig en huilerig uit; 
- ze vertonen een plotselinge of geleidelijke verslechtering in schoolresultaten. 

b. Thuis 
1. Primaire signalen: 
- ze komen thuis met gescheurde kleding of bezittingen die stuk zijn; 
- ze vertonen verwondingen (blauwe plekken, schrammen, …) en geven hier een 

               omstreden uitleg voor. 
2. Secundaire signalen: 
- ze brengen geen vriendjes of klasgenoten mee naar huis; 
- ze hebben geen goede vriend/vriendin; 
- ze worden zelden elders uitgenodigd; 
- ze gaan niet graag naar school; 
- ze kiezen een vreemde weg om naar school te gaan; 
- ze slapen niet goed; 
- ze verliezen de belangstelling voor schooltaken; 
- ze zien er bang en ongelukkig uit; 
- ze vragen of stelen geld (om de pestkoppen om te kopen). 

 

7.3.2 Hoe merk je dat een kind anderen pest? 

a. Algemene kenmerken 
- ze zijn fysiek sterker; 
- ze hebben grote behoefte te overheersen en hun eigen zin te krijgen; 
- ze zijn impulsief, kunnen moeilijk tegenwerking aanvaarden; 
- ze zijn vaak tegendraads naar volwassenen toe; 
- ze worden als stoer aangezien, hebben weinig inlevingsvermogen; 
- ze hebben een relatief positief zelfbeeld. 

b. Op school 
- Op school treiteren de pesters vaak op een gemene manier: spotten, intimideren, 

              schoppen, dingen stuk maken. Ze hebben het vooral gemunt op de zwakkere   
              leerlingen en proberen de meelopers op hun hand te krijgen. 

- Ondervinding leert dat meisjes veelal op een veel subtielere manier pesten, die veel    
  moeilijker op te sporen valt: roddelen, een vriendin afpakken, uitsluiten, … 
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7.4 Afspraken op Het Landje 

1. De school accepteert geen discriminatie.  
2. Op de school geven teamleden, ouders en leerlingen geen uiting aan racistische 

opvattingen.  
3. De teamleden, ouders en leerlingen spreken een ander niet aan op uiterlijk of 

seksuele geaardheid. 
4. De teamleden zien er op toe dat leerlingen en ouders (binnen de school) ten opzichte 

van medeleerlingen en hun ouders geen racistische of discriminerende houding 
aannemen in taal en gedrag. 

5. De leden van het schoolteam nemen duidelijk afstand van racistisch of discriminerend 
gedrag van collega’s, ouders en andere volwassenen binnen de school en maken dit 
ook kenbaar.  

 
Stelregels 
1. Een belangrijke stelregel is dat het inschakelen van de leerkracht niet wordt opgevat als 

klikken. Vanaf de kleutergroep brengen we kinderen dit al bij: “Je mag niet klikken, maar 
als je wordt gepest of als je ruzie hebt met een ander en je komt er zelf niet uit, dan mag 
je hulp aan de leerkracht vragen. Dit wordt niet gezien als klikken”. Deze regel geldt ook 
voor de ouders van alle kinderen. 

2. Een tweede stelregel is dat een 'zwijgende omstander' ook de verantwoordelijkheid heeft 
om het pestprobleem bij de leerkracht aan te kaarten. Alle leerlingen zijn immers 
verantwoordelijk voor een goede sfeer in de groep. 

3. Samenwerken zonder bemoeienissen: School en gezin halen voordeel uit een goede 
samenwerking en communicatie. Dit neemt niet weg dat iedere partij moet waken over 
haar eigen grenzen. Het is bijvoorbeeld niet de bedoeling dat ouders naar school komen 
om eigenhandig een probleem voor hun kind op te komen lossen. Wel kunnen ouders op 
school samen met de leerkracht en hun kind naar een oplossing zoeken. Daarbij worden 
afspraken gemaakt voor op school en thuis. 

7.5 Actie bij melding van pesten 

7.5.1 Leerkracht 

1. Er vindt een gesprek plaats tussen de pester en de gepeste leerling onder leiding van 
de eigen groepsleerkracht. (Wanneer het pesten gebeurt bij leerlingen uit twee 
verschillende klassen zijn beide leerkrachten bij dit gesprek). De pester en de gepeste 
leerling zoeken samen een oplossing om het pesten te stoppen en spreken af hoe ze 
zich voortaan ten opzichte van elkaar gedragen. 

2. De leerkracht legt dit gesprek vast in een notitie onder het kopje: 
incidenten/ongevallen registratie in ParnasSys bij beide leerlingen. 

3. Als het pesten toch doorgaat, of als er meer dan twee leerlingen bij het pesten 
betrokken zijn, dan vindt een gesprek met de hele klas plaats. Zodat de complete 
groep samen bedenkt welke andere rol ieder kind moet nemen. 
Dit gesprek verloopt in fasen: 

a. De ik-boodschap 
De leerkracht geeft door middel van een heel duidelijke ik-boodschap te kennen, dat 
er in de klas een probleem is dat hij niet alleen kan oplossen, maar dat wel opgelost 
moet worden. Daarbij noemt hij heel duidelijk de probleemsituatie en vraagt de 
leerlingen oplossingen te geven. 
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b. Het verzamelen van oplossingen 
De leerlingen geven allerlei oplossingen voor aanpak. Soms lukt dat niet direct. Als de 
leerkracht laat merken dat het hem ernst is door de leerlingen wat meer tijd te geven 
om oplossingen aan te dragen, zullen ze in die periode de gepeste leerling wat meer 
met rust laten. In deze fase mag nog niet gereageerd worden op de oplossingen. Na 
verloop van tijd komt een aantal oplossingen, meestal van de leerlingen uit de 
zwijgende middengroep. 
c. Het evalueren van oplossingen 
Alle oplossingen die nadelig zijn voor de gepeste leerling of voor de pester worden 
geschrapt. Op die manier geeft de leerkracht aan dat hij geen partij kiest, maar aan 
alle leerlingen veiligheid wil bieden. 
d. Het concretiseren van de oplossingen 
Voor iedereen moet duidelijk zijn hoe de geselecteerde oplossingen uitgevoerd gaan 
worden. Wie doet wat, wanneer en hoe? Zet dit op papier en hang het aan de wand. 
Vertel de kinderen dat deze oplossingen dagelijks geëvalueerd gaan worden in een 
klassengesprek. 

