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Inleiding 
 
Dit omgangsprotocol is opgesteld om er zorg voor te dragen dat er op de Rietzee een positief klimaat 
gehandhaafd wordt. Een sfeer waarin alle leerlingen, leerkrachten en ouders zich veilig voelen en 
zichzelf kunnen zijn. Een positief klimaat onderhouden, vraagt indirect om maatregelen ten aanzien van 
ongewenst gedrag 
Dit omgangsprotocol helpt de school op een juiste en adequate manier te kunnen reageren op situaties 
waarin kinderen worden gepest en zich niet veilig voelen binnen de school. Er staat beschreven wat er 
van leerkrachten, leerlingen en ouders verwacht wordt. 
Daarnaast biedt het fatsoensregels en consequenties ten aanzien van ongewenst gedrag. Op de Rietzee 
reageren wij op ongewenst gedrag doormiddel van een gesprek met vragen naar de bedoeling van 
kinderen. Wanneer gedrag niet stopt maken wij gebruik van een fasenplan en een afsprakenkaart.  
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Pesten of plagen signaleren 
 
Wanneer is er nu precies sprake van plagen of pesten? 
De beleving van degene die het middelpunt is, speelt hierin een belangrijke rol. Als een kind 
herhaaldelijk last heeft van negatieve acties (fysiek, verbaal, direct of indirect via internet of mobiel) 
gericht tegen hem of haar, waarbij de macht ongelijk verdeeld is, kan er gesproken worden van 
pestgedrag.  
 
Bij plagen is er geen kwaad in de zin. Niemand is er op uit een ander te kwetsen. Plagen is bedoeld als 
grapje, zonder de ander hiermee een naar gevoel te bezorgen. Wanneer kinderen elkaar plagen, heeft 
iedereen een lolletje. Het plagen stopt ook direct wanneer de grens van de ander bereikt is. 
 
Een belangrijke stelregel is dat kinderen hun zorgen delen met iemand die ze vertrouwen, zoals een 
vader of moeder, leerkracht of medeleerling. Vanaf de kleutergroepen leren de kinderen het verschil 
tussen klikken en vertellen. Later wordt er gesproken van leuke geheimen of moeilijke geheimen. 
Wanneer er sprake is van pesterijen is van belang dat kinderen dat vertellen aan hun ouders of 
leerkracht, iemand die ze vertrouwen.  
Voor sommige kinderen is dit heel lastig: zij durven dit geheim niet te delen met de leerkracht. Precies 
hierom is de samenwerking tussen ouders en leerkrachten belangrijk. Zij spelen hierin ook een 
signalerende rol; zij kennen hun kinderen immers het best. 
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Oplossingsgerichte aanpak 
 
De Rietzee streeft naar en positieve, opbouwende sfeer. Daarom staan de Kanjerafspraken ook hier 
centraal: 

 Wij vertrouwen elkaar 

 Wij helpen elkaar 

 Niemand speelt de baas 

 Niemand lacht uit 

 Niemand blijft zielig doen 
 
Als een conflict zich tussen leerlingen afspeelt, zal de school kiezen voor een oplossingsgerichte 
aanpak. Dit houdt in dat er naar een oplossing gezocht wordt die alle partijen (zo veel mogelijk) recht 
doet en borgt gemaakte afspraken. Een oplossingsgerichte aanpak is te onderscheiden van wraak- en 
haatgerichte aanpak (bedreigingen en kwaadsprekerij) of zeurgerichte aanpak (indirecte 
kwaadsprekerij en slachtofferschap).  
 
Wij gaan niet uit van het principe dat “het kwaad” moet worden bestreden en “het goede” worden 
beschermd. De school kiest er niet voor om kinderen te beoordelen als “kwaad of goed”. 
De weg van de mens, en die van het kind in het bijzonder, gaat met vallen en opstaan. Kinderen 
hebben het recht daarin te worden begeleid en te worden opgevoed. Ouders hebben die 
opvoedplicht, evenals leerkrachten. 
 

