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1. Inleiding  
 
Scholen krijgen in toenemende mate te maken met nieuwe gedrags- en leerproblemen en 

grensoverschrijdend gedrag van kinderen. Leerkrachten en ouders lopen tegen grenzen aan; kinderen 

vertonen dan gedrag dat buiten de normale school- en omgangsregels valt. De communicatie tussen 

scholen en ouders verloopt in deze situatie niet altijd goed.  

De frequentie en de verschillende soorten van grensoverschrijdend gedrag worden maatschappelijk 

ervaren als toenemend van aard. Het gevolg is toenemende spanning binnen de school, alsmede in de 

thuissituatie van de kinderen.  

 

Oorzaken zoekt men onder meer in:  

- De maatschappelijke ontwikkeling,  

- De loyaliteit van ouder primair t.o.v. hun kind en niet zoals voorheen primair naar de school,  

- Het wedijveren met invloeden van televisie en omgeving,  

- Onmacht van ouders in het opvoedingsproces,  

- Onvoldoende kwaliteit van de onderlinge communicatie leerkracht-leerling-ouders,  

- Overgang naar aangepaste onderwijsvorm,  

- Vluchtigheid en concentratie,  

- Kenmerken van leerkrachtgedrag welke onvoldoende uitdaging bieden aan kinderen met 

verschillende onderwijsbehoeften.  

 

Een protocol dient de volgende onderdelen te bevatten:  
 

- criteria voor toelating van kinderen: het aannamebeleid (Passend Onderwijs; zie schoolgids) 

- de informatie over het aannamebeleid in de schoolgids  

- procedure schorsing en verwijdering in de schoolgids  

- schoolprocedures m.b.t. gedragsregels, conflictsituaties en registratie opstellen  

- het zorgsysteem van de school (zie zorgplan)  

- registratie van gesprekken en dossiervorming  

- sociale vaardigheidstraining  

- procedures voor melding van (te verwachten) probleemsituaties aan het bestuur c.q. het 

managementteam van het schoolbestuur  

- visie op grenzen, normen en waarden  

- het pestprotocol  

- communicatietraining 
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2. Moeilijk gedrag van leerlingen  

Moeilijk gedrag van kinderen is van alle tijden. Toch lijkt het alsof het nu vaker voorkomt. 

Probleemgedrag kan zijn: agressiviteit, te stil zijn, driftbuien, veel spijbelen, faalangst, pesten 

en overbeweeglijkheid. Veel kinderen vertonen wel eens ongewenst gedrag, maar bij 10% van 

de kinderen is het een probleem. Meestal is de mening van leraren, andere volwassenen en 

kinderen de basis voor de vaststelling dat een kind probleemgedrag vertoont. 

  

Onbegrepen 

Bij probleemgedrag gaat er in eerste instantie iets mis in de communicatie. Het 

gecommuniceerde gedrag wordt niet begrepen en dat wordt als een probleem gezien. 

Probleemgedrag is een wisselwerking tussen persoonlijke en omgevingsfactoren. De schuld 

voor het gedrag ligt dus niet altijd bij het kind zelf. Omgevingsfactoren, zoals gezin, school, 

sportclub, vrienden etc. kunnen van invloed zijn op het moeilijke gedrag. Vaak is het een 

combinatie van verschillende factoren die elkaar versterken. Daarnaast zijn er ook factoren 

die probleemgedrag tegengaan. 

 

Veranderen 

Negatieve invloeden die in het gezin spelen kunnen bijvoorbeeld worden gecompenseerd door 

positieve ervaringen op school. In principe is probleemgedrag te veranderen. Leerkrachten 

kunnen probleemgedrag zelf analyseren en aanpakken, maar de evaluatie moet op een goede 

manier gebeuren. Er zitten namelijk veel valkuilen in het beoordelen van gedrag. Gedrag van 

kinderen wordt vooral beïnvloed door wat voorafgaat en wat volgt. Een kind dat méér 

voordeel dan nadeel haalt uit de manier waarop het reageert, zal het gedrag blijven bijstellen, 

zowel in positieve als negatieve zin. Door het probleemgedrag grondig te observeren en te 

analyseren kun je meer zicht krijgen op welke factoren dat gedrag nu vooral beïnvloeden. 

