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Inleiding 
 
Het pedagogisch klimaat is een belangrijke voorwaarde voor het goed functioneren van leerlingen en 
leraren op school. Een goed pedagogisch klimaat draagt bij aan het welbevinden van leerlingen en 
leraren en leidt tot betere leerresultaten en meer werkplezier.  
Dit protocol gaat over te nemen maatregelen die gewenst gedrag bevorderen. Door een kind in te 
schrijven op Kindercampus Oculus gaan ouders/verzorgers akkoord met dit protocol. In de 
inschrijfprocedure wordt dat gecommuniceerd. Dit protocol is dan ook een onderdeel van onze 
schoolgids. Vanwege de plek die dit in onze organisatie heeft, is het belangrijk dat het ook als 
protocol te vinden is op onze website. 
 
Normen, waarden en gedrag 
Onderwijs wordt gezien als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van school en ouders. Om goed 
onderwijs te kunnen bieden is het belangrijk dat leraren, ouders en leerlingen respect voor elkaar 
hebben, open en eerlijk met elkaar communiceren en vertrouwen in elkaar hebben. Hiertoe hebben 
wij gedragsregels opgesteld, die de basis vormen voor een goed en veilig pedagogisch klimaat. 
Iedereen, onder wie de leerlingen, de teamleden, de ouders en anderen, wordt geacht zich aan die 
gedragsregels te houden, zich er verantwoordelijk voor te voelen en elkaar er op aan te spreken. 
In dit document wordt beschreven hoe we op Kindercampus Oculus met elkaar willen omgaan. 
 
Maatregelen 
Wanneer leerlingen, teamleden, ouders en anderen zich niet aan de gedragsregels houden kunnen 
maatregelen worden genomen.  De maatregelen naar leerlingen staan in dit protocol nader 
beschreven.   
Teamleden dienen professioneel te werken en te handelen. Bij overtreding van de gedragsregels 
worden de teamleden aangesproken op hun verantwoordelijkheden in relatie tot hun taak en/of 
functie.  
Ouders/verzorgers, die de gedragsregels (o.a. door fysiek en/of verbaal geweld) overtreden in en 
nabij de school, worden hierop aangesproken. Indien de communicatie met de ouders niet meer 
open, opbouwend en constructief kan plaatsvinden, wordt de communicatie gestaakt (afkoel / 
periode) en uitgesteld tot een later moment. Wanneer er geen vertrouwen is, de basis voor een 
open, opbouwend en constructieve communicatie in de school, dan adviseert de directie de 
ouders/verzorgers een andere school voor hun kind te kiezen. 
 
Hoe willen wij met elkaar omgaan? 

Kindercampus Oculus wil een veilige en uitdagende plek zijn voor onze kinderen. Zij voelen zich thuis 
in het gebouw en worden elke ochtend op een fijne manier welkom geheten door de leerkrachten. 
De personeelsleden en de leerlingen gaan op een positieve en invoelende manier met elkaar om. We 
slagen erin een sfeer van vertrouwen en wederzijds respect te creëren. 
 
Oculus is de Latijnse naam voor oog. Voor ons is de vertaling in de praktijk breed toepasbaar: oog 
voor elkaar, oog voor ieder kind, met open ogen kijken we naar de wereld om ons heen, we 
ontwikkelen een brede kijk en… doen dit af en toe met een knipoog. 
We werken vanuit vertrouwen in de kinderen. 
 
Op onze school stralen we uit dat we altijd beschikbaar zijn voor de kinderen. Dat tonen we door 
naar ze te luisteren zowel voor, tijdens als na schooltijd. We maken contact door ze aan te kijken en 
met respect te bejegenen zoals wij ook respect van hun verlangen. We stralen ook uit dat we 
belangstelling hebben voor elkaar. We vinden samenspelen en samenwerken belangrijk. We maken 
samenspelen en samenwerken bespreekbaar en bevorderen het in woord en gebaar. Leerkrachten, 
leerlingen en ouders maken afspraken met elkaar en komen die ook na. 
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Schoolregels op Kindercampus Oculus  

De volgende regels hangen in elk lokaal, op de leerpleinen en  gangen, op het schoolplein:  
 

 We zijn aardig voor elkaar 
 Wil je iets oplossen? Dan praten we met elkaar! 
 We zorgen goed voor elkaar en elkaars spullen 
 Binnen lopen, werken en praten we rustig 
 We houden ons aan de afspraken die we samen gemaakt hebben 

  
Deze regels worden in elke groep na elke vakantie met de kinderen besproken.   
  
Aanvullend worden aan het begin van het jaar in elke groep door de kinderen in overleg met de 
leerkracht groepsregels opgesteld. Deze regels zijn positief verwoord en hangen goed leesbaar aan 
de wand van het lokaal.  
  
Op de informatieavond aan het begin van het schooljaar licht de leerkracht de groepsregels en 
schoolregels toe.  Daarnaast vertelt de leerkracht hoe het gedragsprotocol werkt en verwijst ouders 
naar de schoolgids en website voor verdere informatie over de aanpak van pesten en ongewenst 
gedrag op Kindercampus Oculus en wat je thuis als ouders kunt doen.   
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Methode sociaal emotionele ontwikkeling 
 
Kindercampus Oculus werkt met de methode Kwink.  
 