4. De leerkracht informeert de ouders van alle leerlingen via de mail over het pesten en 
over de gekozen oplossing.  

5. De leerkracht legt in een groepsnotitie in ParnasSys vast wat gebeurd is en hoe het 
opgelost is. 

6. De leerkracht licht de gedragsspecialist in en geeft aan welke ondersteuning nodig is. 
7. De leerkracht evalueert met de klas de gekozen oplossingen in het begin dagelijks en 

daarna wekelijks. Leerkracht en kinderen geven elkaar complimenten voor alles dat 
goed gaat. De leerkracht neemt opnieuw stap 1 tot en met 6 door, wanneer blijkt dat 
het pesten nog niet is gestopt.  

8. De leerkracht informeert ouders regelmatig over de resultaten van de aanpak. 
9. Wanneer het pesten voortduurt organiseert de leerkracht een gesprek tussen: 

a. pester, ouder, leerkracht, intern begeleider en eventueel directie om samen tot 
een oplossing te komen. 
b. gepeste, ouder, leerkracht, intern begeleider en eventueel directie om samen 

tot een oplossing te komen. 

7.5.2 Ouders 

Ouders helpen hun kind door thuis met het kind te praten over de rol die het neemt bij het 
pesten in de klas. Wat kan het kind doen om het pesten te stoppen? Hoe kunnen de ouders 
hun kind daarbij helpen?  
 

- Bespreek dit met de leerkracht.  
- Bekijk met uw kind filmpjes over pesten en lees boeken over pesten. 
- Geef uw kind veel complimenten, help het zijn zelfrespect terug te krijgen. 
- Stimuleer uw kind in iets waar het in uit kan blinken: een sport, muziekinstrument 

bespelen, een hobby. Dat helpt het zelfrespect te verhogen en maakt het kind minder 
kwetsbaar. 

- Blijf in gesprek met uw kind. Geef adviezen om een eind aan het pesten te maken. 
- Steun je kind in het idee dat er een eind aan komt: het blijft niet altijd zo. 
- Laat uw kind opschrijven wat het heeft meegemaakt. 
- Kijk mee op de sociale media. 
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- Vraag hulp aan de intern begeleider, de schoolmaatschappelijk werkster, het CJG of 
uw huisarts. 
 

Wat kun je thuis doen als je kind pest? 
- Neem het probleem serieus. 
- Raak niet in paniek: elk kind loopt kans pester te worden. 
- Probeer achter de mogelijke oorzaak van pesten te komen. 
- Maak uw kind gevoelig voor wat het anderen aandoet. 
- Blijf in gesprek met uw kind. Bespreek wat voor gevolgen pesten kan hebben. 
- Kijk mee op de sociale media. 
- Stimuleer uw kind in iets waar het in uit kan blinken: een sport, muziekinstrument 

bespelen, een hobby. Op die manier hoeft het kind niet langer door pesten respect af 
te dwingen. 

- Vraag hulp aan de intern begeleider, de schoolmaatschappelijk werkster, het CJG of 
uw huisarts. 

 
Wat kun je thuis doen als in de klas van je kind gepest wordt, waarbij je kind bij de 
zwijgende meerderheid hoort? 
Alle ouders kunnen een bijdrage leveren aan het voorkomen en bestrijden van pesten, ook 
ouders van leerlingen zonder pestprobleem. Ook leerlingen die niet direct betrokken zijn bij 
pesten kunnen namelijk hinder ondervinden van de situatie. 
Enkele aandachtspunten: 

- Neem het pestprobleem serieus. 
- Bespreek met uw kind zijn of haar rol bij het pesten. 
- Zoek samen met uw kind naar mogelijkheden om iets aan het pesten te doen. 
- Moedig uw kind aan te zeggen wat het wel en niet wil. Leer uw kind samen 
overleggen en onderhandelen over oplossingen. 
- Leer uw kind om hulp te vragen aan u, de leerkracht of aan anderen die het 
vertrouwt. Dat betekent niet dat u de problemen van uw kind moet oplossen, 
wel dat u het steunt bij het vinden van eigen oplossingen. 

7.5.3 Intern begeleider 

De intern begeleider analyseert de situatie op leerkracht-, groeps- en leerlingniveau en 
begeleidt kinderen, ouders en leerkracht om het probleem op te lossen. 

7.5.4 Directie 

Wanneer het pesten ondanks bovenstaande stappen niet stopt, kan de directie besluiten bij 
leerlingen stappen te nemen uit het protocol ongewenst gedrag (Time-out, Officiële 
Waarschuwing, schorsen, verwijderen). 
Schorsing 
Pas bij een volgend ernstig incident, of in het afzonderlijke geval dat het voorgevallen incident 
zo ernstig is, kan worden overgegaan tot een formele schorsing. 
Verwijdering 
Bij het zich meermalen voordoen van een ernstig incident (waarbij een formele schorsing 
reeds heeft plaatsgevonden) welke ingrijpende gevolgen heeft voor de veiligheid en/of de 
onderwijskundige voortgang van de school, kan worden overgegaan tot verwijdering. 
In de schoolgids onder het kopje schorsing en verwijdering is hier meer informatie over te 
vinden. 
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8. Protocol bescherming privacy 
 
Privacy 

1. Het leerlingdossier is alleen toegankelijk voor de directie en leerkrachten van het 
kind. Voor begeleiders buiten de school is het dossier alleen met toestemming van 
de ouders beschikbaar. Deze toestemming moet altijd schriftelijk via een 
‘verklaring voor informatieoverdracht’ door de ouders worden verleend. 

