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Hoofdstuk 1 
Algemene inleiding 
De sfeer in de school wordt voor een groot deel bepaald door de afspraken die je maakt over de 
manier waarop je met elkaar omgaat. In dit gedragsprotocol omschrijven we wat wij van elkaar 
verwachten wat betreft het gedrag in school. Ook beschrijven we wat wij ondernemen als regels niet 
worden nagekomen. De nadruk ligt op het  voorkomen van ongewenst gedrag. 
De school zorgt voor een goed pedagogisch klimaat waarin een goede sfeer heerst tussen leerling, 
ouder en schoolpersoneel. 
In dit gedragsprotocol beschrijven wij de regels en maatregelen die gericht zijn op het stimuleren van 
positief gedrag. Dit betekent ook dat we als school verwachtingen hebben van het schoolpersoneel, 
ouders  en leerlingen ten aanzien van het gedrag van elkaar. Het consequent toepassen van de 
schoolregels en de sancties staan in dit protocol beschreven.  
 
1.1 Visie van de school 
Ouders zijn de eerste verantwoordelijken voor de opvoeding van hun kind. Bij het kiezen van de Sint 
Jozefschool sluiten de ouders zich aan bij het geheel van afspraken van de Jozefschool.  
De kernwaarden van de school gaan onder andere over veiligheid, respect en authenticiteit. Een kind 
dat zich veilig en gerespecteerd voelt , ontwikkelt zelfvertrouwen en een goed gevoel van 
eigenwaarde. Wij willen samen met de kinderen werken aan een veilige en respectvolle omgeving.  
Dit doen wij door gericht te onderwijzen en te ondersteunen bij het ontwikkelen van de sociale 
vaardigheden  om zo gewenste gedragingen aan te leren. De school werkt samen met de ouders om 
te komen tot positief gedrag van de leerling op school (en thuis). 
Met bovenstaande streven wij naar het realiseren van een goed opvoedkundig klimaat op onze 
school. 
 
Wij streven dan ook naar een klimaat waarin:  

- Leerlingen,  ouders en schoolpersoneel respectvol met elkaar omgaan. 
- Leerlingen, ouders en schoolpersoneel zich veilig en geaccepteerd voelen. 
- Mensen “anders” mogen zijn en gerespecteerd worden. 
- We leerlingen een gevoel van warmte en veiligheid willen bieden. 
- We oprechte aandacht hebben voor (problemen van) onze leerlingen. 
- We werken met duidelijke regels en afspraken, normen en waarden. 
- De consequenties van grensoverschrijdend gedrag duidelijk zijn. 
- We  aandacht hebben voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. 

 
1.2 Preventie: Wat doen we om gewenst gedrag te bevorderen? 

- Methode: Kinderen en hun sociale  talenten 
- Scoll, ons leerlingvolgsysteem voor sociale ontwikkeling 
- Sociogram om inzicht te krijgen in sociale relaties 
- Trefwoord, methode voor levensbeschouwelijke vorming 
- De ‘stop’ methode 
- Groepsposters Ik heb de pest aan pesten en Samen moeten we het maken 
- Project aan het begin van het schooljaar: Samen moeten we het maken 
- Regel van de maand ( De  5 schoolregels) 
- Kringgesprekken 
- Kinderen voorbereiden voor een excursie (Hoe gedraag je je?) 
- Leerkracht als rolmodel 

 
 
Omwille van de leesbaarheid is steeds ‘hij’ gebruikt in de tekst. Waar ‘hij’ staat kan uiteraard ook ‘zij’ worden gelezen. Ook gebruiken we 
het woord ouders, hier bedoelen we  ‘ouder(s)/verzorger(s)’ mee. 

 



 
4 

 

Hoofdstuk 2  
Verwachtingen van de samenwerking  
Wij verwachten dat u een positieve grondhouding heeft naar de school en haar medewerkers. Een 
probleem kan altijd ontstaan, maar we proberen dit in een zo vroeg mogelijk stadium uit te praten.  
Om het veiligheidsgevoel van kinderen, dat  in onze kernwaarden is omschreven, te kunnen bieden 
hebben we de volgende verwachtingen naar elkaar toe: 
 
Het gedrag van de leerkracht, ouders en het kind 
Een medewerker van de Jozefschool 

- …  staat open voor een gesprek met ouders. Hij zal de afspraken die voortvloeien uit 
gesprekken met ouders ook noteren in het leerlingvolgsysteem van de school. Zo zijn ook 
volgende leerkrachten op de hoogte  van deze afspraken.  

- …. houdt ouders op de hoogte van gedrag en leerresultaten van het kind. 
- … geeft aan kinderen het goede voorbeeld door correct gedrag  en spreekt kinderen aan op 

gedrag dat hier buiten valt. 
- … praat met respect over leerlingen, ouders en collega’s. 
- …  is ervoor verantwoordelijk gewenst gedrag met stagiaires, die aan hun groep verbonden 

zijn, te bespreken. 
 
Een ouder op de Jozefschool 

- … is open naar leerkrachten toe. Dat wil zeggen dat hij de leerkracht op de hoogte stelt van 
belangrijke zaken rondom het kind. 