Observeer een situatie en let goed op wat er gebeurt, wanneer het gebeurt, wie er bij 

betrokken zijn en wat de gevolgen zijn. 

Aandachtspunten bij de aanpak van probleemgedrag kunnen zijn: 

-        wees consequent in de aanpak, grenzen moeten voor kinderen duidelijk zijn; 

-        geef een versterker wanneer er gewenst gedrag wordt vertoond; 

-        werk met afspraken; een middel om vertoond gedrag te evalueren. 

 

Stoornis 

Naast gedragsmoeilijke leerlingen zijn er ook leerlingen met een gedragsstoornis. Denk 

daarbij aan ADHD, autisme, depressiviteit en angst. Door nieuwe ontwikkelingen op medisch 

gebied zijn deze stoornissen min of meer objectief vast te stellen. Wanneer je de 

eigenschappen van een stoornis goed kent, kun je beter rekening houden met de beperkingen 

van een leerling. Ouders en leerkrachten kunnen leren hoe ze met kinderen met een 

gedragsstoornis omgaan. En soms zijn gedragsstoornissen te onderdrukken met medicatie, 

waardoor de aanpak beter tot zijn recht kan komen. Ook bij kinderen met een gedragsstoornis 

kunnen omgevingsfactoren invloed hebben op het gedrag en kan de omgeving veel doen om 

meer uit de leerling te halen. 

2.1 Preventief omgaan met ongewenst gedrag  

Om een zodanige omgeving te creëren dat ongewenst gedrag veranderen kan, zullen de 

leerkrachten zoveel mogelijk de uitlokkende factoren moeten vermijden, en factoren die juist 

gewenst gedrag oproepen zoveel mogelijk moeten concentreren in hun klas. Veel van deze 
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antecedente factoren zijn positief te benutten door het goed structureren van de klas, de 

onderwijsleersituatie en de sociale omgang met elkaar in de klas. Er zijn verschillende soorten 

structuren te beschrijven. 
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3. Pedagogisch klimaat  

Het is van belang dat directie en medewerkers voor een rustig en veilig schoolklimaat zorgen. 

Alleen dan kunnen kinderen zich optimaal ontwikkelen. Het is tevens van belang dat de 

ouders, verzorgers en stagiaires of gasten zich ook houden aan de regels die op school gelden.  

 3.1 De Kanjeraanpak 

Op de Fakkel maken we hiervoor gebruik van de Kanjertraining. 

De school streeft een positieve, opbouwende sfeer na op school en doet dat binnen de kaders 

van de wet enerzijds en binnen het kader van de kanjerafspraken anderzijds. 
 

Kanjerafspraken 

- We vertrouwen elkaar 

- We helpen elkaar 

- Niemand speelt de baas 

- Niemand lacht uit 

- Niemand is of blijft zielig. 

 

De school zet middels de Kanjerlessen in op het versterken van het onderling vertrouwen en het besef 

dat het goed is elkaar te helpen. Binnen dat kader speelt niermand de baas, hebben we plezier met 

elkaar, en ben of blijf je niet zielig. 

Duidelijk wordt gesteld dat de leerlingen ten opzichte van elkaar niet de baas zijn. De leerkracht 

daarentegen is op schol “de baas/ het gezag” en de ouders zijn dat thuis. 

 

Als een conflict zich tussen kinderen afspeelt dan zal de school kiezen voor een oplossingsgerichte 

aanpak. Dat wil zeggen: de school zoekt een oplossing die alle partijen ( zo veel mogelijk) recht doet 

en borgt gemaakte afspraken. 

Met behulp van de Kanjerlessen doet de school aan preventie. 

3.2 Preventie 

Kernpunten in de aanpak: 

1. De kanjerafspraken 

2. Denk goed over jezelf en de Ander 

3. Pieker niet in je uppie, maar deel je zorgen met de Ander, bij voorkeur met je ouders. 

4. Denk oplossingsgericht 

5. Geef op een nette manier je mening en doe je voordeel met kritiek die je krijgt 

6. De school maakt onderscheid tussen onvermogen en onwil. 

• A Is er sprake van onvermogen, dan mag de leerling er op vertrouwen dat hiermee 

rekening wordt gehouden. Deze leerling heeft veel te leren in een moeizaam proces. 