2. Verslagen en rapportages uit het leerlingendossier worden alleen met 
toestemming van de ouders/verzorgers doorgegeven aan derden en uitsluitend 
dan wanneer het voor de verdere begeleiding van de leerling van belang is. 

3. Ouders/verzorgers hebben het recht inzage te vragen in het dossier van hun kind. 
Zij doen dit op afspraak en in aanwezigheid van een lid van de directie of in 
aanwezigheid van een door de directie aangewezen persoon. 

4. Gegevens of informatie die in strikt vertrouwen door ouders/verzorgers aan de 
leerkracht of de directie worden gemeld, worden niet met collega’s besproken. 

5. Gegevens die bij regelgeving door instanties kunnen worden opgevraagd zonder 
medeweten van de leerling en/of de ouders/verzorgers vallen onder het begrip 
privacy en worden met grootste terughoudendheid verstrekt. En alleen met 
toestemming van de directie. 

6. De school respecteert het recht van ouders om privacygegevens niet beschikbaar 
te stellen aan de school of hulpverlenende instanties. 

7. In geval van een melding van een vermoeden van kindermishandeling kan worden 
afgeweken van bepaalde privacyregels. 

8. Teamleden respecteren in de formele- en informele sfeer, de privacy van ouders 
en leerlingen. Privacygevoelige informatie wordt alleen besproken voor zover dit 
relevant is bij de uitoefening van het werk. 

9. In verslagen die niet specifiek een bepaalde leerling betreffen, zoals notulen van 
teamvergaderingen of leerling-besprekingen wordt de naam van de leerling niet 
vermeld, maar wordt volstaan met initialen. 

10. In situaties waarbij ouders gescheiden zijn, wordt op verzoek, aan de niet met-het-
ouderlijk-gezag-belaste ouder alleen die informatie verschaft, die betrekking heeft 
op de leerprestaties en de ontwikkeling van de betreffende leerling; de met-het-
ouderlijk-gezag-belaste ouder wordt door de leerkracht op de hoogte gesteld dat 
dit gebeurt. 

11. Teamleden respecteren in formele en informele sfeer de privacy van collega’s. 
12. Informatie die in strikt vertrouwen door teamleden aan een collega wordt gemeld, 

wordt niet met anderen besproken. 
 
(Reglement BOOR) 
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9. Protocol Mediawijsheid 
 
Hoe gebruiken wij SocialSchools? 
1. Social schools vervangt de communicatie naar de hele groep (of school) via Parnassys. 
2. Berichten voor de hele groep (of school) worden daarom in principe via Social Schools 

verzonden. Berichten naar ouders afzonderlijk worden wel via Parnassys (of de gewone 
mail) verzonden.  

3. Socials schools vervangt de nu aanwezige accounts op Face Book. Geen enkele groep 
houdt een face book account naast Social Schools! 

4. De nieuwsbrief komt door Social Schools in principe te vervallen. Ouders krijgen wekelijks 
een nieuwsoverzicht van alle relevante berichten van die week. We evalueren na een 
aantal maanden of de nieuwe manier van communiceren bevalt.  

5. Iedere groep plaatst ten minste 1 maal per week een leuk bericht over de groep. Vb : een 
activiteit, een lesmoment, een feestje, leuke uitspraken of gebeurtenissen 

6. Iedere groep plaatst een bericht na een schoolevenement  
a. schoolreis 
b. Kinderboekenweek  
c. Sinterklaas 
d. Kerst 
e. Groot Project 
f. Pasen 
g. Sportdag 
h. Kunstmiddag 

7. Iedere groep plaatst ten minste 1x per maand een inhoudelijk bericht (bv huiswerk, 
evenement, nieuws uit de groep) 

8. Bekijk of foto’s die je plaatst ‘geschikt’ zijn om te plaatsen. Gebruik hierbij je gezond 
verstand. Respecteer ouders die aangeven dat ze geen foto’s van hun kind geplaatst 
willen hebben. 

9. In social schools communiceer je in de rol van leerkracht van Het Landje. Respecteer 
schoolbeleid en schoolregels, geef het goede voorbeeld. 

10. Ga niet met ouders of kinderen in discussie op SocialSchools of e-mail, maar maak een 
afspraak voor een gesprek.  

11. Spelregels voor ouders: (Deze spelregels moeten vooraf met ouders gedeeld worden) 
a. Plaats uitsluitend berichten die voor de hele klas nuttig zijn, en over onderwijs / 

school gaan, dus bv geen reclame of een privé verzoek 
b. Bespreek problemen niet via SocialSchools, maar in een persoonlijk gesprek. 
c. Deel  geen foto’s van SocialSchools op social media (Facebook, Twitter, Instagram 

etc)  
d. Bij verkeerd gedrag binnen de community kan een ouder  het recht om te 

reageren en te schrijven worden ontnomen. 
 