Kwink is een online methode voor sociaal-emotioneel leren. De methode is bedoeld voor groep 1 t/m 
8 van het primair onderwijs. Kwink richt zich op preventie (van bijvoorbeeld pesten op school) en de 
kracht van een veilige groep. 
 
Kwink in het kort: 

 Voorkomt verstorend gedrag en pesten 

 Kent een groepsbrede, preventieve aanpak 

 Verhoogt de leeropbrengsten 

 Sluit aan bij passend onderwijs 

 Werkt handelingsgericht 
 
Verder wordt Looqin gebruikt voor het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit is een 
procesgericht leerlingvolgsysteem. Looqin koppelt welbevinden en betrokkenheid aan competenties 
en prestaties. 
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Protocol bij pesten 
 
Wat is het verschil tussen pesten en plagen? 
 
Pesten is het gedrag waarbij één persoon voortdurend door een of meerdere personen op een 
manier behandeld wordt die leiden tot fysieke verwondingen en/of psychisch lijden. Het is belangrijk 
om pesten te onderscheiden van plagen. Plagen is een vorm van spelen en grapjes maken, je houdt 
elkaar als het ware voor de gek. Beide partijen zijn aan elkaar gewaagd en hebben bijna evenveel 
macht. Bij plagen kan het kind zichzelf beschermen en loopt hij geen blijvende psychische of 
lichamelijke schade op.  
Pesten kan daarentegen wel zorgen voor lichamelijke en psychische klachten. Bij pesten hebben de 
pestkop en het gepeste kind niet evenveel macht. De pester heeft de overmacht en het gepeste kind 
kan zichzelf niet verdedigen, de pester is bijvoorbeeld lichamelijk sterker of heeft een grotere mond. 
Pesters hebben bovendien de intentie het gepeste kind te kwetsen, bewust of onbewust. 
 
Kenmerken van pestgedrag 
Bij pesten is er een duidelijk slachtoffer en dadersrol. 
Pesten gebeurt opzettelijk, iemand wordt gekwetst of gekleineerd. 
Pesten is duurzaam; Het gebeurt vaker, het stopt niet vanzelf. 
Pesten is een ongelijke strijd: ‘De pestkop staat bovenaan’. 
De pestkop heeft geen positieve bedoelingen; hij of zij wil iemand pijn doen of kwetsen. 
 
Gevolgen van pestgedrag 
Pesten heeft veel gevolgen. Niet alleen voor de gepeste kinderen, maar ook voor de omstanders en 
de pesters zelf.  
 
Gevolgen voor slachtoffers van pesten  
Pesten kan lijden tot eenzaamheid en depressie en kan bestaande problemen verergeren. 
Slachtoffers krijgen een lager zelfbeeld door het pesten, ook vertrouwen ze hun leeftijdsgenoten niet 
en hebben ze angst om naar school te gaan. Deze gevoelens kunnen leiden tot verder isolement en 
diepere depressie. Kinderen die aan het begin van het schooljaar gepest worden, hebben een grote 
kans dat ze maanden later in datzelfde schooljaar nog steeds gepest worden. Bovendien hebben ze 
vaker last van psychosomatische klachten, zoals hoofdpijn, slaapproblemen, buikpijn, bedplassen en 
vermoeidheid. 
 
Gevolgen voor pesters  
In eerste instantie zijn de gevolgen voor pesters nog niet negatief. Ze kunnen zich goed staande 
houden op school. Hun schoolprestaties lijden er niet onder, in tegenstelling tot die van gepeste 
kinderen. Ook is de populariteit en zelfwaardering groter bij pesters, maar er is vaak wel sprake van 
een zogenaamde ‘schijnpopulariteit: klasgenoten bewonderen de pesters, maar zijn tegelijkertijd ook 
bang voor ze. Ze lijken populair, maar in de werkelijkheid zijn ze dit niet. Op lange termijn kunnen 
pesters echter sociale problemen krijgen. Een pester leert dat het doel kan worden bereikt zonder op 
een sociaal aangepaste manier met anderen te onderhandelen. Daardoor kan hij uiteindelijk 
onaangepaste gedragspatronen krijgen. 
 
Kinderen en jongeren die op school anderen pesten, lopen een grotere kans op ernstige problemen 
in hun adolescentie. Ze komen vaker met justitie in aanraking, drinken meer alcohol en plegen vaker 
zelfmoord. Jongens die pestten zijn later vaker bij vechtpartijen betrokken. Meisjes die vroeger 
pestten hebben op latere leeftijd een grotere kans om betrokken te raken bij huiselijk geweld en om 
tienermoeder te worden. Kinderen van vroegere pestkoppen vertonen op hun beurt weer vaker 
problematisch gedrag. 
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Gevolgen voor klasgenoten  
Wanneer kinderen gepest worden kan dit effect hebben op heel de klas. De verstoringen en afleiding 
die het pesten veroorzaakt kan het leren verstoren. Door de ruis die er ontstaat door het pestend 
gedrag zullen de leerlingen eerder afgeleid worden en zich minder kunnen focussen op de lesstof, 
wat ook weer effect kan hebben op hun scores bij een toets. Ook vinden kinderen die niet betrokken 
zijn bij het pesten, maar dit bij andere zien gebeuren, school minder leuk. Kinderen die dagelijks 
geconfronteerd worden met pesten krijgen bovendien de boodschap dat toeschouwers niet 
ingrijpen, slachtoffers verdienen wat ze krijgen, macht belangrijker is dan rechtvaardigheid en dat 
volwassenen niet goed voor kinderen zorgen. 
 
