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Gedragsprotocol van Obs Jules Verne 

 

Dit gedragsprotocol is gemaakt door het team van Obs Jules Verne. 

Dit protocol geldt niet alleen binnen het schoolgebouw, maar ook op de speelplaats, 

de gymles en bij eventuele te bezoeken buitenschoolse activiteiten. 

 

De bedoeling van dit protocol is om het onderwijs aan en de zorg voor onze kinderen 

zo goed mogelijk te laten verlopen, opdat de resultaten van de kinderen zo optimaal 

mogelijk worden en waarbij ouders, personeel en kinderen de school als een goede 

en veilige leer-, speel- en werkomgeving ervaren. 

 

Het gedragsprotocol bestaat uit : 

 algemene schoolregels. 

 afspraken voor kinderen. 

 afspraken voor leerkrachten. 

 afspraken voor ouders. 

 

Daarnaast is er een protocol m.b.t. het gebruik van gele en rode kaarten bij 

ongewenst gedrag. 

 

Dit protocol wordt vermeld in de schoolgids en op de website en aan het begin van 

elk schooljaar worden besproken met de leerlingen. Door opname in de schoolgids 

zijn ook alle ouders op de hoogte van dit protocol. 

 

Deel 1 

Algemene schoolregels, zoals opgesteld door het team van de Jules Verne: 

 Kinderen zijn vriendelijk tegen anderen, ze zeggen: hallo, dank je wel, 

alsjeblieft, het spijt me, etc 

 Kinderen weten dat ze soms even moeten wachten voordat iemand aandacht 

kan geven. 

 Kinderen kunnen zelfstandig naar de wc, wassen hun handen na afloop en 

laten het toilet netjes achter. 

 Kinderen zijn eerlijk, komen op tijd en zijn respectvol tegenover andere 

kinderen en volwassenen. 

 Kinderen zijn zorgvuldig met eigen en andermans spullen. 

 Iedereen mag meespelen 

 Wij helpen andere kinderen 
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 Iedereen mag eruitzien zoals hij/zij wil. 

 Kinderen doen goed mee met de lessen en luisteren naar de leerkracht. 

 Kinderen onthouden zich van agressie/ geweld, discriminatie en seksuele 

intimidatie. 

Wat verstaan wij onder geweld? 

 Verbaal geweld: denk aan, grof taalgebruik en/of uitschelden, dreigen en 

uitlachen. Dit geldt ook bij het gebruik van sociale media. 

 Fysiek geweld: denk aan, schoppen, bijten, slaan, gooien, dreigen met 

gebaren, vernieling van materialen, vernieling van andermans eigendom. 

 Discriminatie: uitschelden om huidskleur, geloof, lichaamskenmerken en sekse, 

uitsluiten van activiteiten. 

 Seksuele intimidatie. 

Verbaal: het maken van seksueel getinte opmerkingen.  

Fysiek: bewuste aanrakingen op ongewenste plaatsen. 

 

Stelregel is: Ik doe tegen een ander, zoals ik wil dat de ander tegen mij 

doet! 

 

We werken op school met de methode “Vreedzame school” waar allerlei aspecten van 

de sociale- en emotionele ontwikkeling van kinderen regelmatig worden behandeld. 

De thema’s die besproken worden zijn in alle groepen gelijk, uiteraard passend bij de 

leeftijd van de kinderen. De methode helpt gezond gedrag te ontwikkelen en 

stimuleert positieve betrokkenheid. 

Vijfsporenbeleid: Pesten 

Na het signaleren van pesten wordt het volgende in werking gezet: 

1. De leerkracht krijgt signalen en bespreekt het pesten in de groep. De afspraken 

hoe we met elkaar omgaan worden  herhaald. Het slachtoffer wordt in 

bescherming genomen. De leerkracht draagt zorg dat de groep achter de 

afspraken staat. 

2. De leerkracht spreekt de middengroep (weten wel, maar doen niet mee) aan. 

3. Indien het gedrag door gaat: individueel gesprek met de pester en de gepeste, 

afspraken maken. 