 
 
De school neemt het overzicht van de smileys als uitgangspunt. 
“Het is prima dat jouw vrienden het leuk vinden wat jij bedenkt en doet, maar als de rest van de klas 
dat niet leuk vindt, evenals jouw juf of meester, (en jouw ouders als die erachter komen) dan gaan we 

dat niet doen op school.” Je blijft fatsoenlijk en je laat je niet bepalen door je uitdager(s): “Geef geen 
benzine aan vervelend lopende motortjes.” Iemand die negatieve aandacht vraagt, negeren wij en 
geven wij geen aandacht. Hierdoor zal het negatieve gedrag uitdoven. 
Mocht een leerling zich niet willen houden aan de eenvoudige afspraken zoals weergegeven in de 
smileys, dan wordt dat met de ouders van het betreffende kind besproken. In dit gesprek wordt ervan 
uitgegaan dat de ouders met de school willen meedenken om een oplossing te zoeken die goed is voor 
het eigen kind, andere kinderen, de leerkracht, de school en de buurt.  
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Preventie  
 

Met behulp van de kanjerlessen doet de school aan 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. 

7) Is er sprake van onvermogen, dan mag deze leerling erop vertrouwen dat hiermee rekening 
wordt gehouden. Deze leerling heeft veel te leren in een moeizaam proces. De omgeving heeft 

daar begrip voor. 
8) Is er sprake van onwil, dan krijgt deze leerling een grens gesteld, ook als dat samengaat met 

onvermogen. Bij onwil kan 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.  

9) Hulp in de vorm van een maatje/buddy/tutor (bemiddeling) . 
10) Duidelijk schoolbeleid en handhaving ervan. 
11) Belonen van gewenst gedrag. 

 
 

  
 
Op school oefenen we met en begeleiden we leerlingen die te maken krijgen met vervelend gedrag. 
Hierbij richten wij ons op het sterker maken van het kind dat op een vervelende manier benaderd 
wordt. Dit door te leren zo min mogelijk voeding te geven aan degene die vervelend doet en voor 
zichzelf te kiezen. Hieronder volgt een voorbeeld: 
Kom je naar gedrag tegen? Zeg en doe dan dit:  

1) Wil je ermee stoppen? Ik krijg een naar gevoel van jouw gedrag. Ik vind het vervelend wat je 
doet (schelden, achterna roepen, slaan enz.). 

2) Wil je er niet mee stoppen? Meen je dat?  
3) Zoek het uit. Hier heb ik geen zin in. Je haalt je schouders op en gaat iets gezelligs doen. Je 

blijft rustig, je blijft eigen baas (je laat je niet bepalen door vervelend gedrag van een persoon), 
je doet als de witte pet.  

4) Ga weg bij vervelend gedoe. Zoek een maatje, doe iets gezelligs, maakt een kletspraatje met 

iemand anders. Op die manier kom je meestal van pesters af.  

5) Zorg ervoor dat jezelf geen benzine geeft. Ga je reageren dan wordt het alleen maar erger. 
6) Stopt het niet? Dan wordt het alleen maar erger. 
7) Weten jij en jouw maatje geen oplossing meer, stap dan naar de leerkracht. 
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Wat u mag verwachten van de leerkrachten op school 
 
1. Voorbeeldgedrag  
U mag verwachten dat de leerkrachten van de school respectvol omgaan met uw kind en met u als 
ouder. U mag verwachten dat de leerkrachten onderling respectvol met elkaar omgaan. Zij zijn zich 

bewust van het gezegde: “een goed voorbeeld doet goed volgen.” U mag verwachten dat de 
leerkrachten twee gedragstalen weten te spreken. De ene gedragstaal is directief: duidelijk, helder en 
grenzen stellend. De andere gedragstaal sluit aan op de wereld van wederzijds respect en richt zich op 

het geven van inzicht.  
Doet zich een probleem voor op school, dan mag u van de leerkrachten verwachten dat zij daarmee 
oplossingsgericht aan de slag gaan. Zeurgerichte of wraak- en haatgerichte reacties vinden geen 
voedingsbodem bij de leerkrachten. De leerkrachten hebben de ouders nodig om tot een goede 
oplossing te komen, die goed is voor uw kind, maar ook voor de andere kinderen, hun ouders, de 

leerkracht, de school en de buurt.  

 
2. Correcte reactie van de leerkracht op excuus van kinderen voor hun wangedrag.  
Hieronder volgen enkele voorbeelden waaruit blijkt dat kinderen leren dat ze een keus hebben: 
Reactie kind: Maar hij/zij daagt mij uit!  
JUF/meester: Je laat je uitdagen en opjutten. Doe alsof de opjutter een radio is. Je hoort het wel, maar 
luistert niet.  
Reactie kind: Ik deed het wel, maar hij/zij vertelde niet dat ik moest stoppen.  
JUF/meester: Je moet rekening leren houden met gevoelens van een ander. Als iemand niet blij kijkt, 

dan moet jij je afvragen of het wel leuk is wat jij allemaal doet.  