Pestsignalen 

 Met woorden 

 Vernederen/roddelen  

 Schelden 

 Dreigen 

 Belachelijk maken, uitlachen  

 Kinderen continu bij hun bijnaam noemen.  

 Gemene briefjes 

 Fysiek 

 Achtervolging 

 Opsluiten.  

 Uitsluiting 

 Beschadigen van spullen 

 Afpersing 
 
 
Preventieve acties 
 
Het is belangrijk om de voorwaarden te scheppen om pesten te voorkomen en/of aan te kunnen 
pakken: 

o Een goede sfeer op school door: 
- De manier waarop we omgaan met kinderen, het geven van het goede voorbeeld. 
- Het rekening houden met verschillen tussen kinderen, niet discrimineren of 

vernederen. 
- De manier waarop we kinderen aanmoedigen, helpen en corrigeren. 
- Het correct omgaan met regels en afspraken. 
- Het bespreekbaar durven maken over gevoelige onderwerpen. 

 
o Het opstellen van (gedrags-)regels binnen de school. Bijvoorbeeld: 

- Ga met respect met elkaar en elkaars spullen om 
- Accepteer elkaar 
- Praat met elkaar/ maak het bespreekbaar  
- Zorg alle voor een goede sfeer 
- Ben aardig voor elkaar 

 
We werken op Kindercampus Oculus volgens het idee van Continu Verbeteren. 
Dit gaat over kinderen (en leerkrachten) eigenaar maken van hun eigen leren; zelfstandig leren. 
Zowel in het team, als in ieder groep hebben we afspraken gemaakt en een missie opgesteld. Deze 
zijn in de groepen terug te vinden. 
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Onze kwetsbare kinderen; wat vragen zij van ons? 

Rekening houden met elkaar, weten hoe het hoort, je aan afspraken houden en samen problemen 
oplossen ….. natuurlijk lukt dit niet altijd. 
Ondanks onze positieve benadering die we al jaren hanteren, zien we kinderen toch niet altijd het 
gedrag vertonen dat we graag zien. Het is voor kinderen niet altijd mogelijk om zich in de groep of in 
de buitensituatie goed te gedragen. 
We noemen een aantal voorbeelden: 

- Soms kan de lesstof wat frustraties opleveren waardoor ongewenst gedrag kan 
ontstaan. 

- Wellicht speelt er iets in de thuissituatie waardoor kinderen zicht niet goed voelen 
en zich vervolgens ook niet goed (volgens onze afspraken) gedragen in de klas. 

- Vanzelfsprekend zijn er ook op onze school kinderen die van nature moeilijker 
gedrag vertonen. Dit kan een stoornis zijn in het autistisch spectrum, maar we 
spreken ook over kinderen met bijvoorbeeld met ADHD. 
 

Wij willen ook een antwoord zijn op de vragen van deze kwetsbare kinderen. We weten dat ze zich 
niet altijd gelukkig voelen, we weten dat ze in bepaalde situaties niet goed reageren, we weten uit 
ervaring dat deze kinderen daar ook last van hebben. 
 
Een belangrijke regel die we als team hanteren is de volgende: 
Kinderen worden bij ons niet uit de groep geplaatst en bijvoorbeeld op de gang gezet om even af te 
koelen of na te denken. We zijn ervan overtuigd dat het uit de groep zetten van een kind geen 
oplossing biedt. 
We realiseren ons natuurlijk dat er dan voor dat kind en de leerkracht wel een uitvalsmogelijkheid 
moet zijn. We hebben dan ook met elkaar afgesproken dat op dat moment gebruik gemaakt kan 
worden van de rust in een andere groep of in tweede instantie hulp kan worden geboden door de 
mensen die ambulant zijn. Of dat er. De volgorde wordt bepaald door het stappenplan op blz 9. 
 
Verder spreken we de volgende mogelijke acties af m.b.t. onze kwetsbare kinderen: 

- De leerling wordt besproken met de intern begeleider, tussentijds en met 
groepsbesprekingen 

- Gedrag wordt regelmatig met het kind zelf besproken. 
- Eventueel maak je de situatie bespreekbaar in de klas (na overleg met de 

betreffende leerling) 
- Overleg met ouders 
- Intervisie in het team 
- Bespreken met externe deskundigen. 
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Aanpak bij pesten 
 
Op veel scholen wordt een pestprotocol gehanteerd. Kindercampus Oculus wil echter niet uitgaan 
van een negatieve benadering zoals een pestprotocol doet, maar wil in de lijn van onze cultuur het 
gedrag van kinderen op een positieve manier inzetten. We zijn bij onze afspraken uitgegaan van de 
uitgangspunten van de methode Kwink.  
De schoolregels van blz 4 vormen de basis van de afspraken die de kinderen in het kader van Continu 
Verbeteren in het begin van het schooljaar samen maken en die zichtbaar zijn in de klas. 
 