12. Kinderen krijgen in de toekomst hun eigen groepscommunity binnen SocialSchools. Zij 
kunnen hier zelf berichten plaatsen en reageren op andere berichten. De leerkracht zorgt 
voor een digitaal veilig klimaat en bespreekt met de leerlingen wat wel en niet kan binnen 
deze community.  
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Bij verkeerd gedrag binnen de community kan de leerling het recht om te reageren en te 
schrijven worden ontnomen.  
Regels: 
a. Plaats alleen berichten die leuk zijn voor iedereen in de groep 
b. Los geen ruzies of problemen op via SocialSchools, dat doe je in een gesprek (evt met de 

juf of meester erbij) 
c. Plaats niet ongevraagd een foto van een ander kind 
d. Let goed op je taalgebruik! 
e. Bij verkeerd gedrag binnen SocialSchools kan de leerling het recht om te reageren en te 

schrijven worden ontnomen. 
Deze spelregels moeten vooraf met de leerlingen gedeeld worden en opgenomen worden in 
het gedragsprotocol van Het Landje. 
 
13. Afspraken omtrent het profiel: 
 
Profielinformatie 
Over mijzelf : ik werk op ma, di en woe als juf/meester van de …..  
Adres  : schooladres 
Telefoon : school tel  
E-mail  : school mail 
Verjaardag : mag, hoeft niet 
Beroep  : niet invullen 
 
Voor de profielfoto, voor de groep gebruiken we de vastgestelde plaatjes 
 
14. Uitsluitend de directie / ICT beheerder publiceert berichten op de school site 
15. Ouders kunnen uitsluitend op uitnodiging een account aanmaken. We stellen de privacy 

instellingen van de groep zo in dat er niet via de site een lidmaatschap aangevraagd kan 
worden. 
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10. Protocol en verantwoording uitstapjes: 
 

Uitgangspunten: 

Activiteiten vinden altijd plaats onder verantwoordelijkheid van de school 

 De eindverantwoordelijkheid wordt nimmer overgedragen aan een andere organisatie of 

persoon. 

 Activiteiten passen binnen de doelstellingen van het onderwijs. 

 Activiteiten kunnen worden begeleid door zowel personeelsleden als niet-personeelsleden. 

 Begeleiders zijn minimaal 18 jaar oud en zijn herkenbaar voor de kinderen. 

 Begeleiders van een buitenschoolse activiteit zijn zich bewust van de verantwoordelijkheid die 

ze dragen voor andermans kinderen en zorgen ervoor dat de veiligheid van kinderen 

gewaarborgd is. 

 Ouders zijn tevoren op de hoogte van een buitenschoolse activiteit en gaan hiermee akkoord. 

 

Afspraken bij uitstapjes:  

 We hanteren ook buiten de school de schoolregels en houden ons vanzelfsprekend aan de 

regels van de locatie.  

 Leerkracht is eindverantwoordelijk. 

 Een leerkracht in opleiding gaat niet zonder begeleiding vanuit school op stap met een groep. 

 In geval van grote groepen ( 7 groepen of meer, bv schoolreisje): Er is 1 begeleider 

aangewezen als coördinator voor noodsituaties en/of calamiteiten; daarnaast gaat minimaal 1 

opgeleide BHV-er met EHBO spullen mee. 

 De school en/of contactpersoon is telefonisch bereikbaar. Minimaal 1 van de begeleiders is in 

het bezit van een mobiele telefoon. 

 Indien nodig kan er snel een vervoermiddel (auto, taxi, hulpdienst) ter plaatse zijn; bij een 

schoolreisje / schoolkamp  rijdt de coördinator met de auto . 

 Indeling van de bussen is op tijd bekend; in elke bus is een leerkracht aanwezig. 

 Elke leerkracht neemt naam/adressenlijst van de kinderen mee. Relevante medische 

bijzonderheden staan in deze lijst vermeld. 

 Verzamelplaats en tijdstip wordt vooraf bekend gemaakt aan begeleiders,  ouders en 

kinderen. 

 Elke leerkracht bespreekt met de kinderen wat je kunt doen als je de groep kwijt bent. 

 Kinderen uit groep 1 t/m 3 krijgen een naamkaartje met daarop ook het telefoonnummer van 

de school. 

 Ieder kind krijgt een kaartje met naam , adres en telefoonnummer van de school voor in zijn 

tas of broekzak, zodat in geval van nood de school gebeld kan worden 
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Aantal zitplaatsen / begeleiders bij uitstapjes:  

 

 Per touringcar  

a. In een touringcar mogen niet meer leerlingen en begeleiders zitten dan er zitplaatsen zijn.  

b. Bij vervoer per touringcar dient tenminste één verantwoordelijke leerkracht aanwezig te zijn.  

c. Begeleiders dienen tijdens de schoolreis verspreid in de touringcar te zitten.  

d. In touringcars moeten kinderen en begeleiders de gordel gebruiken.  

e. De klassenleerkracht controleert voor vertrek of aan bovenstaande is voldaan.  

f. Aantal begeleiders op locatie: 

a. groep 3 en 4 minimaal één begeleider per acht leerlingen.  

b. groep 5 t/m 8 minimaal één begeleider per tien leerlingen.  

c. Leerlingen vanaf groep 7 mogen (indien vooraf aangegeven) ook zelfstandig door een 

park lopen (als de omstandigheden binnen dat park dat toelaten). Bij groep 6 mag dat 

ook als ouders daarmee instemmen. 

 

 Per openbaar vervoer  

a. Aantal begeleiders:  

 kleuterklassen één begeleider per vier leerlingen  

 groep 3 en 4 één begeleider per zes leerlingen.  

 groep 5 t/m 8 minimaal één begeleider per acht leerlingen.  

b. De klassenleerkracht bepaalt vooraf het aantal noodzakelijke volwassen begeleiders.  

c. Het in- en uitstappen dient goed georganiseerd plaats te vinden. Daarover worden voor 

vertrek duidelijke afspraken gemaakt.  

d. Er dient altijd minimaal één verantwoordelijke leerkracht mee te reizen per bus.  

e. Als er te weinig begeleiders aanwezig zijn vindt de reis geen doorgang.  