- … staat achter de gedragsregels van de school en houdt zich hier binnen de school aan om zo 
ook een goed voorbeeld naar de kinderen toe te zijn. 

- … praat met respect over de medewerkers van de school. 
- … wanneer dit respect niet ‘echt’ wordt gevoeld, probeert hij dit uit te praten met de 

desbetreffende medewerker.  
- … praat met respect over andere ouders en kinderen. 
- … respecteert het privéleven van de medewerker en spreekt deze binnen werktijd aan. Voor 

een gewenst gesprek over de ontwikkeling van het kind wordt vooraf een afspraak gemaakt. 
- …. richt zich zoveel mogelijk rechtstreeks en respectvol tot de betreffende medewerker om 

zo zaken goed door te spreken. Op verzoek van de medewerker of de ouder kan een lid van 
de schoolleiding bij een gesprek uitgenodigd worden.  

 
Een kind op de Jozefschool 

- … houdt zich aan de gedragsregels van de school.  
- …. denkt mee over aanvullende regels die voor de specifieke groep gelden. 
- … is samen met groepsgenoten en de leerkracht verantwoordelijk voor een fijne, veilige en 

respectvolle sfeer  in de klas, waarin ieder kind zichzelf kan zijn. 
- … accepteert het gezag van iedere leerkracht, ander schoolpersoneel en hulpouders. 
- … probeert onderlinge problemen zelf op te lossen, indien nodig ondersteund door een 

leerkracht of hulpouder. 
Daarnaast verwachten we van alle geledingen dat ze: 

- …..de 5 schoolregels naleven. Dit zijn de volgende regels: 
• Voor groot en klein zullen we aardig zijn. 
• Horen we “STOP” dan houden we op. 
• De school is binnen een wandelgebied, buiten hoeft dat lekker niet. 
• Wees zuinig op het materiaal, want het is voor ons allemaal. 
• Er is er één die praat, zodat het luisteren beter gaat. 

- met respect met elkaar omgaan.  
- Zich houden aan de afspraken die er op de Jozefschool zijn. (zie schoolgids) 
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Hoofdstuk 3 
Ongewenst gedrag 
 
Ongewenst gedrag kan in zwaarte zeer variëren, bijvoorbeeld van een ruzietje op het schoolplein tot 
het stelen van andermans spullen, het eten van kauwgom tot het structureel pesten van 
klasgenootjes. Ongewenst gedrag is daarom verdeeld in vijf categorieën, bij iedere categorie behoren 
specifieke verplichte acties en mogelijke acties. 
Een kind kan door zijn gedragingen terecht komen in categorie 1,2 of 3. In categorie 4 en 5 kan een 
kind komen als de acties uit categorie 1,2 of 3 geen effect hebben. 
 
Categorie 1 - Incidentele overtredingen. 
Incidenteel les verstorend gedrag, herhaaldelijk maar niet (doel)bewust les verstorend gedrag, 
ongehoorzaamheid en/of slecht luisteren, onbeleefdheid tegen over leerkracht of andere 
volwassenen, onzorgvuldig omgaan met materiaal, schelden of vloeken (in opwelling/vanuit emotie; 
binnen proporties), fysiek geweld binnen proporties tegen over andere kinderen (een klap, een schop 
of iets dergelijks tijdens een ruzie), stiekem gedrag. 
De groepsleerkracht neemt pedagogische maatregelen om het gedrag van de leerling zodanig te 
corrigeren dat de leerling, binnen afzienbare tijd het ongewenste gedrag afneemt dan wel verdwijnt. 
 
Verplichte acties:  

- Geen 
 
Mogelijke acties:  

- Deze worden door de leerkracht zelf bepaald. 
- Eventuele straf wordt altijd mede bepaald door de leeftijd van het kind 

en de aard van de overtreding.  
Het is in z’n algemeenheid aan te bevelen een straf zoveel mogelijk te 
laten samenhangen met de overtreding (bijv. niet meedoen tijdens de 
kring = buiten de kring plaatsen; niet werken tijdens de les = lesstof 
verwerken in eigen tijd, enz.) 

- Afsprakenkaart: De leerkracht bespreekt het ongewenste gedrag met het 
desbetreffende  kind en maakt samen met het kind een afspraak over 
welk gedrag we dan wel willen zien. Deze afspraak schrijft de leerkracht 
op een afsprakenkaart en wordt ondertekend door zowel de leerkracht 
als de leerling. 

- Daarnaast straffen als:  
voor een beperkte periode (korter dan een dagdeel) naar een andere klas 
of nablijven (altijd ouders op de hoogte stellen!). 