Als het toch niet goed gaat 
Aanpak van pestgedrag en/of ruzies in 5 stappen 
 
Stap 1  
Er eerst zelf (en samen) uitkomen. 
 
Stap 2 
Op het moment dat een van de leerlingen er niet uitkomt (in feite het onderspit delft en verliezer of 
zondebok wordt) heeft deze het recht en de plicht het probleem aan de meester of juf voor te 
leggen. 
 
Stap 3 
De leerkracht brengt de partijen bij elkaar voor een verhelderingsgesprek en probeert samen met 
hen de ruzie of pesterijen op te lossen en (nieuwe) afspraken te maken. Bij herhaling van 
pesterijen/ruzies tussen dezelfde leerlingen volgen sancties. De leerkracht bespreekt de situatie 
eventueel in de klas. 
 
Stap 4 
Bij herhaaldelijke ruzie/pestgedrag neemt de leerkracht duidelijk stelling en houdt een bestraffend 
gesprek met de leerling die pest/ruzie maakt. Ouders worden op de hoogte gebracht van het gedrag 
van hun zoon of dochter. De medewerking van de ouders wordt nadrukkelijk gevraagd om een einde 
aan het probleem te maken. De leerkracht houdt van deze gesprekken een verslag bij in ESIS. Ook 
wordt de IB, OTL en/of directeur op de hoogte gebracht.  
 
Stap 5 
De volgende sancties kunnen genomen worden: 

- De leerling wordt benaderd volgens het stappenplan gedragsregulatie (blz 13, 
uitwerking op blz 11/12): waarschuwing of correctie, interne time-out in de eigen 
klas, afkoelen in een andere klas, time-out bij het MT/IB,  

- De leerling blijft een of meerdere pauzes aan de hand van de leerkracht of blijven 
binnen onder toezicht van de pauze houdende leerkrachten. 

- De leerling vanaf groep 4 krijgt een stelopdracht over de toedracht en zijn of haar rol 
in het probleem. Hiervoor wordt het ‘oeps’-blad gebruikt. In de groepen 1-3 
gebruiken we, indien nodig, de oeps-tekening. 

- Een gesprek met de ouders als voorafgaande acties op niets uitlopen.  
- Bij aanhoudend pestgedrag/ongewenst gedrag kan deskundige hulp worden 

ingeschakeld zoals de consulent van Plein 013. 
- In extreme gevallen kan een leerling geschorst of verwijderd worden. 

 
Begeleiding van de gepeste leerling 
We laten zien dat we betrokken zijn bij de gepeste leerling en dat we het heel belangrijk vinden dat 
de situatie snel wordt opgelost. We tonen medeleven en onderzoeken de situatie. 
We zoeken samen met het kind naar de beste oplossing 
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We praten met de ouders van het gepeste kind, stellen hen gerust en laten zien dat we de situatie 
erg belangrijk vinden en willen veranderen. 
Wanneer we als school merken dat de situatie ingewikkeld is en we inschatten dat er meer 
gespecialiseerde begeleiding nodig is, schakelen we externe hulp in. 
 
Begeleiding van de pestende leerling 
We laten altijd zien dat we betrokken zijn bij de pestende leerling en dat we het heel belangrijk 
vinden dat de situatie snel wordt opgelost. We laten de leerling duidelijk merken dat we niet gediend 
zijn van zijn gedrag en dat dit gedrag gestopt moet worden. We willen onderzoeken waar dit gedrag 
vandaan komt. 
We bespreken met de pester wat zijn of haar gedrag voor gevolgen heeft voor de gepeste leerling en 
de ander kinderen. 
We zorgen ervoor dat de pester zijn of haar excuses aanbiedt en begeleiden een gesprek tussen 
pester en gepeste. 
We informeren de ouders over de situatie, zodat er thuis over gesproken kan worden. We 
overleggen met de ouders of er extra begeleiding moet worden georganiseerd. 
 
Vertrouwenspersonen 
De volgende leerkrachten zijn vertrouwenspersonen binnen onze kindercampus: 
- Willemijn de Winter 
- Laura Quirijnen 
- Hans Bankers  



 

 
Gedragsprotocol Kindercampus Oculus 
Schooljaar 2017-2018, versie maart 2018 11 

Protocol ongewenst gedrag 
 
De school stelt grenzen aan kinderen die zich niet aan de schoolregels houden. Doel van 
onderstaande aanpak is dat kinderen leren van hun vergissingen.  
Door middel van onderstaand stappenplan gedragsregulatie maken we de te nemen stappen 
duidelijk. 
 
Stappenplan (uitwerking van schema op blz 13) 
 
Stadium 1 
De leerling laat gewenst gedrag zien, de leerling functioneert in de groep. 
 
Stadium 2 
Als een leerling zich niet aan de regels houdt, waarschuwt de leerkracht de leerling. Dit kan non-
verbaal of verbaal gebeuren. In het laatste geval benoemt hij het gedrag dat de leerling wel moet 
laten zien. Als de leerling daarna opnieuw een regel overtreedt:  
 
Stadium 3 
1 - De leerling wordt vult op een aparte plaats in de klas (interne time-out) een oepsblad in. 