De omgeving heeft daar begrip voor. 

• B. Is er sprake van onwil, dan krijgt deze leerling een grens gesteld, ook als dat 

samengaat met onvermogen. Bij onwil kan er geen beroep meer worden gedaan op 

begrip vanuit de omgeving. Die rek is eruit. Het kan namelijk niet zo zijn dat de 

omgeving overal rekening mee moet houden, en dat het onwillige kind om wat voor 

reden dan ook “de eigen gang” mag gaan. 

7. Hulp in de vorm van een maatje/buddy/tutor (bemiddeling) 

8. Duidelijk schoolbeleid en handhaving ervan. 

 

3.3 Gedragsregels  

De volgende regels zijn de algemene regels op school en binnen het PCBO waaronder veel 

omgangsregels vallen. 

 

Wij gaan respectvol met elkaar om: 
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- wij zijn allemaal verschillend en dat mag; 

- wij komen niet aan een ander, als die dat niet wil; 

- wij praten met en niet over elkaar; 

- wij lachen met en niet om elkaar; 

- wij mogen op een goede manier boos zijn; 

- wij doen er alles aan om problemen samen op te lossen; 

- wij gaan zorgvuldig om met de spullen van een ander en van onszelf 
 

4. Procedures  
 
Procedures: de leerkrachten en directie handelen volgens de leidraad van dit protocol.  

 Maatregelen die genomen worden bij kinderen met buitensporig gedrag 

1. Wanneer een kind zich in de les storend gedraagt, wordt hij of zij daarop gewezen. We 

verwachten dan onmiddellijk verbetering in het gedrag. Gaat een kind echter door met dit 

gedrag, dan wordt hij of zij de klas uit gestuurd. Het kind moet dan op een andere plaats 

(of andere groep)  in school alleen verder werken. Deze regel hanteren we nu ook..  

2. We lichten u hierover in, zodat u uw kind ook thuis op zijn/ haar gedrag kunt aanspreken. 

We hopen dat deze aanpak tot resultaat heeft, dat het kind onderkent dat het verkeerd handelde 

en de volgende les weer normaal mee kan doen 

 

Extra maatregel: 

1. Wanneer het ook niet goed gaat in de andere groep, sturen we uw kind naar de unitleider 

of directeur en moet u uw kind om 15.00 uur op komen halen. 

2. Mocht er nadien nog steeds onacceptabel gedrag plaatsvinden, dan zal daar een 

strafmaatregel na schooltijd voor de leerling aan vast zitten, die tot 16.00 uur kan duren.  

3. U wordt daar over door de leerkracht of directeur van op de hoogte gebracht.  

4. Mocht om bepaalde redenen uw kind niet tot 16.00 uur op school kunnen blijven, dan 

nemen wij contact met u op en maken we een afspraak om de strafmaatregel op een ander 

moment plaats te laten vinden 

5. Indien ook dit geen gunstige uitwerking heeft zullen we bij buitensporig gedrag 

noodgedwongen over moeten gaan tot schorsing. We volgen dan het protocol zoals dat 

door het PCBO is opgesteld. 

 

De ouders hebben deze informatie in de volgende brief ontvangen. (zie bijlage 3) 
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4.1 Procedure bij leerling die niet aanspreekbaar is (we spreken van woede-
uitbarstingen, drift e.d. )  

 

1. Time-out bij de vaste collega  
- leerkracht blijft rustig  

- bij fysieke agressie stuurt de leerkracht een leerling die de time-out collega ophaalt  

- leerling gaat mee met time-out collega voor een bepaalde tijd  

- bij drift geen werk meegeven  

- leerkracht geeft kort aan waarom de leerling meegaat 

- bij de eerste keer worden ouders telefonisch op de hoogte gebracht  

- incident formulier invullen, kopie in dossier  

 

2. Nazorg:  
- leerkracht komt er later nog eens op terug, gericht op gevoelens van de leerling na het incident  

- de leerling wordt gewezen op de vervolgstappen (volgende keer ouders uitnodigen e.d.)  