Reactie kind: Maar hij/zij deed het ook bij mij.  
JUF/meester: Natuurlijk hoef jij het niet over je kant te laten gaan. Maar dan ZEG je er iets van. Je gaat 
niet schelden, zeuren, huilen, roddelen. En gaat het door? Dan haal jij je schouders op en denkt: 
jammer dan. Je stapt naar je maatje. Wordt het heel erg? Dan stap je naar de juf of meester. En die 
weten van wanten. Daar mag je op vertrouwen.  
Reactie kind: Ik deed het wel, maar ik deed het niet alleen. Waarom moet u mij weer hebben?  
JUF/meester: Ik ben niet van plan om slecht over je te denken. Maar ik ben ook een soort 
scheidsrechter waar je de discussie niet mee aangaat. Anders gezegd: als je iets doet wat niet helemaal 
de bedoeling is en ik zie dat, dan ga je daarover met mij niet in discussie.  
 
3. Correct antwoord van de leerkracht op misdragingen van ouders:  
De Rietzee vindt dat voor alle ouders het volgende geldt: u spreekt met respect over elkaars kinderen 
en opvoeding. Uiteindelijk doen we allemaal ons uiterste best naar eer en vermogen. U spreekt met 
respect over de leerkrachten die werkzaam zijn op deze school. 
 
4. Kanjervolg- en adviessysteem: 
De school laat de leerlingen 2 keer per jaar een vragenlijst invullen van het Kanjervolg- en 
adviessysteem. Op deze manier brengt de school stelselmatig het welbevinden van haar leerlingen in 
beeld. Indien er een opvallend beeld ontstaat, zal de leerkracht met de leerling en ouders in gesprek 

gaan. 
 
5. Grenzen aangeven bij ongewenst gedrag:  
De leerkracht zal in de groep de grenzen aangeven van gedrag d.m.v. een kort duidelijk en zichtbaar 
signaal voor het individu. De leerling heeft zelf de keus zijn gedrag vervolgens aan te passen. Mocht 
dat niet het geval zijn en de leerling herhaaldelijk ongewenst gedrag vertonen, dan komt de leerling in 
het Faseplan. Dit kan ook gebeuren wanneer een leerling relatief klein ongewenst gedrag vertoont. Er 
is dan sprake van een patroon: deze leerling vertoont langere tijd  achter elkaar hetzelfde storende 
gedrag en is hier herhaaldelijk op aangesproken. 
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Fasenplan bij ongewenst gedrag (klein en groot) 
 
Bij klein probleemgedrag start de procedure bij fase 1. Bij groot probleemgedrag start de procedure bij 
fase 3 en is de consequentie automatisch een officiële waarschuwing. Voordat dit proces (in welke fase 
dan ook) in gang gezet wordt, heeft de leerkracht collegiale consultatie gehad binnen het team. Deze 
vorm van overleg zal zich herhalen bij iedere stap die volgt. De school bepaalt dus per situatie in welke 
fase een leerling terecht komt. Alle fases worden meegenomen in het leerling dossier. 
 
Fase 1:  

 Een leerling wordt aangesproken op zijn/haar gedrag. Het negatieve gedrag stopt. 
 
Fase 2:  

 Een leerling is met regelmaat storend naar andere kinderen of de leerkracht. De leerkracht 
bespreekt het gedrag met de  leerling. 

 Er volgt een 1e afsprakenkaart (zie bijlage). De leerkracht en de leerling bespreken de situatie 
en vullen deze kaart in. Tevens meldt de leerkracht de consequenties van het gedrag van de 
leerling conform het schema voor klein en groot probleemgedrag. 

 De ouders/verzorgers worden gebeld en de situatie en de consequenties worden gedeeld.  

 Hierna volgt een periode van 2 weken waarin de leerling werkt aan zijn/haar gedrag. Na deze 2 
weken volgt er een evaluatiemoment met de leerling, leerkracht en eventueel de ouder.  

 Zowel de afsprakenkaart als de evaluatie wordt genoteerd in het leerling dossier.  

 Vervolgens worden de ouders uitgenodigd voor de evaluatie waarin besloten wordt of de fase 
wordt afgesloten, verlengd of een fase verder gaat. Deze afspraak wordt bezegeld met een 
handtekening van alle betrokken partijen. 

