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GEDRAGSPROTOCOL 

 

Ieder kind moet zich op school thuis voelen. De school moet een veilige plek zijn. Wij willen er als school 

zijn voor onze leerlingen voor hun totale ontwikkeling en daarbij hoort zeker ook hun welbevinden. 

Wij willen een school zijn waar kinderen kunnen leren en leven, zoals ook in de naam van de stichting 

waaronder onze school resulteert benoemd staat. (Stichting Kindante, leren leren, leren leven). Wij 

benaderen de kinderen vanuit een positieve levenshouding. Wij vinden het belangrijk dat kinderen 

algemeen geldende waarden en normen hanteren waarbij zij respect hebben voor elkaar, voor elkaars 

eigendommen en elkaars leefomgeving. 

 

Uitgangspunten 

Een school moet een omgeving zijn waar kinderen, medewerkers en ouders zich prettig voelen. Het 

moet een veilige plaats zijn waar men zich thuis voelt. Het hanteren van normen en waarden is daarbij 

essentieel. Daartoe hebben we in samenspraak een gedragsprotocol opgesteld met als doel een goede 

sfeer te scheppen en te waarborgen. De goede sfeer is voorwaarde voor kinderen om zich te kunnen 

ontwikkelen, voor personeel om te kunnen functioneren en voor ouders om zich prettig te voelen. 

Basis voor het gedragsprotocol vormt het uitgangspunt; respect voor de ander en de omgeving. 

Dit komt tot uiting in: 

• Respect voor de mening van een ander 

• Respect voor het werk van de ander 

• Respect voor spullen van een ander 

• Respect voor een andere religie 

• Respect voor sterke en zwakke kanten van een ander 

• Respect voor de regels van school en van de groep / unit 

 

Dit is de basis voor iedereen op school om goed en prettig te kunnen functioneren. 

Wij gaan uit van wat maatschappelijk aanvaard wordt. Dit is de norm voor sociaal wenselijk gedrag. 

 

Grenzen 

Hierbij wordt in hoofdlijnen aangegeven waar de grenzen in gedrag liggen. Deze grenzen mogen niet 

overschreden worden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in zichtbaar gedrag naar de ander toe en de 

wijze van communicatie met de ander. 

 

Grenzen in gedrag 

Wij accepteren geen: 

• Storend gedrag 

• Negatief gedrag t.o.v. andere kinderen; o.a. pestgedrag / ruzie maken 

• Saboterend en brutaal gedrag 

• Discriminerend gedrag 

• Agressief en gewelddadig gedrag 

• Provocerende lichaamstaal 
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Grenzen in taalgebruik 

Op school accepteren we niet: 

• Schelden 

• Schuttingtaal 

• Vloeken 

• Kwetsen 

• Vernederen 

• Provoceren 

 

Naleving van het protocol 

Dit protocol van gedragsregels wordt door leerlingen, ouders en medewerkers consequent nageleefd. 

Iedereen is zelf verantwoordelijk voor de correcte uitvoering ervan. Het is de zorg van ons allen om erop 

toe te zien dat iedereen zich volgens het protocol gedraagt. 

Het niet naleven van het protocol leidt tot gesprekken en mogelijk tot consequenties. 

 

Regels 

De regels van het gedragsprotocol zijn voor de groepen / units vertaald in omgangsregels. Deze 

omgangsregels zijn daarmee een middel om het protocol vorm te geven. 

Alle omgangsregels zijn terug te voeren op het uitgangspunt “respectvol omgaan met elkaar”. Op school 

gelden voor alle betrokkenen in ieder geval de volgende omgangsregels: 

 

Op school: 

1. Word je niet op je uiterlijk beoordeeld. 

2. Word je met je voornaam aangesproken. 

3. Word je met rust gelaten als je dit aangeeft en het is mogelijk binnen de situatie van   

    dat moment. 

4. Wordt er naar je geluisterd. 

5. Worden je spullen met rust gelaten. 

6. Wordt een ruzie eerst door de betrokkenen uitgepraat. 

7. Wordt de medewerker erbij betrokken als de leerlingen er niet uitkomen. 

8. Wordt bij pestgedrag door andere leerlingen geen partij gekozen. 

9. Word pestgedrag aan de medewerker verteld (Pesten melden is geen klikken maar  

    helpen een probleem oplossen!) 

10. Wordt er alles aan gedaan om een prettige omgeving te creëren voor iedereen en  

      wordt dus niemand buiten gesloten! 

 

Dit betekent dat: 

1. Ik niemand op zijn/haar uiterlijk beoordeel. 

2. Ik iemand met zijn/haar (voor)naam aanspreek. 

3. Ik iemand met rust laat als hij/zij dit aangeeft. 

4. Ik luister naar de ander. 

5. Ik niet aan de spullen van een ander zit. 

6. Ik een ruzie met een ander eerst zelf probeer uit te praten. 

7. Ik de medewerker erbij betrek als ik er niet uitkom of zie dat anderen er niet uitkomen. 

8. Ik niet meedoe aan het pesten van een ander kind. 

9. Ik pestgedrag meld aan een van de medewerkers. 

10. Ik er alles aan doe om het ook voor de ander op school prettig te maken en dus   

     niemand buiten sluit. 
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Negatieve uitingen van gedrag 

Hieronder verstaan we gedrag dat niet binnen de afgesproken school- en groepsregels valt en waarbij 

de school handelend optreedt. 

 

Storend gedrag 

Hieronder wordt verstaan: gedrag dat ertoe leidt dat de voortgang van de les (activiteit) wordt verstoord. 

Het betreft ongeoorloofd en storend gedrag tijdens schooltijd binnen het schoolgebouw, op de 

speelplaats of in de gymzaal, maar ook tijdens excursies e.d.) 

 

Aanpak 

• Duidelijk waarschuwen en corrigeren in woord en of gebaar. 

• Bij voortduring van ongewenst gedrag, na schooltijd bespreken. 

 