- leerkracht en time-out collega voeren evaluatiegesprek  

 

Bij de tweede keer worden de ouders uitgenodigd op school. Er volgt een gesprek met de ouders, 

leerkracht, leerling en interne begeleider. Er wordt een gezamenlijke afspraak gemaakt en het 

verslag van het gesprek gaat in het dossier.  

Bij volgende incidenten met hetzelfde kind, wordt het kind besproken met de directeur. In 

samenspraak met de directie, de IB-er en de leerkracht, volgt er een schorsingsprocedure.  

 4.2 Procedure bij weglopen uit de klas  

Er is sprake van weglopen uit de groep zodra een leerling zich zonder toestemming van de leerkracht 

in de gang of buiten de school binnen het hek begeeft terwijl hij/zij in de groep hoort te zijn. 

 

Als een leerling uit de groep wegloopt, wordt het  volgende ondernomen: 

 

1. De leerkracht probeert de leerling weer terug te halen naar de groep. 

2. Als dit niet lukt vraagt de leerkracht aan een ambulante collega (indien aanwezig: de intern 

begeleider, unitleider of directeur) of deze er zorg voor  kan dragen dat de leerling weer terug 

komt in de groep. 

3. De ouders/ verzorgers worden door de leerkracht ingelicht over het wegloopgedrag. 

4. Indien dit gedrag meerdere malen per week voorkomt worden de ouders uitgenodigd op 

school voor een gesprek. 

5. De leerling wordt er bewust van gemaakt dat de niet uitgevoerde lesopdrachten op een 

ander tijdstip gemaakt dienen te worden. Bijv. op een moment dat de leerkracht daar 

tijd voor heeft en niet voor de groep staat. 

 4.3 Procedure bij weglopen uit de school 

Als een leerling van school wegloopt wordt het  volgende ondernomen: 

1. De leerkracht neemt contact op met de directie. 

2. De  directeur neemt contact met de ouder(s)/verzorger(s) hierover op 

3. De directeur vraagt aan een ouder/leerkracht/ conciërge die aanwezig is op school om te gaan 

zoeken naar de leerling. Of de directeur neemt zelf dit initiatief. 

4. De ouder wordt op de hoogte gesteld van de resultaten van het “speurwerk.” 

5. Mocht een kind langere tijd (> 1 uur) onvindbaar zijn, dan wordt contact opgenomen met de 

politie. 

6. Er wordt melding gemaakt van het weglopen van de leerling. De gegevens worden 

doorgegeven aan de politie.  

7. De directeur noteert datum, tijd en betrokkenen op het daar voor bestemde formulier. 

“ongevallen-calamiteitenregistratie” 
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8. Nadien vindt er een evaluatie plaats tussen de betrokkenen, zodat conclusies kunnen worden 

getrokken. De evaluatie worden genoteerd in het dossier van de leerling en doorgegeven aan 

de directie en de ib’er. 

 

5. Beleid m.b.t. schorsing en verwijdering (zie protocol 
PCBO) 
 
Schorsing is aan de orde wanneer de algemeen directeur of de schooldirectie bij ernstig wangedrag van 

een leerling onmiddellijk moet optreden en er tijd nodig is voor het zoeken naar een oplossing. Ernstig 

wangedrag van een leerling kan bijvoorbeeld zijn: mishandeling, diefstal of het herhaaldelijk gebruik 

van verbaal of fysiek geweld. Schorsing vindt in principe pas plaats nadat alle stappen in de relevante 

procedures zijn doorlopen.  

Verwijdering is een maatregel bij een zodanig ernstige situatie dat de bovenschools directeur 

concludeert dat de relatie tussen school en leerling (ouders/verzorgers) onherstelbaar verstoord is. 

Verwijdering is een eenzijdige handeling van de bovenschools directeur, waarvoor geen instemming 

van de ouders nodig is. Wel dienen ouders naar behoren zowel mondeling als schriftelijk geïnformeerd 

te zijn en te worden. Bij schorsing / verwijdering worden zowel de inspectie als de leerplichtambtenaar 

in kennis gesteld. Ouders hebben het recht om tegen genomen beslissingen m.b.t. verwijdering 

bezwaar te maken. Van deze zaken vindt dossiervorming plaats. 
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6. Bijlage 1. Brief aan ouders bij weglopen 

 

 

Apeldoorn 20-01-2014 

 

Aan: ………………………………………….. 