 

 Per fiets  

a. Leerlingenvervoer per fiets vindt slechts plaats met leerlingen vanaf groep 7 (+ vossengroep)  

b. De begeleiding bestaat uit 1 begeleider per 10 a 15 kinderen (minimum van 2 begeleiders).  

c. Er dient altijd minimaal één verantwoordelijke leerkracht mee te reizen op de fiets.  

d. Er worden door de begeleiders van te voren afspraken gemaakt over de volgende punten:  

 Er wordt in kleine groepjes met minimaal één begeleider gefietst, of  

 De hele groep rijdt in één blok waarbij de begeleiders zo goed mogelijk worden 

verdeeld over de groep.  

 Hoe te handelen bij het oversteken van een straat en bij stoplichten.  

 Alle begeleiders dragen een reflecterend veiligheidsvest.  

e. Als er te weinig begeleiders aanwezig zijn vindt de reis geen doorgang.  

 

 Te voet op excursie  

a. De begeleiding bestaat uit 1 begeleider per 10 kinderen met een minimum van 2 begeleiders.  

b. Er dient altijd minimaal één verantwoordelijke leerkracht mee te lopen per groep.  

c. Als er te weinig begeleiders aanwezig zijn vindt de excursie geen doorgang.  

d. Indien er geen voetpad aanwezig is wordt links aangehouden. 
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Verantwoordelijkheid bij schoolbestuur 

OBS het Landje is (wettelijk verplicht) verzekerd tegen aansprakelijkheid. De schoolverzekering dekt de 

aansprakelijkheid van leerkrachten, maar ook die van hulpouders en vrijwilligers die kinderen in 

opdracht van school begeleiden. 

De uiteindelijke juridische verantwoordelijkheid ligt bij het schoolbestuur. 

Wanneer er op de plek van bestemming  - bijvoorbeeld in een speeltuin- een ongeluk gebeurt, kan de 

eigenaar van de speeltuin aansprakelijk worden gesteld wanneer er iets mis was met het speeltoestel 

of wanneer veiligheidsvoorschriften niet werden nageleefd. 

Wanneer een kind zelf schade veroorzaakt bij een ander, dan kunnen de ouders aansprakelijk worden 

gesteld. Voor deze vorm van aansprakelijkheid biedt de AVP-verzekering van de ouders doorgaans 

dekking. 

 

Vervoersbedrijf aansprakelijk 

Het vervoersbedrijf kan aansprakelijk zijn als er tijdens de reis een ongeval plaats vindt. Wanneer het 

ongeval wordt veroorzaakt door een andere partij, kan ook deze aansprakelijk worden gesteld.  

Vaak worden kinderen echter in gewone auto’s vervoerd. De bestuurder van de auto is aansprakelijk 

voor door hem of haar veroorzaakte schade en dat geldt dan ook voor de inzittende kinderen.  

Als ouders als chauffeur willen optreden, dienen zij een schadeverzekering voor inzittenden (SVI) af te 

sluiten. Deze verzekering biedt dekking bij schade aan inzittenden, inclusief de bestuurder. 

 

Voor ouders die als chauffeur optreden: 

Het vervoeren van kinderen in personenauto's dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:  

 het gebruik van autogordels is verplicht.  

 afhankelijk van het aantal gordels, mogen er kinderen vervoerd worden, met dien verstande 

dat van 1 gordel slechts 1 kind gebruik mag maken.  

 voorin mogen kinderen vervoerd worden vanaf ongeveer 10 à 12 jaar met een lengte die een 

veilig gebruik van de gordel garandeert.  

 De chauffeur heeft de beschikking over een geldig rijbewijs.  

 Voor de auto is een inzittendenverzekering afgesloten. 

 

 

Toestemmingsformulier Schooluitstapje met begeleiding van ouders: zie bijlage  
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10. Protocol kindermishandeling 

OBS het Landje hanteert een protocol omtrent sociale veiligheid. Onderdeel daarvan is de 
meldcode: een stappenplan dat de school volgt in geval van zorgen rondom de veiligheid van 
kinderen. We hanteren de voorgeschreven instrumenten: SISA en de meldcode. Het 
Stappenplan kindermishandeling en huiselijk geweld is leidend voor onze aanpak. 
 
Als de school met ouders in gesprek gaat over de signalen en de thuissituatie en als zij met 
elkaar informatie uitwisselen over de ontwikkeling van het kind, dan draagt dat bij aan 
verheldering, ontkrachting of bevestiging van zorgen. 
 
Het stappenplan in het kort: 

 Stap 1: In kaart brengen van signalen. 
 Stap 2: Overleggen met een collega. En eventueel raadplegen van Veilig thuis: het 

advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Of een deskundige op 
het gebied van letselduiding. 

 Stap 3: Gesprek met de betrokkene(n). 
 Stap 4: Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. En bij twijfel 

altijd Veilig thuis raadplegen. 
 Stap 5: Beslissen over zelf hulp organiseren of melden. 