 
 

Categorie 2 – Aaneenschakeling van incidentele overtredingen of ernstiger 
                       misdragingen. 
Herhaaldelijk overtredingen als onder 1, of moedwillig schade toebrengen aan materiaal, incidenteel 
pest-/treitergedrag (zie pestprotocol), brutaliteit tegenover leerkracht of andere volwassenen 
(verbaal en/of non verbaal), schelden of vloeken (ofwel met regelmaat, ofwel in ernstige mate), 
liegen, oneerlijk zijn 
 
Verplichte acties:   

- De leerling vult een VKB-formulier (Volgende Keer Beter) in, in een 
nagesprek bespreekt de leerkracht het voorval samen met de leerling. Na 
afloop van dit gesprek neemt de leerkracht contact op met de 
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ouder(s)/verzorger(s) en brengt die op de hoogte van het ongewenste 
gedrag (telefonisch). Het VKB-formulier bewaart de leerkracht in zijn 
klassenmap. 

- In geval van pestgedrag, volgen we het pestprotocol.  
- Leerkracht maakt een aantekening in Esis. (bij registraties onder het 

kopje ‘gesprek gedrag’ 
Mogelijke acties:  

- Overleg met IB of LB gedrag over mogelijk plan van aanpak in de klas. 
- straf van leerkracht (zie onder 1) 

 
Categorie 3 – Voortduring van overtredingen als onder 1 en 2 
            of ernstiger misdragingen. 
Voortduring van overtredingen als onder 1 en 2 of stelen, discriminatie, fysiek geweld ten opzichte 
van leerkracht of andere volwassene, buitenproportioneel fysiek geweld ten opzichte van andere 
kinderen, intimidatie of bedreiging naar andere kinderen 
 
Verplichte acties: -     Leerkracht maakt een aantekening in Esis. 

- Leerling vult een VKB-formulier in, daarna heeft de leerling een 
nagesprek met de leerkracht. Na afloop van dit gesprek neemt de 
leerkracht contact op met de ouders (telefonisch). 

           Wanneer er binnen een half schooljaar 3 keer sprake is van een   
                                                  soortgelijk voorval en 3 keer een VKB-formulier is ingevuld              
                                                  rondom ongeveer dezelfde overtredingen, worden de ouders op school                  
                                                  uitgenodigd voor een gesprek (met leerkracht en eventueel de IB-er of                     
                                                  iemand van de directie). Van dit  gesprek zal de school een verslag   
                                                  maken, ouders dienen dit te ondertekenen.  

- De leerkracht gaat in overleg met de IB-er over de aanpak in de klas. De 
IB-er kan eventueel de LB gedragsleerkracht inzetten. 

- De leerkracht maakt een melding bij de directie. 
 

Mogelijke acties: -     Straffen als herhaaldelijk nablijven,  uit de klas verwijderen voor      
                                                 bepaalde tijd (dagdeel, dag), uitsluiting van bijzondere activiteit     
                                                 (kerstdiner, schoolreis, enz.) 

- Gesprek met ouders over het op een lijn brengen van de benadering van 
het probleem door school en thuis  

- Gesprek met ouders over mogelijke hulpverlening, bijv. 
schoolmaatschappelijk werk.  

- Overleg met IB-er over mogelijke aanmelding voor een breed overleg of 
bij de zorgcommissie.  

 
 

Categorie 4 – Structureel onaangepast gedrag. 
Herhaling/voortduring gedrag uit categorie 3. 
Verplichte acties: -     De leerkracht maakt een aantekening in Esis. 

- De leerkracht gaat in overleg met IB-er en directie. 
- De leerkracht gaat in gesprek met ouders (niet schriftelijk of telefonisch) 

plus IB-er of directie, waarin ouders verplicht worden actie te 
ondernemen (bijvoorbeeld hulp zoeken, contactschrift bijhouden, 
onderzoek zorgcommissie) om aan gedragsverandering mee te werken 
(zo niet: dringend advies overplaatsing naar andere school) en waarin 
duidelijk wordt verteld dat de grenzen van de school in zicht komen. 
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Mogelijke acties: -    straffen (overleg met directie) als uit de klas plaatsen voor                   
                                                 langere of onbepaalde tijd, uitsluiting van bepaalde activiteiten,     

schorsing (zie  procedure Laurentiusstichting in schoolplan Sint      
Jozefschool) 

- Overleg met IB over mogelijke aanmelding bij zorgcommissie voor 
ambulante begeleiding, aanmelding voor time-out projecten. 

 
 
 

Categorie 5 – Structureel onaangepast gedrag waar door de school geen of onvoldoende invloed 
(meer) op uitgeoefend kan worden om gedragsverandering te bewerkstelligen. 
 
De grens van de school is bereikt. Volgens de richtlijnen van de Laurentiusstichting wordt een 
verwijderingsprocedure gestart (zie verwijderen/schorsen van leerlingen in schoolplan Sint 
Jozefschool). Gesprek met ouders altijd olv directielid. Overleg over overbruggingsmaatregelen als uit 
de klas verwijderen, overplaatsen naar andere klas, leerplicht inschakelen, enz. 
 
 
Indien ouders of andere bezoekers zich schuldig maken aan agressief gedrag (verbaal en/of  fysiek), 
geweld, vandalisme, diefstal, discriminatie en intimidatie zal  hen door de directie de toegang tot de 
school ontzegd worden. Hetgeen kan leiden tot verwijdering van de leerling.  Er zal volgens de 
richtlijnen van de Laurentiusstichting gehandeld worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