4. Indien wij dit nodig vinden wordt een gesprek met de ouders geregeld en het 

herstelcontract ingevuld voor/met pester(bijlage) 

5. We kunnen indien nodig  verwijzen naar hulp van buitenaf (expertise van de 

onderwijsconsulent uit het SWV of andere instanties zoals jeugdzorg en centrum 

voor jeugd en gezin).  En indien nodig kunnen we expertise van buitenaf in de 

school halen om de sfeer in de groep te verbeteren (bv De Ringaanpak, rots en 

water) 
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Vooral in de bovenbouw kunnen de stappen 1,2 en 3 uitgevoerd worden met de 

“oplossingsgerichte methode”. Met deze methode wordt een grote groep kinderen er 

verantwoordelijk voor dat het pesten stopt. 

Uitgangspunt zijn de positieve acties die de leerlingen gaan bedenken om het pesten 

te stoppen. 

 

Uitgangspunten van de vreedzame school bij ongewenst gedrag: 

1. De leerlingen betrekken bij het probleem, niet alleen de ‘probleem leerling’, maar 

ook de andere leerlingen. 

2. Oplossingsgericht. 

3. De positieve invloed van leeftijdsgenoten benutten. 

4. Focus op de relatie met de groep. 

5. Verantwoordelijkheid en zorgen voor elkaar. 

 

Belangrijke elementen van de oplossingsgerichte aanpak zijn: 

1. Geen schuld, verwijten of straf. 

2. Uitgaan van het goede in ieder kind. 

3. Aanmoedigen van empathie. 

4. Iedereen is verantwoordelijk. 

5. Snel, positief en oplossingsgericht. 

6. De pester krijgt de kans zijn of haar gedrag te veranderen. 

 

Als ouders thuis bij hun kind signalen zien of horen dat zij/hij gepest wordt op school, 

rekenen wij erop dat ouders contact opnemen met de leerkracht. Pesten vindt vaak in 

het geniep plaats, wat het extra moeilijk maakt voor leerkrachten om het pesten te 

signaleren. 

 
Deel 2:  
Gewenst Gedrag kinderen (en de rol van leerkrachten) 

 
Gouden regel 1  
 Teamleden accepteren pesten niet, laten dit merken, nemen klachten 

hieromtrent altijd serieus (hoor en wederhoor) en ondernemen actie 
zodra zich een pestprobleem voordoet; er wordt direct gerefereerd aan 
de omgangscode die in elke klas hangt.  

 
Gouden regel 2  
 In elke klas hangt de uitgewerkte omgangscode. 
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Algemeen:  
 
 Van de teamleden wordt verwacht normen en waarden die wij op school hoog 

achten te bewaken, vóór te leven in gedrag en over te brengen aan de kinderen.  

 Alle teamleden kunnen kinderen (ook die niet in hun groep zitten) op hun gedrag 
aanspreken (bijv.: niet trekken/duwen/slaan/schelden) Indien kinderen 
aangesproken worden op hun gedrag: doe het in gespreksvorm, leg uit en vraag 
hoe het anders kan.  

 Teamleden proberen het onderscheid tussen plagen en pesten te bewaken; in 
pesten zit altijd iets van dreiging, veel herhaling en er is een slachtoffer.  

 Teamleden (en kinderen onderling) geven kinderen geen bijnamen, noemen 
kinderen bij hun voornaam, communiceren met kinderen op een manier die je 
zelf ook acceptabel vindt (vertoond gedrag krijg je terug). Cynisme mag geen 
leraar-houding worden / zijn.  

 Er wordt nooit gediscrimineerd; ook niet in de vorm van 'foute' grappen.  

 Leerlingen (en hun klachten) worden serieus genomen - teamleden doen altijd 
navraag en trekken geen voorbarige conclusies. Hoor en wederhoor is belangrijk. 
Hoe is het gekomen?  

 Als iemand last heeft van pesten en kinderen vertellen dat aan juf of meester is 
dat geen klikken (de middengroep moet mee met goed gedrag!).  

 Er is op school informatie aanwezig vanuit de Vreedzame School en HVO rond het 
thema pesten - hieruit kunnen teamleden putten en gebruik maken van 
materialen (of aan ouders verstrekken), maar wij streven ernaar gedrag te 
verinnerlijken.  

 Leerkrachten nemen op tijd contact op met de coördinator veilige school bij 
pestgedrag in een groep.  