Betreft: weglopen  

 

Geachte heer, mevrouw 

 

Afgelopen ……. kreeg ik de mededeling  de leerkracht van ……………. dat ……………….van 

school is weggelopen. Dit is de afgelopen periode reeds vaker gebeurd. Ik denk dat het verstandig is 

voor u als ouder/ verzorger en voor ons als school om dit met u te bespreken.  

Als school lopen we bij het weglopen van een kind tegen veel beperkingen aan en kunnen we de 

veiligheid voor uw kind niet meer garanderen. Dat is voor ons en voor u als ouder/ verzorger een zeer 

ernstige situatie. 

De leerkracht is verantwoordelijk voor alle kinderen in en buiten groepslokaal. Een groep met 

kinderen alleen achterlaten om op zoek te gaan naar een weggelopen kind is dan ook onmogelijk. We 

hebben vanuit die gedachte een protocol opgesteld, waarin vermeld staat wat wij als school 

ondernemen wanneer een leerling wegloopt onder schooltijd. Dit geeft duidelijkheid naar alle 

betrokkenen toe.  

 

Wilt u zo vriendelijk zijn met de leerkracht contact op te nemen om dit probleem te bespreken en 

tevens het (toegevoegde) protocol door te nemen. Hierin staan de stappen vermeld, die genomen 

worden wanneer een leerling wegloopt onder schooltijd.  

 

Mocht u vragen en of suggesties hebben mbt dit protocol dan kunt u hierover natuurlijk bij ons terecht. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Peter Dijkhuis 
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7. Bijlage 2. Incidentformulieren 

INCIDENTFORMULIER voor procedure 5.2 t/m 5.5  

Datum: Tijd:  Leerkracht:  

Naam leerling:  Groep:  

Korte omschrijving van de situatie:  

Omschrijving van het leerkrachthandelen:  Wie is vanuit het team te hulp geroepen:  

Wat was zijn/haar aandeel in de situatie:  

Schoolleiding geïnformeerd:  

0 ja; op  

0 nee, want  

Ouders geïnformeerd:  

0 ja; op  

0 nee, want  

Nabespreking met:  

0 ouders  

0 schoolleiding  

0 collega  

0 externe deskundige  

Handtekening school:  

Handtekening ouders:  

Besluiten en afspraken vanuit de nabespreking:  

 

PCBO REGISTRATIEformulier incidenten agressie en geweld 

 
1. School 

PCBS De Fakkel 

 

 
2. Getroffene(n) 
 
Getroffene 1: 
Naam:……………………………………………………………………………………………………. 

Adres:……………………………………………………………………………………………….…… 

Geboortedatum:………………………………………………………………………………………….. 

 

Getroffene 2: 

Naam:………………………………………….…….. ………………………………………………….. 

Adres:…………………………………………………………………………………………………….. 

Geboortedatum:………………………………………………………………………………………….. 

 

3. Betrokkene(n): 
Naam:…………………………………………………………………………………………………….. 

Adres:…………………………………………………………………………………………………….. 

Geboortedatum:………………………………………………………………………………………….. 

 

4.Omstandigheden incident agressie en geweld  

 
Plaats incident agressie en 

geweld:……………………………………………………………………….. 

Adres: Roerdompweg 3 

Naam directeur: P. Dijkhuis  

Telefoonnummer: 055-5334248  
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Datum en tijdstip incident: 
……………………………………………………………………………... 

 

Vorm van agressie / geweld: 

� fysiek namelijk 

. 

� verbaal namelijk 
 …………………………………………………………………………………………………… 

� dreigen namelijk 
 …………………………………………………………………………………………………… 

� vernielzucht namelijk 
……………………………………………………………………………………………………. 

� diefstal namelijk 

………………………………………………………………………………………………………… 

� seksuele intimidatie namelijk 

 

 

 

 

 

5.  Behandeling van getroffene(n): 
       géén 

� behandeling in ziekenhuis / EHBO* 

� opname in ziekenhuis 

� ziekteverzuim / leerverzuim  

� anders 

nl:………………………………………………………………………………………………… 

 

6.   Eventuele schade:         

  

� materieel namelijk ………………………………………………………………………………….. 