 
Onder huiselijk geweld wordt verstaan:  
lichamelijk, geestelijk of seksueel geweld, of bedreiging daarmee door iemand uit de 
huiselijke kring, waarbij onder geweld wordt verstaan: de fysieke, seksuele of psychische 
aantasting van de persoonlijke integriteit van het slachtoffer, vrouwelijke genitale verminking, 
huwelijksdwang en eergerelateerd geweld.  
Tot de huiselijke kring van het slachtoffer behoren: (ex-) partners gezinsleden, familieleden en 
huisvrienden;  
 
Onder kindermishandeling wordt verstaan:  
iedere vorm van een voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van 
fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie 
de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid staat, actief of passief opdringen, waardoor 
ernstige schade wordt berokkend, of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de 
vorm van fysiek of psychisch letsel, daaronder ook begrepen eer-gerelateerd geweld, 
huwelijksdwang, vrouwelijke genitale verminking en het als minderjarige getuige zijn van 
huiselijk geweld tussen ouders en/of andere huisgenoten; 
 
Rol Aandachtsfunctionaris: 
De aandachtsfunctionaris is verantwoordelijk voor het besluit in stap 5 voor het al dan niet 
doen van een melding. De aandachtsfunctionaris is voorzitter van het intern overleg en is 
eindverantwoordelijk. 
Op Het Landje vervult de directie (Michelle Struick, directeur, en Dionne van der Welle, 
adjunct directeur) deze rol. 
 
Voor meer informatie, of de volledige tekst van onze meldcode verwijzen we naar: 
Meldcode het Landje 
 

http://www.vooreenveiligthuis.nl/veilig-thuis
http://www.vooreenveiligthuis.nl/veilig-thuis
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11. Protocol seksueel grensoverschrijdend gedrag 
 

11.1 Wat is seksueel grensoverschrijdend gedrag? 

Seksueel grensoverschrijdend gedrag is elke vorm van seksueel gedrag dat een jeugdige als 
ongewenst ervaart. Dat kan verbaal, fysiek of non-verbaal zijn. Denk aan opmerkingen geven 
over uiterlijk en kleding, vragen naar seksuele ervaringen, seksueel getinte cadeautjes geven, 
gluren of iemand lastig vallen via social media. Het gaat erom dat degene die het gedrag 
ondergaat, dit ongewenst en onplezierig vindt. 
Het Landje hanteert het Vlaggensysteem (bijlage II). om te bepalen of seksueel gedrag 
grensoverschrijdend is.Dit Vlaggensysteem deelt seksueel gedrag van jeugdigen in 
verschillende categorieën in, van aanvaardbaar (groen) naar licht (geel) tot ernstig (rood) en 
zwaar (zwart) seksueel grensoverschrijdend gedrag. 
 
De criteria zijn: 

- wederzijdse toestemming (duidelijke instemming van beide partijen) 
- vrijwilligheid (er is geen sprake van dwang of drang) 
- gelijkwaardigheid (er zijn geen grote verschillen in leeftijd, ontwikkeling, 

intelligentie) 
- leeftijdsadequaat (het gedrag past bij de ontwikkelleeftijd van een jeugdige) 
- contextadequaat (het gedrag stoort niemand, de privacy wordt gerespecteerd) 
- zelfrespect (het gedrag is niet zelfbeschadigend of vernederend) 

 
Als we het Vlaggensysteem hanteren, is van seksueel misbruik sprake bij 
een rode of zwarte vlag waarbij ten minste sprake is van een van de drie 
hierboven genoemde criteria 
(bron: brochure Wat te doen bij seksueel overschrijdend gedrag, gemeente Rotterdam) 
 
Wat moet een leerkracht doen als een leerling over de grens gaat? 
Praat erover met de betrokken leerlingen als er ongewenst seksueel gedrag 
wordt vertoond. Net als bij andere confrontaties zoals ruzies en pesterijen 
stelt de school grenzen aan het gedrag en wijst op de gedragsregels. Een leerkracht die het 
lastig vindt om dergelijk gedrag te bepreken neemt contact op met de IB-er en/of 
schoolmaatschappelijk werkster. 
De leerkracht meldt ongewenst seksueel gedrag van leerlingen, of vermoedens van seksueel 
misbruik altijd direct aan de directie. De directie bepaalt ( mede aan de hand van het 
gedragsprotocol en de meldcode) of en welke vervolgstappen noodzakelijk zijn.  
  
Welke signalen kunnen wijzen op seksueel misbruik? 
Jeugdigen kunnen lichamelijke klachten ontwikkelen, bang of depressief 
worden of reageren met brutaal, agressief gedrag. Ze zitten vaak gespannen 
in hun lijf en zijn niet weerbaar. Ook vertonen ze soms seksueel gedrag 
dat niet past bij hun leeftijd. Zie bijlage I  voor een uitgebreide beschrijving 
van signalen bij jeugdigen tussen 4 en 12 jaar, en de Landje Meldcode voor meer informatie 
 
Hoe is er toch over te praten met een jeugdige? 
Laat bezorgdheid merken maar zet de jeugdige niet onder druk om te 
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praten. Dwing geen verklaringen af. Respecteer het tempo van de jeugdige. Het is belangrijk 
dat de school helder aangeeft bij wie leerlingen binnen de school terecht kunnen. 
 
Kan een docent geheimhouding beloven? 
Als een jeugdige een leerkracht in vertrouwen neemt over wat er thuis of op 
school gebeurt, heeft de docent misschien de neiging om dit vertrouwen te 
belonen door geheimhouding te beloven. Doe dat niet. Beter is om uit te 
leggen dat hij of zij niet geholpen kan worden als de situatie niet met 
anderen besproken kan worden. Wat de leerkracht wel kan beloven is dat 
er geen stappen zullen worden gezet zonder overleg met de jeugdige zelf. 
Bij zorgen volgt de leerkracht de Landje meldcode! 
 