Door de vragen op de kaart denkt het kind na over wat er mis ging, welke schoolregels van 
blz 4 erbij hoort, hoe hij kan zorgen dat het volgende keer wel goed gaat, en hoe hij het goed 
kan maken met de betrokken personen. Doel is dat het kind leert van zijn fouten.   
- Als het oepsblad is ingevuld mag het kind weer op zijn plek gaan zitten.   
- Na schooltijd bespreekt de leerkracht het oepsblad met de leerling. Het kind bedenkt 
samen met de leerkracht hoe hij kan zorgen dat het voortaan beter gaat in de betreffende 
situatie.  
- De groepsleerkracht licht de ouders/verzorgers in, maakt een notitie in ESIS, bewaart het 
oepsblad in het leerlingdossier en neemt contact op met de intern begeleider als dat nodig is.  

  
2 - Als de leerling binnen een maand opnieuw een schoolregel overtreedt, vult hij opnieuw op 

een aparte plaats in de klas een oepsblad in. Daarna mag hij weer op zijn plek gaan zitten.   
- Na schooltijd bespreekt de leerkracht het oepsblad met de leerling en de IB/OTL of 
directeur.   
- De leerkracht licht de ouders van de leerling in, bewaart het oepsblad in het leerlingdossier 
en maakt een notitie in ESIS.   
- De leerkracht en de intern begeleider maken een plan om te voorkomen dat een leerling 
opnieuw de regels overtreedt (stappenplan zorg: observatie, gesprek met leerling, advies 
specialist inwinnen…).  

  
3 - Als de leerling binnen een maand voor de derde keer een schoolregel overtreedt vult hij 

opnieuw op een aparte plaats in de klas een oepsblad in. Daarna mag hij weer op zijn plek 
gaan zitten.  
- Na schooltijd bespreekt de leerkracht het oepsblad met de leerling en de directie en 
bewaart het oepsblad in het leerlingdossier.   
- De leerkracht en de directie hebben een gesprek met de ouders van de leerling. Doel is: 
inlichten over het voorval, samen met ouders een oplossing zoeken om het gedrag van het 
kind te verbeteren en een tijdpad schetsen: als er niets verbetert gaan we richting 
schorsing/verwijdering.  
- De groepsleerkracht maakt een notitie in ESIS en licht de IB in.   
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Stadium 4 
1 - Als de leerling binnen een maand voor de vierde keer een schoolregel overtreedt wordt hij 

naar de directeur gestuurd. Hij vult een oepsblad in. Daarna mag hij een dag de klas niet in. 
De leerling zit in een andere groep in de school en maakt schoolwerk.  
- De leerkracht en de directeur hebben een gesprek met de ouders van de leerling. Doel is: 
inlichten over het voorval, samen met ouders een oplossing zoeken om het gedrag van het 
kind te verbeteren en een tijdpad schetsen: als er niets verbetert gaan we richting 
schorsing/verwijdering.  
- De groepsleerkracht maakt een notitie in ESIS, bewaart het oepsblad in het leerlingdossier 
en licht de IB in.  

  
2 - Als de leerling binnen een maand voor de vijfde keer een schoolregel overtreedt wordt hij 

naar de directeur gestuurd. Hij vult een oepsblad in. Daarna mag hij twee dagen de klas niet 
in. De leerling zit in een andere groep in de school en maakt schoolwerk.  
- De leerkracht en de directeur hebben een gesprek met de ouders van de leerling. Doel is: 
inlichten over het voorval, samen met ouders een oplossing zoeken om het gedrag van het 
kind te verbeteren en een tijdpad schetsen: als er niets verbetert gaan we richting 
schorsing/verwijdering.  
- De groepsleerkracht maakt een notitie in ESIS, bewaart het oepsblad in het leerlingdossier 
en licht de IB in.  

  
Stadium 5 
1 - Als de leerling binnen een maand voor de zesde keer een schoolregel overtreedt wordt hij 

naar de directeur gestuurd. Hij vult een oepsblad in. Daarna mag hij drie dagen de klas niet 
meer in. De leerling zit bij MT/IB in de school en maakt zonder hulp schoolwerk.  
- De leerkracht en de directeur hebben een gesprek met de ouders van de leerling. Doel is: 
inlichten over het voorval, inlichten: bij volgende overtreding wordt de leerling geschorst.   
- De groepsleerkracht maakt een notitie in ESIS, bewaart het oepsblad in het leerlingdossier 
en licht de IB in.  

 
2 - Bij de volgende overtreding gaat het protocol schorsing en verwijdering in. Dit betekent dat 

de leerling de toegang tot school (tijdelijk) wordt ontzegd. 
- De directeur licht de leerplichtambtenaar en het bestuur in.  

 
 
Waar gesproken wordt over een oeps-blad, kan ook de oeps-tekening gebruikt worden.   
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Na de volgende overtreding gaat het protocol ‘schorsing en verwijdering van leerlingen’ van  
Stichting Opmaat in. (zie bijlage 3) 
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Protocol grensoverschrijdend gedrag  
  
Gedragsregels kunnen zodanig worden overtreden dat er sprake is van grensoverschrijdend gedrag 
waardoor een onwerkbare situatie ontstaat.   
Hieronder wordt verstaan:  

 dat er fysiek geweld gebruikt wordt naar anderen, verbale agressie, agressie naar goederen 
en voorwerpen, agressie naar zichzelf  

 dat er niet meer geluisterd wordt naar degene die voor hem /haar verantwoordelijk is  

 dat het werkklimaat in de groep dusdanig wordt verstoord dat de groep eronder lijdt.  
  