� fysiek letsel namelijk:………………………………………………………………………………..

  
     

� psych. letsel namelijk………………………………………………………………………………..

  

� anders namelijk………………………………………………………………....................................

  

 

7. Afhandeling: 

 
� politie ingeschakeld   aangifte gedaan:  ja/ nee* 

� Melding arbeidsinspectie   ernstig ongeval: ja/ nee*   

� psychische opvang nazorg: ja /nee   
 

(indien ja, zo spoedig mogelijk melden aan Mevrouw M. Degens, Bureau PCBO) 

                                                                                                                 

* Doorhalen wat niet van toepassing is. 

 

 

8.   Korte beschrijving van het incident: 
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9.   Acties voor verdere afhandeling: 
 

 

10.   Acties voor preventie in de toekomst: 
 

Ingevuld 

door:……………………………………………………………………………………….. 
Functie: 

……………………………………………………………………………………………………… 

Handtekening……………………………………………………………………………………………

…… 

Datum/plaats……………………………………………………………………………………………

……..
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9. Bijlage 3  

  

 

PCBS De Fakkel 

Roerdompweg 3  

7331 CL Apeldoorn   

tel. 055-5334248,  

fakkel@pcboapeldoorn.nl 

 
Apeldoorn, maandag 20 januari 2014 

 

Betreft: maatregelen bij ongewenst gedrag 

 

Binnen ons team hebben we gesproken over de rust op school en in de lessen. Wij zijn tot de conclusie 

gekomen dat het zinvol is om enkele duidelijke afspraken en maatregelen rondom storend gedrag in te 

voeren.  

We merken namelijk, dat de (goede) afspraken die nu gelden niet altijd duidelijk genoeg zijn, of zelfs 

bewust genegeerd worden. Dit leidt tot onnodige onrust in de groep. Deze onrust willen we graag 

verminderen. Het klimaat in de groep heeft hier soms enorm onder te lijden. 

Alle kinderen zijn op de hoogte gesteld van de hieronder genoemde afspraken. Wij vinden het 

belangrijk dat ook u als ouder op de hoogte bent van ons aangepaste beleid.  Vandaar dat wij u via 

deze brief op de hoogte stellen. 

 

Het betreft de volgende afspraken : 

 

Huidige situatie: 

- Wanneer een kind zich in de les storend gedraagt, wordt hij of zij daarop gewezen. We 

verwachten dan onmiddellijk verbetering in het gedrag. Gaat een kind echter door met dit 

gedrag, dan wordt hij of zij de klas uit gestuurd. Het kind moet dan op een andere plaats (of 

andere groep)  in school alleen verder werken. Deze regel hanteren we nu ook..  

- We lichten u hierover in, zodat u uw kind ook thuis op zijn/ haar gedrag kunt aanspreken. 

We hopen dat deze aanpak tot resultaat heeft, dat het kind onderkent dat het verkeerd handelde en de 

volgende les weer normaal mee kan doen.  

 

Extra maatregel: 

- Wanneer het ook niet goed gaat in de andere groep, sturen we uw kind naar de unitleider of 

directeur en moet u uw kind om 15.00 uur op komen halen. 

- Mocht er nadien nog steeds onacceptabel gedrag plaatsvinden, dan zal daar een strafmaatregel 

na schooltijd voor de leerling aan vast zitten, die tot 16.00 uur kan duren.  

- U wordt daar over door de leerkracht of directeur van op de hoogte gebracht.  

- Mocht om bepaalde redenen uw kind niet tot 16.00 uur op school kunnen blijven, dan nemen 

wij contact met u op en maken we een afspraak om de strafmaatregel op een ander moment 

plaats te laten vinden 

- Indien ook dit geen gunstige uitwerking heeft zullen we bij buitensporig gedrag 

noodgedwongen over moeten gaan tot schorsing. We volgen dan het protocol zoals dat door 

het PCBO is opgesteld. 

 

We proberen vanzelfsprekend altijd met de kinderen in de groep in gesprek te blijven en gaan alleen 

tot deze maatregelen over bij herhaaldelijk zeer storend en onacceptabel gedrag. We spreken de 

kinderen aan op de meest basale omgangsregels en de eenvoudige afspraken die daarbij horen. 