 De directie is op de hoogte van dit proces. 
 

Fase 3:  

 Gedrag waar je niet lang geleden op bent aangesproken, blijft zich herhalen. Er is sprake van 
een patroon. De leerkracht bepaalt samen met de directie of er een officiële waarschuwing 
gegeven wordt en welke consequenties er verder nodig zijn. De leerkracht gebruikt het 
schema voor klein- en groot probleemgedrag.  

 Samen met de ouders en leerling en directie maakt de leerkracht weer een afspraak hoe het 
gedrag verbetert kan worden.  Dit wordt ingevuld op de 2e afsprakenkaart waarop ook de 
evaluatiedatum (2 weken na het uitdelen van de kaart) wordt vastgesteld. Ook deze kaart 
wordt genoteerd in het leerling dossier. 

 De directie neemt contact op met de ouders/verzorgers, zij ondertekenen ook de 
afsprakenkaart.  

 Bij het evaluatiemoment zijn de volgende partijen aanwezig: de leerling, de ouders/verzorgers, 
de leerkracht en de directie. Er wordt besloten of de fase wordt afgesloten of verlengd. 

 Blijkt uit de evaluatie dat het gedrag niet is verbeterd, dan kan de directie besluiten tot een 
volgende officiële waarschuwing of de directie verzoekt de bestuurder van de VCOG 
betreffende leerling te schorsen. 

 
Fase 4:  

 De schorsing is een feit en er moeten nieuwe afspraken gemaakt worden. De leerkracht vult 
met de directie, de ouders/verzorgers en de leerling opnieuw een afsprakenkaart in voor 2 
weken om het gedrag te verbeteren. Alle betrokken partijen ondertekenen dit.  

 Als het gedrag na de schorsing in de afgesproken periode niet verbetert, dan zal de directie de 
afweging maken een verzoek in te dienen bij de bestuurder om nogmaals te schorsen of over 
te gaan tot verwijdering. De directie zal dit delen met de betrokken ouders. 

 De directie heeft contact met de leerplichtambtenaar van de gemeente en het bestuur. 
Zie protocol: Schorsen en verwijderen.  
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Afsprakenkaart  
 
Datum: ……………………….  
Vandaag is ………………………………………………………….. in fase  2   3   4  
terechtgekomen.  
Wat is er gebeurd?  
 

Plaats Klein probleemgedrag Groot probleemgedrag 

o klaslokaal  
o schoolplein  
o fietsenrek  
o gang/hal  
o gymzaal  
o kleedkamer  
o speellokaal  
o toilet  
o leerplein  
o openbare  ruimtes  
o anders, nl: 
 

o onacceptabel taalgebruik  
o uitschelden  
o liegen/ bedrog/ spieken  
o obscene gebaren  
o ruzie   
o ongehoorzaam/ tegendraads  
o moedwillig verstoren van 
activiteit  
o misbruik van materiaal  
o onacceptabele kleding  
o onacceptabel gebruik digitale 
middelen 
o anders, nl: 

o verbale agressie (dreigen)  
o pesten  
o vechten  
o fysieke agressie (eenzijdig)  
o seksuele intimidatie  
o ongeoorloofd verblijf buiten 
schoolterrein  
o spelen met vuur  
o materiële vernieling/ vandalisme  
o diefstal  
o leerkracht uitschelden 
o agressief gedrag richting de 
leerkracht 
o anders, nl: 

Maatregelen: 
o gesprek  
o verlies van privilege  
o time out/ afzonderen  
o nablijven/ tijd inhalen  
o nablijven wegens uitschelden of agressief gedrag richting de leerkracht: bovenbouw 3x 1 uur, 
onderbouw 3x 45 minuten. 
o wegsturen naar: ____________________________________  
o herstellen schade  
o taak doen  
o schrijfstraf  
o contact met ouder/ verzorger  
o schorsing  
o officiële waarschuwing 
o inlichten directie 
o anders, nl: 
 

 

Korte 

omschrijving:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

……………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….…........................................................................................

............... 
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Voor de komende periode maken we de volgende afspraken:  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

………………………………………………………………………….........................................................................................

.................... 

 
De evaluatie van deze afspraken is over :   1   2   3  4   5   6   7   8   weken  
 
Datum:  
 
Ondertekenen  

Kind  Leerkracht  Ouders  Directie  

 
 
 
 
 

   

 
Evaluatie  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

Besluit:  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