Toelichting bij de maatregel van time out, schorsing en verwijdering 
Op Kindercampus Oculus zijn drie vormen van maatregelen te nemen;  

 time-out 

 schorsing 

 verwijdering  
  
De school zorgt bij individuele gevallen voor dossiervorming. Op deze wijze worden afspraken 
vastgelegd en kunnen onduidelijkheden voorkomen worden. Dossiervorming draagt bij aan een 
correcte afhandeling van eventuele problemen.  
  
Time-out is een maatregel die genomen wordt bij een ernstig tweede incident. Bij een time-out heeft 
de leerling helemaal geen contact meer met de groep, maar verblijft wel binnen de school. Dus geen 
gymles, klassenuitjes, etc.  
  
Schorsing is aan de orde wanneer de directie of het bestuur bij ernstig wangedrag van leerling en/of 
ouders onmiddellijk moet optreden en er tijd nodig is voor het zoeken naar een oplossing. De leerling 
verblijft in het geval van een schorsing dus tijdelijk niet op school. 
  
Verwijdering is een maatregel bij zodanig ernstig wangedrag dat het bestuur concludeert dat de 
relatie tussen school en leerling (ouders) onherstelbaar is verstoord.   
  
Een beslissing tot time-out, schorsing en verwijdering moet met de uiterste zorgvuldigheid worden 
genomen.   
 
Time-out   
Een ernstig tweede incident kan leiden tot een time-out met onmiddellijke ingang. Hierbij gelden de 
voorwaarden volgens het protocol ‘schorsing en verwijdering van leerlingen’ van Stichting Opmaat 
(zie bijlage 3). 
 
Schorsing  
Pas bij een volgend ernstig incident, of in het afzonderlijke geval dat het voorgevallen incident zo 
ernstig is, kan worden overgegaan tot een formele schorsing. Zie het protocol ‘schorsing en 
verwijdering van leerlingen’ van Stichting Opmaat (zie bijlage 3). 
 
Verwijdering  
Bij het zich meermalen voordoen van een ernstig incident (waarbij een formele schorsing reeds heeft 
plaatsgevonden) welke ingrijpende gevolgen heeft voor de veiligheid en/of de onderwijskundige 
voortgang van de school, kan worden overgegaan tot verwijdering.  
In het vademecum van de Stichting Opmaat is het protocol van schorsing en verwijdering van 
leerlingen vastgelegd (zie bijlage 3). 
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Stappenplan, volgend op grensoverschrijdend gedrag 
Eerste stap  
De leraar verwijdert de leerling uit het leslokaal en plaatst de leerling voor de duur van 15 minuten 
bij een andere collega. Deze collega zal  het kind onder zijn hoede nemen. De leraar neemt 
telefonisch contact op met de ouders/ verzorgers en verzoekt hen na schooltijd op school te komen 
om het onwerkbare gedrag van de leerling te bespreken. De leraar maakt afspraken met de leerling 
en ouders/verzorgers om het onwerkbare gedrag voor de toekomst te voorkomen. De leraar maakt 
in het leerlingendossier een notitie van het incident, het onwerkbare gedrag en de gemaakte 
afspraken.  
 
Tweede stap  
Wanneer een leerling binnen een maand wederom onwerkbaar gedrag vertoont, wordt de leerling 
verwezen naar de directie. De leraar meldt dit telefonisch aan de ouders met het verzoek per direct 
hun kind in overleg met de directie van school op te halen. De directie beslist vervolgens over een 
time-out van één of meerdere dagen; maximaal een week. De directie bevestigt het incident, het 
onwerkbare gedrag en de time-out maatregel aan de ouders/verzorgers en stelt de 
leerplichtambtenaar op de hoogte. Deze bevestigingsbrief, met bindende afspraken die met de 
ouders zijn gemaakt wordt toegevoegd aan het leerlingendossier. Voor het overige wordt verwezen 
naar de toelichting bij de maatregel van time-out zoals beschreven in dit protocol.  
  
Derde stap 
Bij een volgende incident binnen een maand wordt dezelfde werkwijze gevolgd zoals beschreven 
onder de tweede stap. De directie beslist over een tweede time-out of stelt het College van Bestuur 
van Stichting Opmaat op de hoogte van de schorsing van de leerling. Ook hier wordt de 
leerplichtambtenaar geïnformeerd. Wanneer de leerling na schorsing wederom onwerkbaar gedrag 
toont, kan de directie het bevoegd gezag adviseren de leerling van school te verwijderen.   
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Bijlage 1  Oeps-blad 
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vervolg Oeps-blad 
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 Bijlage 2  

Oeps tekening       naam: 

Ben je verdrietig of boos?       Datum: 

 

 

 

 

 

Gebeurde het in de klas, buiten of in de gymzaal? 