Kinderen die deze omgangsvormen en afspraken bewust naast zich neerleggen, hebben de genoemde 
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strafmaatregel dan ook volledig aan zichzelf te danken. We hanteren deze aanpak om een beter 

werkklimaat teweeg te brengen in de groep. 

 

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben over deze brief, 

dan kunt u natuurlijk contact met ons opnemen. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Namens het team van De Fakkel 

Peter Dijkhuis 
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Schoolafspraken 

 

‘Een ketting is zo sterk als de zwakste schakel’ 

 
We zijn allemaal gelijk en toch anders. Op onze school willen we een sfeer scheppen, waarin we 

elkaar voor elkaar zorgen en elkaar respecteren, zodat iedereen zich op PCBS ‘ De Fakkel’ veilig en 

welkom voelt. 

Om deze goede sfeer op onze school te hebben en te houden, is er een aantal gedragsregels opgesteld 

voor leerlingen, leerkrachten en ouders. 

Als basis gelden de PCBO gedragsregels en de Kanjerafspraken. 

We spreken elkaar aan in Kanjertaal. 

 

Hoe gaan wij met elkaar om? 
• Wij hebben respect voor elkaar 

• Wij beoordelen niemand op zijn uiterlijk 

• Wij sluiten niemand buiten 

• Wij zitten niet ongevraagd aan de spullen van een ander 

• Wij lachen elkaar niet uit 

• Wij geven elkaar geen bijnaam en schelden niet op elkaar 

• Wij roddelen niet over elkaar. Wij blijven van elkaar af en bedreigen elkaar niet 

• Wij laten elkaar met rust en bemoeien ons niet met andermans zaken 

• Wij kiezen geen partij bij een ruzie 

• Wij besteden geen aandacht aan de pester. Als hij of zij toch doorgaat, vertel het dan aan de 

meester of juf (Dit is geen klikken!) De meester of juf neemt passende maatregelen tegen de 

pester. 

• Vertel het je meester of juf als je geplaagd wordt 

• Probeer eerst zelf een ruzie uit te praten. Als dit niet lukt, kun je naar je meester of juf toegaan. 

Daarna: vergeven en vergeten! 

• Als je geplaagd wordt, praat er dan ook thuis over. Je moet dit niet geheim houden. 

• Nieuwe klasgenoten vangen we goed op 

• Alle regels gelden op school en daarbuiten!  

 

Op het schoolplein 
• Er is pleinwacht vanaf 8.15u en 12.45u. De pleinwacht opent de hekken, als dit nog niet is 

gedaan. 

• Op het schoolplein wordt met de fiets aan de hand gelopen, de fiets wordt in het fietsenrek 

gezet. 

- Groep 1 en 2 bij de heg langs de weg 

- Groep 3 en 4 naast de buitenberging langs het fietspad 

- Groep 5 en 6 langs de lokalen 

- Groep 7 en 8 in het fietsenhok 

• De deuren gaan om 8.20 uur en 12.50 uur open. 

De groepen 1 en 2 kunnen door de ouders vanaf 8.20 uur en vanaf 12.50 uur naar binnen worden 

gebracht. De groepen 3 t/m 8 gaan vanaf 8.25 uur en vanaf 12.55 uur zonder begeleiding van 

ouders naar binnen. Kinderen mogen vanaf 8.15 uur en 12.45uur op het plein komen.  

• Eten en drinken mag alleen in het klaslokaal. 

• Na afloop van iedere pauze wacht de groep op een aangegeven plaats, totdat het 

sein gegeven wordt, dat ze naar binnen kunnen gaan. 
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• Wanneer er op het plein een probleem ontstaat, lossen kinderen dit in principe zelf op. Lukt dit 

niet, dan gaat het kind naar de pleinwacht om te vertellen wat er aan de hand is. De pleinwacht 

biedt zonodig hulp.  

• Er wordt alleen gevoetbald in de ochtendpauze en op aangegeven gymtijden. 

Er wordt gevoetbald op aangegeven plaatsen op het kleine plein en op het grote plein. 