 
Ten aanzien van sancties (’straf’):  
 
 Er wordt altijd met het slachtoffer en pester gesproken; afhankelijk van de ernst 

worden ouders ingelicht. Er wordt een aantekening gemaakt in het Esis-dossier 
(journaalblad) 

 Kleuters krijgen als uiterste maatregel: apart zetten/even niet meedoen maar 
altijd binnen het zicht. Informeer de ouders over het gedrag en noteren in het 
Esis-dossier (journaalblad) - informeer bij herhaalgedrag ook IB / directie.  

 Maatregelen voor kinderen uit hogere groepen; afhankelijk van de situatie - wel 
met het doel de leerling weer in het sociaal goede spoor te krijgen; in de groep 
even apart zitten, gesprek na schooltijd, tijdelijk bij een buurklas neerzetten. Zo 
spoedig mogelijk ouders inlichten en betrekken bij gedragsprobleem.  

 Vuistregel is: niet aan de kinderen komen (bij ruzie en / of driftbuien).Tot rust 
brengen is wenselijker. Maar: als er gevaar is voor de medeleerling(en) dan kun 
je ingrijpen. 

 Er moet eerst gewaarschuwd worden en uitgelegd worden waarom je iets doet 
als leraar: omarmen op een veilige manier, meevoeren.  
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 Als ongewenst gedrag vaker voorkomt dan werken we met gele en rode kaarten 
(zie protocol mbt gebruik gele en rode kaarten) 

 Afspraken omtrent lerarengedrag: 

 De teamleden hebben onderling als vanzelfsprekend contact over de kinderen en 
hun gedrag; licht je collega in over gedrag van kinderen uit zijn/haar groep. 
Duo's dragen dit altijd over.  

 Indien we vinden dat normen/grenzen overschreden zijn, lichten we altijd en zo 
snel mogelijk, de ouders in – liefst nog voor het einde van de schooldag.  

 Van extreme wangedragingen worden aantekeningen gemaakt in het Esis-dossier 
- volgens het daar geldende protocol.  

 Teamleden spreken elkaar in het bijzijn van de kinderen en of ouders nooit 
tegen; nadien is altijd overleg om bij te sturen of feedback te geven.  

 
Contactpersonen / vertrouwenspersoon / klachtenprotocol  
 
 Leerlingen en ouders weten wie de contactpersonen binnen de school zijn 

(jaarlijks vermeld in de schoolgids) en wie de onafhankelijke vertrouwenspersoon 
is (ook in de schoolgids). De vertrouwenspersoon komt aan het begin van het 
schooljaar bij elke groep (vanaf groep 5) vertellen wie hij/zij is en vertelt dat 
kinderen welkom zijn om bij hem/haar aan te kloppen, indien dit nodig lijkt.  

 Voor leerlingen en ouders geldt een klachtenprotocol; gepubliceerd op de 
website.  

 Indien conflicten met ouders en een teamlid uitgesproken dienen te worden is 
het raadzaam er een collega bij te vragen als 'waarnemer/luisteraar'.  

 
Deel 3: 
Gedragsafspraken voor personeel: 

 

 Personeel streeft ernaar, dat de kinderen zich prettig en gerespecteerd voelen.  

 Personeel gaat met respect om met ouders, kinderen en collega’s. Van de 

teamleden wordt verwacht dat zij het goede voorbeeld geven. Zij respecteren de 

verschillende geloofsovertuigingen die er zijn op een openbare school. 

 Personeel zet zich in voor een zo goed mogelijke ontwikkeling op  het gebied van 

kennis en op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen op 

onze school. 

 Personeel informeert ouders zo goed mogelijk over de ontwikkeling van de 

kinderen en zorgt voor een goede samenwerking en een goede relatie met 

ouders. 

 Personeel spreekt alle kinderen aan (ook die niet in hun groep zitten) op hun 

gedrag ( bv. bij trekken, duwen, slaan, schelden, materiaalmisbruik etc) leg uit 

en vraag hoe het anders kan. 
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 Personeel onthoudt zich van agressie / geweld, discriminatie en seksuele 

intimidatie zowel m.b.t. de kinderen als m.b.t. ouders en collega’s. (verbaal/ 

fysiek) 

 Voor leerlingen en ouders geldt een klachtenprotocol; die is te vinden op de 

website. 

 Indien conflicten met ouders en een teamlid uitgesproken dien te worden is het 

raadzaam er een collega bij te vragen als ‘waarnemer/luisteraar’. 