 

 

 

 

Teken wat er volgens jou gebeurd is: 

 

 

  

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Italian_traffic_signs_-_icona_parco_giochi.svg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Bijlage 3 Gedrag van ouders  
  
Wanneer ouders gedrag vertonen dat er voor zorgt dat leerkrachten niet goed kunnen functioneren 
of dat de sfeer op school zo verandert dat de leerprestaties negatief worden beïnvloedt moeten er 
ook stappen worden ondernomen. Dat kan bijvoorbeeld door schelden, dreigen of zelfs door het 
gebruik van fysiek geweld door de ouder/verzorger. Wanneer de directie en/of het team van 
leerkrachten het gedrag van een ouder/verzorger zo negatief ervaart en er na gesprekken geen 
positieve wending aan de situatie kan worden gegeven, zal de directie besluiten tot de volgende 
procedure:  
  
Gesprek met de ouder/verzorger door de directie en de leerkracht wanneer het om een situatie gaat, 
die speelt tussen de ouder/verzorger en de leerkracht. Of een gesprek met de directie en een 
vertegenwoordiger van Stichting Opmaat als het gaat om een situatie tussen de directie en de 
ouder/verzorger. Voor dat gesprek wordt de ouder/verzorger schriftelijk uitgenodigd.  
  
In dat gesprek wordt duidelijk gemaakt waarom het gedrag van de ouder/verzorger op de school, 
richting leerkracht(en) en/of directie onacceptabel is en negatief is voor de school. Er wordt 
gecommuniceerd dat het gedrag moet worden veranderd, omdat bij herhaling (één keer) een tijdelijk 
schoolverbod zal worden opgelegd en bij overtreding daarvan of wanneer na het beëindigen van het 
tijdelijke schoolverbod opnieuw een negatieve situatie ontstaat zelfs een permanent schoolverbod 
zal worden opgelegd.  
  
Gedurende een periode van een schoolverbod mag de ouder/verzorger niet meer in het 
schoolgebouw of op het schoolplein komen. Over de leerprestaties van het kind wordt verder 
schriftelijke gecommuniceerd.  
  
Wanneer een (tijdelijk) schoolverbod wordt opgelegd zal de directie het bestuur van Stichting 
Opmaat, de leerplichtambtenaar van de Gemeente Tilburg en de Medezeggenschapsraad daarover 
informeren. 
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Bijlage 4 

 

Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen  

Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig wangedrag van de leerling of de 
ouder/verzorger van de leerling. Het gaat dan om ernstige verstoring van de rust of de veiligheid op 
school. Ook kan sprake zijn van een onherstelbaar verstoorde relatie tussen school en leerling en/of 
ouders/verzorgers.  
  
Er worden 3 vormen van maatregelen genomen:  

 Time-out  

 Schorsing  

 Verwijdering  
  
Time-out  
Een ernstig incident leidt tot een time-out met onmiddellijke ingang.  
Hierbij gelden de volgende voorwaarden:  

 In geval van een time-out worden ouders/verzorgers door de directie van de school verzocht 
hun kind voor de rest van de schooldag te komen halen (zie noot 1);  

 De ouders/verzorgers worden bij een time-out op school uitgenodigd voor een gesprek. 
Hierbij is de groepsleerkracht en een lid van de directie van de school aanwezig;  

 Van het wangedrag en het gesprek met de ouders wordt een verslag gemaakt. Dit verslag 
wordt aan de ouders/verzorgers aangetekend gezonden c.q. aan de ouders/verzorgers 
persoonlijk uitgereikt en door de ouders/verzorgers voor gezien getekend en in het 
leerlingendossier opgeslagen (zie noot 2);  

 Een time-out bedraagt ten hoogste 1 dag.  
  
Schorsing  
Bij zeer ernstig wangedrag van de leerling c.q. ouders/verzorgers kan worden overgegaan tot een 
formele schorsing.  
De wettelijke regeling voor het Bijzonder/Openbaar onderwijs is hierbij van toepassing.  
Hierbij gelden de volgende voorwaarden:  

 Het College van Bestuur school wordt voorafgaand aan de schorsing in kennis gesteld van 
deze maatregel en om goedkeuring gevraagd;  

 Schorsing vindt in principe pas plaats ná overleg met de leerling, ouders/verzorgers en de 
groepsleerkracht;  

 De betrokken ouders/verzorgers en de groepsleerkracht worden door de directie uitgenodigd 
voor een gesprek betreffende de voorgenomen maatregel. Hierbij dienen nadrukkelijk 
oplossingsmogelijkheden te worden verkend, waarbij de mogelijkheden en de 
onmogelijkheden van de opvang van de leerling op de school aan de orde komen;  

 Van het gesprek met de ouders/verzorgers en de groepsleerkracht wordt een verslag 
gemaakt. Dit verslag wordt aan de ouders/verzorgers aangetekend gezonden c.q. aan de 
ouders/verzorgers persoonlijk uitgereikt en door de ouders/verzorgers voor gezien getekend 
en in het leerlingendossier opgeslagen;  

 De directie deelt het besluit tot schorsing schriftelijk mee aan de ouders/verzorgers. Dit 
schriftelijk besluit is voordat het aan de ouders gestuurd wordt goedgekeurd door het CvB.  In 
dit besluit worden de redenen van de schorsing, de aanvang en de tijdsduur en eventueel 
andere genomen maatregelen vermeld;  
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 Gedurende de schorsing wordt de leerling de toegang tot de school ontzegd. Er worden 
maatregelen getroffen waardoor de voortgang van het leerproces van de leerling 
gewaarborgd kan worden (zie noot 3);  

 De schorsing bedraagt ten hoogste 1 week (zie noot 4);  

 Het College van Bestuur stelt de inspectie van een schorsing voor een periode langer dan één 
dag schriftelijk en met opgave van redenen in kennis via het formulier dat in het internet 
schooldossier (ISD) is opgenomen;  

 Ouders/verzorgers kunnen bij het College van Bestuur een bezwaarschrift indienen. Indien 
ouders/verzorgers bezwaar maken hoort het bevoegd gezag hen over dit bezwaarschrift. Het 
College van Bestuur neemt binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift een 
besluit.  