Tussen de middag wordt er gevoetbald tijdens het overblijven. Vanaf 12.45u bij de start 

pleinwacht wordt er niet meer gevoetbald.  

• Als het weer het niet toelaat om buiten te spelen, blijven de leerlingen in het eigen lokaal 

onder de verantwoordelijkheid van de eigen leerkracht. 

• Leerlingen mogen het schoolplein niet zonder toestemming verlaten. 

 

In de school 
• Wanneer leerlingen door de gangen lopen, doen ze dat ordelijk en rustig. Aan het begin van de 

schooltijd staan de leerkrachten bij hun lokaal om toezicht te houden op de binnenkomst van 

leerlingen en hen te begroeten. 

• Tussen 8.30u en 12.00u, 13.00u en 15.00u zijn de gangen en hallen onderdeel van de 

lesruimte. 

• Leerlingen van een groep volgen de aangegeven looproute. 

• Jassen en tassen horen aan de kapstok. Eventuele laarzen er onder. 

• Na schooltijd worden alle jassen en tassen mee naar huis genomen. Hangen ze er na een week 

nog steeds, dan worden ze bij de gevonden voorwerpen gelegd. 

• Na een wc-bezoek wordt altijd het toilet doorgespoeld en de handen gewassen.  

• Tot een half uur na het begin van de schooltijd, na een pauze en tijdens een uitleg gaat 

er niemand naar de wc. 

• Buitenspeelgoed van school wordt in de daarvoor bestemde bakken gelegd. 

• Tenzij bij traktaties, wordt er in school niet gesnoept. 

• Wanneer een leerling jarig is, mag het de klassen rond met twee klasgenoten.  

 

In de groep 
• In de groep worden er geen zonnebrillen en hoofddeksels gedragen (pet, hoofddoek, enz.) 

• Binnen elke groep zijn groepsafspraken gemaakt, waaraan iedereen zich dient te houden.  

• Vanaf groep 4 hebben de leerlingen klassendienst. Zij brengen hun ouders zelf daarvan op de 

hoogte. 

• Groepen met een vroege pauze eten en drinken na de pauze, groepen met een late pauze eten 

en drinken voor de pauze. 

• Iedereen is zuinig op de spullen van een ander, materiaal van school en eigen spullen. 

• Bij stukmaken en kwijtmaken van schoolspullen wordt een vergoeding gevraagd voor 

vervanging volgens de opgestelde prijslijst. 

• Speelgoed van thuis mag alleen worden meegenomen in overleg met de groepsleerkracht. 

 

Overige regels 
• Als een leerling niet mee kan doen met gymnastiek, dan wordt dit bij de groepsleerkracht 

mondeling of schriftelijk door de ouders vermeld. 

• Wanneer ouders vragen of opmerkingen hebben over hun kind, dan wenden zij zich in eerste 

instantie tot de groepsleerkracht na schooltijd. Korte berichtjes kunnen voor schooltijd worden 

doorgegeven. Meer inhoudelijke gesprekken worden na afspraak gevoerd. 

 

Looproutes in en uit de school 

Groep 1 en 2 door de hoofdingang (op het plein)  

Groep 3 door de hoofdingang op het plein 

Groep 4 door de zijingang 

Groep 5a door de zij ingang 

Groep 6, 5/6 en 7 door de hoofdingang 

Groep 8 door de hoofdingang, langs groep 3 en via de houten trap. 
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De nooddeur bij het grote plein is gesloten en wordt alleen gebruikt door leerkrachten (graag 

sluiten na gebruik). 

 

Pauzetijden 

Kleine plein: 10.30u – 11.00u groep 3 

Grote plein: 10.00u-10.20u groep 4, groep 5 en 6 

  10.20u-10.40u groep 7 en 8 

 

 

 

Gymtijden 

Groep 1 en 2 wisselend in het speellokaal 

Groep 3a en 3b: donderdagmiddag aan de Groenlingweg 

Groep 4a en 4b: op dinsdagmiddag aan de Groenlingweg 

Groep 5a, 6a en 5b/6b: op woensdagmorgen aan de Groenlingweg 

Groep 7 en 8: op vrijdagmorgen aan de Loudonstraat 

 