11.2 Normale seksuele ontwikkeling 

 
 0-2 jaar: Ontdekken 

 Lichaam verkennen 
 Aanraken eigen geslachtsdelen 
 Veel behoefte aan huidcontact 

 2-4 jaar: Nieuwsgierigheid 
 Ontwikkeling eigen identiteit 
 Ontdekken eigen lichaam en dat van anderen 
 Masturbatiegedrag 
 Ontwikkeling sekse-identiteit 
 ‘Vieze woorden tijdperk’ 
 Grote basisbehoefte lichamelijk contact 

 
 4-6 jaar: Relatievorming 

 Leren regels en sociale normen 
 Seksuele spelletjes 
 Belangstelling voortplantingsverhaal 
 Ontwikkelen van vriendschappen 
 Experimenteren met gevoelens 

 6-8 jaar: Seksuele latente periode 
 Seksuele spelletjes buiten gezichtsveld volwassenen 
 Eerste verliefdheden 
 Heteroseksualiteit is de groepsnorm 
 Competitie in taal en kennis 
 Mogelijk ontstaan schaamte 

 
               8-10 jaar: Groepsnorm 

 Verliefdheid grotere rol 
 Verkennen seksuele voorkeur 
 Homoseksualiteit is onacceptabel 
 Masturbatie neemt toe (jongens) 
 Volwassen seksualiteit behoort niet tot de belevingswereld 
 Eerste lichamelijke verschijnselen puberteit 
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10-12 jaar: Start puberteit 
 Lichamelijke veranderingen 
 Hormonale veranderingen: belangstelling volwassen seksualiteit 
 Transitie van ouders naar leeftijdsgenoten 
 Mogelijk wil het kind niet meer bloot gezien worden 

 
VROEGE ADOLECENTIE  
(10 tot 14 jaar): 

 Losmaken van de ouders 
 Gaan nieuwe emotionele bindingen aan 
 Focus op leeftijdgenoten 

Doen: 
 Handelen impulsief 
 Willen niet opvallen 

Denken: 
 Emotioneel gevoelig 
 Gevoelig voor  groepsdruk 

 
 

 Puberteit: meiden versus jongens 
 Puberteit: Meiden 

 Start 10 jaar: ontwikkeling borsten, oksel- en schaamhaar, groeispurt, menstruatie 13 
jaar 

 Oestrogenen: meer lichaamsvet, negatieve interpretatie, bekijken zichzelf vanuit de 
ogen van een ander, onzekerheid 

 Puberteit: Jongens 
 Start 12 jaar: groei testikels, oksel- en schaamhaar, groeispurt, verandering stem, 

snor- en baardharen, eerste zaadlozing 14 jaar 
 Testosteron: verminderde behoefte aan socialiseren, vergrote behoefte aan seks, 

competitie en agressie 
 
 

 Normale seksuele ontwikkeling 
 12-15 jaar: Geen kind en geen volwassene 

 Lichamelijke veranderingen 
 Emotionele verwarring: afhankelijk versus zelfstandig 
 Seksuele opwinding 
 Op zoek naar rolmodel/jeugdcultuur 
 Grenzen aftasten (en mogelijk overschrijden) 
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12 Bijlagen gedragsprotocol 
 

12.1 Definities 

De gedragsregels hebben betrekking op een aantal onderwerpen die nader toegelicht worden 
in afsprakenkaders en protocollen: 
 
• Agressie en geweld 
Hieronder verstaan we het pesten, psychisch of fysiek lastig vallen, bedreigen of aanvallen 
van anderen of het aanzetten daartoe. De uitwerking van de omgangsregels is te vinden in 
het Pestprotocol. 
• Discriminatie en racisme 
Onder discriminatie verstaan we het in welke vorm dan ook doen van of aanzetten tot 
uitspraken over, het verrichten van handelingen of het nemen van beslissingen over personen 
vanwege hun ras, godsdienst, geslacht, beperking, levensovertuiging, leeftijd en/of seksuele 
geaardheid dan wel het maken van enig onderscheid op basis van deze factoren. 
• Genotmiddelen 
Onder genotmiddelen worden verstaan: alcohol, drugs, tabak en andere geestverruimende 
en verdovende middelen. 
• Kledingvoorschriften 
Onder kledingvoorschriften worden verstaan die afspraken die binnen Stichting BOOR zijn 
vastgelegd met betrekking tot de kleding van leerlingen en personeel gelet op 
fatsoensnormen. 
• Privacy 
Onder privacy verstaan we het op zorgvuldige wijze omgaan met persoonlijke gegevens van 
leerlingen, ouders en personeel. 
• Schoolregels 
Onder schoolregels wordt verstaan: de school specifieke afspraken en regels met betrekking 
tot het gedrag en omgang in de school. 
• Seksuele intimidatie 
Hieronder verstaan we ongewenste seksuele toenadering of het aanzetten daartoe in de 
vorm van verzoeken om seksuele gunsten of ander verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag 
(waaronder het ongevraagd verzenden of bewust voor anderen zichtbaar raadplegen van 
pornografische afbeeldingen of teksten, onder meer via Internet). 
Voor kinderen en medewerkers geldt tevens het Internetprotocol (zie verderop in dit 
protocol). 
• Vandalisme en diefstal 
Onder vandalisme verstaan we het met opzet vernielen, beschadigen of onbruikbaar maken 
van andermans bezittingen of het aanzetten daartoe. 
Onder diefstal verstaan we het heimelijk wegnemen of zich onrechtmatig toe-eigenen van 
andermans bezittingen of het aanzetten daartoe. 
• Veiligheid 
Onder veiligheid wordt verstaan de preventieve maatregelen die de school heeft genomen 
om de fysieke veiligheid van leerlingen en personeel te waarborgen. 
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12.2   formulieren time out en officiële waarschuwing 