  
Verwijdering  
Bij het zich meermalen voordoen van een ernstig wangedrag, dat ingrijpende gevolgen heeft voor de 
veiligheid en/of de onderwijskundige voortgang van de school, kan worden overgegaan tot 
verwijdering.  
De wettelijke regeling voor het Bijzonder/Openbaar onderwijs is hierbij van toepassing.  
Hierbij gelden de volgende voorwaarden:  

 Verwijdering van een leerling van school is een beslissing van het CvB;  

 Voordat men een beslissing neemt, dient het CvB de betrokken groepsleerkracht en de 
ouders/verzorgers te horen. Hiervan wordt een verslag gemaakt dat aan de groepsleerkracht 
ter kennis wordt gesteld c.q. aan de ouders/verzorgers aangetekend wordt toezonden c.q. aan 
de ouders/verzorgers persoonlijk wordt uitgereikt en door de ouders voor gezien wordt 
getekend;  

 De ouders/verzorgers ontvangen een gemotiveerd schriftelijk besluit van de verwijdering van 
de leerling, waarbij wordt gewezen op de mogelijkheid om binnen zes weken schriftelijk 
bezwaar te maken tegen het besluit;  

 Het CvB meldt het besluit tot verwijdering van de leerling terstond aan de 
leerplichtambtenaar en de Inspectie van het Onderwijs;  

 Indien de ouders/verzorgers bezwaar maken hoort het CvB hen over het bezwaarschrift;  

 Het CvB neemt binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift een besluit;  

 Een besluit tot verwijdering is pas mogelijk nadat een andere basisschool of een andere school 
voor speciaal onderwijs is gevonden om de leerling op te nemen.   

   
Bijlage:  
Model Formulier inzake Time-out, Schorsing en Verwijdering van leerlingen  
Noot 1: Als veiligheid voorop staat, en dat zal regelmatig het geval zijn, moet de time-out niet 
afhankelijk gesteld worden van het contact met ouders/verzorgers. De vraag blijft dan staan wat er 
moet gebeuren als de ouders/verzorgers niet te bereiken zijn. Het verwijderen uit het groepslokaal en 
opvang elders in de school is dan een oplossing.  
Noot 2: De time-out is geen officieel instrument, maar kan niettemin bruikbaar zijn bij onveilige 
situaties of bij het herstellen van de rust binnen de school: het is principieel geen strafmaatregel maar 
een ordemaatregel in het belang van de school.  
Noot 3: Schorsing mag niet betekenen dat het doen van toetsen (denk aan cito-entree of eindtoetsen) 
wordt belemmerd. Dit vraagt passende maatregelen, bijv. het wel tot de school toelaten voor het 
doen van deze toets. Daarnaast kan het beschikbaar stellen van (thuis)studiemateriaal tot de 
mogelijkheden behoren.  
Noot 4: Wezenlijk is dat de schorsing aan een maximum termijn gebonden is; zij mag geen verkapte 
verwijdering worden; de termijn is zo gekozen dat in het ernstigste geval de school voldoende tijd ter 
beschikking heeft om een eventuele verwijderingsbeslissing op zorgvuldige wijze voor te bereiden.  
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FORMULIER INZAKE TIME-OUT, SCHORSING EN OF VERWIJDERING VAN LEERLINGEN  
  
Naam leerling: …………………………………………………  
Adres: …………………………………………………  
Postcode en woonplaats:……………..………..………………………  
Geboortedatum: …………………………………………………  
Groep: …………………………………………………  
Naam groepsleerkracht: ………………………….…………………….  
Datum wangedrag: …………………………………………………  
  
Het betreft ernstig wangedrag tijdens  

o lesuren  
o vrije situatie  
o schoolplein  
o elders  

  
Het betreft ongewenst gedrag ten aanzien van  

o groepsleerkracht  
o medeleerlingen  
o anderen t.w. …………………………  

  
Korte omschrijving van het wangedrag:  
  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
  
Ouders/verzorgers op de hoogte gesteld d.m.v.  

o gesprek op school  
o telefonisch contact  
o huisbezoek  

  
Datum en tijd: ……………  
Gesproken met: ……………  
  
De volgende maatregel is genomen:  

o time-out  
o schorsing  
o in gang zetten van een procedure tot verwijdering  

  
Datum gesprek ouders/verzorgers, groepsleerkracht en de directie van de school: …………  
(zie verder verslag van het gesprek)  
  
Afspraken tussen ouders/verzorgers en de school:  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 