 Leerlingen en hun klachten worden serieus genomen. Teamleden doen altijd 

navraag en trekken geen voorbarige conclusies. Hoor en wederhoor is belangrijk. 

 Teamleden zonderen zich niet met een enkele leerling af in gesloten (niet in het 

zicht) ruimten. 

 Vanaf de bovenbouw komen leerkrachten in principe niet meer in de 

kleedkamers, tenzij dit nodig is. De leerkracht kondigt van te voren aan wanneer 

hij/zij binnen gaat komen. 

 Omtrent op schoot zitten en knuffelen; moet met professionele afstand gaan en 

zal na de kleuterleeftijd moeten worden afgebouwd. 

 Gebruik van een mobiel onder werktijd is niet gewenst tenzij er bijzondere 

omstandigheden zijn. Geef dit dan even aan bij collega’s en kinderen. 

 Indien het personeel zich niet houdt aan de regels, zoals die in het protocol zijn 

vastgelegd, kunnen de volgende stappen worden ondernomen: 

 Aanspreken van direct betrokkene(n) 

 Bespreken met direct betrokkene(n) 

 Uitpraten met een derde persoon erbij. (hetzij de vertrouwenspersoon, hetzij 

iemand van de directie.) 

 Indien er geen oplossing te vinden is, wordt er afhankelijk van de ernst van 

de situatie gemeld bij politie, schoolleiding, vertrouwenspersoon of het 

bestuur. 

 Afhankelijk van de ernst van de situatie, kan dit leiden tot een officiële 

berisping, schorsing, verwijdering of voordracht tot ontslag door het 

“bevoegd” gezag.  

 

Deel 4: 

Gedragsafspraken voor ouders: 

 

Algemeen: 

 

 Op de Jules Verne staat het belang van het kind en de groep voorop. 
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 U wordt als ouder geacht op de hoogte te zijn van de regels die voor de 

kinderen gelden. Wij verwachten ook van u dat u de regels onderschrijft en 

dat u, waar mogelijk, meewerkt aan de naleving van deze regels. 

 Ouders onderschrijven de inhoud en de uitgangspunten van de school zoals 

beschreven in de schoolgids. Dit betekent onder meer dat alle kinderen 

meedoen aan activiteiten die voor hun groep aan de orde zijn. 

 Ouders respecteren de omgangsvormen die passen bij ons beleid zoals 

handgeven, gedag zeggen en aankijken. 75% van het gezicht is zichtbaar. 

 Ouders accepteren en respecteren de groepsplaatsing, de plaats van de 

leerling in de groep, het onderwijsgevende en ondersteunend personeel en 

overige leerlingen. 

 Onze school werkt met de methode “Vreedzame school”, een methode met 

aandacht voor burgerschap en democratie, goede omgangsvormen en respect 

hebben voor elkaar. 

 

Zorg voor de leerling: 

 

 Ouders informeren de leerkracht zo spoedig mogelijk als er belangrijke 

veranderingen zijn in de thuissituatie. De school doet dit op haar beurt ook 

wanneer er sprake is van belangrijke wijzigingen of geconstateerde 

gedragsveranderingen bij leerlingen. 

 Ouders tonen belangstelling in de vorderingen van hun kind door op de 

ouderavonden en contactavonden te komen. 

 Vanaf groep 5 zijn de kinderen aanwezig bij de contactavonden. 

 Er mogen tijdens gesprekken geen geluidsopnames gemaakt worden zonder 

de uitdrukkelijke toestemming van alle betrokkenen. 

 Er mogen door ouders geen filmpjes gemaakt worden zonder toestemming 

van de leerkracht. 

 Gemaakte filmpjes en foto’s zijn voor eigen gebruik en mogen niet worden 

gedeeld op sociale media. 

 Indien nodig stemmen ouders erin toe dat hun kind in het kader van de 

leerlingenzorg besproken wordt in een zorgteam. Indien nodig kan het kind 

besproken worden met deskundigen van buiten. Hiervoor verlenen ouders 

schriftelijke toestemming. Tijdens dit MDO (multidisciplinair overleg) wordt u 

geacht op afspraak aanwezig te zijn op een tijdstip tussen 8.30 uur en 16.30 

uur. De ouders stemmen erin toe dat door de school toetsen en testen worden 

afgenomen die nodig zijn voor het stellen van de juiste hulpvraag. De school 

zal de ouders hierover nauwkeurig informeren.  
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 Als kinderen bv. thuis extra moeten lezen i.v.m. dyslexie, dan verwachten we 

uw volledige medewerking. U wordt door de leerkracht geïnformeerd over wat 

er van u verwacht wordt, hierin kunt u een belangrijke rol spelen. De 

samenwerking tussen school en thuis kan het verschil maken voor uw kind. Dit 

geldt ook voor het maken van ander huiswerk.  