 Time-out formulier 

 
Naam leerling:_________________ 
Groep:  _________________ 
Datum: _________________ 
 
Reden voor de time out / nadenken over je eigen gedrag: 
 
1. Denk na en schrijf op waarom je een Time -out gekregen hebt. 
 ____________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________ 
 
2. Wat heb ik gedaan? 
 ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
 
3. Waarom deed ik wat ik deed? 
 ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
 
4. Welke regel heb ik overtreden? 
 ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
 
5. Wat kan ik doen om mijn probleem op te lossen? 
 ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
 
 
Goedgekeurd door: leerkracht van de ____________ /directie/IB/bouwcoördinator ja / nee* 
* Doorhalen wat niet van toepassing is.  
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Zie achterkant voor toelatingsverzoek 
 
Verzoek tot toelating in de groep: 
 
Datum:  
Beste juf/meester ………………… 
 
Ik zou graag weer toegelaten worden tot de klas.  
Ik snap dat ik dan in het vervolg___________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Naam: 
 
 
 
Handtekening: 
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Officiële Waarschuwingsformulier      1e / 2e/ 3e (= laatste) 

 
Naam leerling:_________________ 
Groep:  _________________ 
Datum: _________________ 
 
Je hebt een Officiële Waarschuwingsformulier ontvangen. Denk na over je eigen gedrag:  
 
1. Waarom heb je een Officiële Waarschuwing ontvangen? 
 _____________________________________________________ 
 _____________________________________________________ 
 _____________________________________________________ 
 _____________________________________________________ 
 
2.         Heb je al eerder Time-outs en of Officiële Waarschuwingen ontvangen?  

      Voor welk gedrag? 
 _____________________________________________________ 
 _____________________________________________________ 
 _____________________________________________________ 
 _____________________________________________________ 
 
3. Waarom deed ik wat ik deed? 
 _____________________________________________________ 
 _____________________________________________________ 
 _____________________________________________________ 
 _____________________________________________________ 
 
4. Welke regel heb ik overtreden? 
 _____________________________________________________ 
 _____________________________________________________ 
 _____________________________________________________ 
 _____________________________________________________ 
 
5. Wat kan ik doen om mijn probleem op te lossen?  
 _____________________________________________________ 
 _____________________________________________________ 
 _____________________________________________________ 
 _____________________________________________________ 
 
 
Goedgekeurd door directie/IB/bouwcoördinator ja / nee* 
* Doorhalen wat niet van toepassing is.  
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Zie achterkant voor toelatingsverzoek: 
 
 
Toelatingsverzoek  Officiële Waarschuwing  
 
Datum:_______________  
 
Beste juf/meester ………………… 
Ik zou graag weer toegelaten worden tot de klas.  
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
Ik heb een Officiële Waarschuwing gekregen omdat: 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
Dit ga ik in de toekomst anders doen, om te voorkomen dat ik weer een Time –out of Officiële 
waarschuwing krijg: 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
Deze hulp heb ik nodig: 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Naam:_________________________ 
 
Handtekening:___________________ 
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12.3  Bijlage: Toestemmingsformulier Schooluitstapje met begeleiding van ouders 

 

 

Hierbij geef ik,     , ouder van    uit groep 

 

toestemming voor : 

 

o het begeleiden van mijn zoon / dochter door ouders of begeleiders anders dan de leerkracht 

tijdens een schooluitje (bv schoolreisje, sportdag etc). De leerkracht is uiteraard wel aanwezig 

en eindverantwoordelijk. 

o toestemming voor het meerijden van mijn zoon / dochter met de auto van ouders of 

begeleiders anders dan de leerkracht tijdens een schooluitje (bv bezoek kinderboerderij ) 

o het in groepsverband fietsen naar de bestemming (bv schaatsbaan) onder leiding van de 

leerkracht en eventueel een begeleider ( uitsluitend voor Vossengroep en vanaf groep 7) 

o het met het openbaar vervoer reizen onder leiding van de leerkracht en eventueel een 

begeleider. 

 

Voor ouders die als chauffeur optreden: 

Het vervoeren van kinderen in personenauto's dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:  

 het gebruik van autogordels is verplicht.  

 afhankelijk van het aantal gordels, mogen er kinderen vervoerd worden, met dien verstande 

dat van 1 gordel slechts 1 kind gebruik mag maken.  

 voorin mogen kinderen vervoerd worden vanaf ongeveer 10 à 12 jaar met een lengte die een 

veilig gebruik van de gordel garandeert.  

 De chauffeur heeft de beschikking over een geldig rijbewijs.  

 Voor de auto is een inzittendenverzekering afgesloten. 

 

Wilt u hiermee rekening houden als u zich opgeeft? 

 

 

Voor ouders die een groepje begeleiden: 

 Als begeleider bent u verantwoordelijk voor het hele groepje kinderen dat u is toegewezen, 

niet alleen uw eigen kind.  

 Neem in geval van nood direct telefonisch contact op met de leerkracht of de school, 

controleer vooraf of u de juiste telefoonnummers bezit 

 Hanteer de schoolregels, bewaak de veiligheid en neem in geval van twijfel direct contact op 

met de leerkracht of de school.  Kinderen die niet luisteren kunt u in het groepje bij de 

leerkracht plaatsen. 

 Laat de kinderen nooit zonder toezicht achter. (bij schoolreisje: loop samen met een andere 

begeleider en zijn/haar groep). 
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12.4 Vlaggensysteem protocol seksueel overschrijdend gedrag 

 
Wat te doen bij vermoedens? 

 

Voor vervolgstappen verwijzen wij naar de Landje Meldcode!! Elke vorm van seksueel misbruik 

of seksueel grensoverschrijdend gedrag wordt direct gemeld bij de directie. 
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