 

Omgang: 

 

 Ouders en personeelsleden hebben t.a.v. de leerlingen een voorbeeldfunctie. 

Zij gaan beleefd en respectvol met elkaar en de leerlingen om. Ouders werken 

mee aan een veilige sociale school. 

 Conflicten tussen leerlingen onder schooltijd worden besproken door de 

leerkracht met de leerlingen. Ouders kunnen zo nodig problemen tussen 

leerlingen melden aan de leerkracht, maar zij ondernemen zelf geen actie 

richting andere leerlingen. 

 Gebruik van bedreigingen en (verbaal) geweld wordt door ons niet 

getolereerd. Indien nodig mag de directie van de school ouders de toegang tot 

de school te ontzeggen en zo nodig aangifte te doen bij de politie. 

 

Wat verwachten we van u als opvoeders: 

 

 Ouders zijn de eerste opvoeders van hun kinderen. We gaan ervan uit dat 

kinderen thuis al de beleefdheidsvormen leren zoal: hallo, dankjewel, 

alsjeblieft, het spijt me etc. 

 We verwachten dat uw kind weet dat het soms even moet wachten voordat 

iemand aandacht kan geven. 

 We verwachten dat uw kind zelfstandig naar het toilet kan gaan als hij/zij naar 

groep 1 gaat. 

 Thuis leren kinderen om eerlijk te zijn, op tijd te zijn en leren respectvol te zijn 

tegenover andere mensen, zowel kinderen als volwassenen. 

 We verwachten ook dat kinderen uitgerust naar school komen; rust- reinheid-

regelmaat en rituelen zijn de pijlers van een evenwichtige opvoeding. 

 We verwachten dat kinderen op tijd op school zijn. Als uw kind ziek is, kunt u 

dit melden via digiduif of telefonisch voor 8.30 uur. Andere afspraken zoals 

tandarts etc. worden zoveel mogelijk buiten schooltijd gepland. 

 In het zicht van onze schoolkinderen wordt er door ouders op het schoolplein 

niet gerookt, ook niet als ouders staan te wachten op het plein. 

 Ouders benaderen de leerkracht alleen via het telefoonnummer en emailadres 

van de school. 
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 Hebt u vragen, opmerkingen, klachten of kritiek? Wij verwachten dat u bij de 

leerkracht, interne begeleider of directie neerlegt, waarbij u er op let dit niet in 

aanwezigheid van kinderen te doen. 

 Voor kosten van door leerlingen aangebrachte/veroorzaakte beschadigingen 

aan het gebouw, het meubilair, leermiddelen of eigendommen van anderen 

zijn ouders aansprakelijk. Het is aan te bevelen dat ouders een wettelijke 

particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. 

 Het meenemen van een mobiele telefoon naar school door kinderen is niet 

toegestaan, tenzij er toestemming is van de directie. Het toestel wordt dan ’s 

morgens ingeleverd bij de leerkracht. 

 

Stappenplan m.b.t. ouders: 

 

Indien ouders zich niet aan de regels houden, zoals die in het protocol zijn 

vastgelegd, kunnen de volgende stappen worden ondernomen: 

 Aanspreken van betrokken ouder(s) door het personeel. 

 Bespreken met betrokken ouder(s) door directie. 

 

Indien de overtreden regel nadelige gevolgen heeft voor het kind, kunnen na 

bovengenoemde stappen en afhankelijk van de ernst van de situatie de volgende 

vervolgstappen worden gedaan: 

 Aanmelding kind voor multi-disciplinair overleg. 

 Aanmelding bij maatschappelijk werk. 

 Aanmelding bij de Raad voor de Kinderbescherming/Veilig thuis 

 Melding bij de politie en bij bestuur. 

 Melding bij Verwijsindex 

 

 

 

November 2018 

 


