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Voorwoord 
 

De ‘Wet Veiligheid op school’ die op 1 augustus 2015 in werking is getreden, De wet 
Veiligheid op school regelt dat scholen in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en  
voortgezet onderwijs zich inspannen om pesten tegen te gaan en de sociale veiligheid op 
school verbeteren (zie bijlage 1). Er zijn drie belangrijke elementen in de wet vastgelegd, 
waaraan scholen moeten voldoen:  

- een sociaal veiligheidsbeleid moeten uitvoeren; 
- 2 taken binnen het onderwijsteam moeten beleggen. Er moet een aanspreekpunt 

zijn waar leerlingen en ouders pesten kunnen melden. Ook moet iemand het 
pestbeleid op  school coördineren. Dit kan dezelfde persoon zijn, maar dat hoeft 
niet.  

- de beleving van veiligheid, de aantasting van die veiligheid en het welzijn van hun 
leerlingen moeten volgen. Zo is er altijd een actueel en representatief beeld van 
de situatie op school waar de school naar kan handelen. 

 
De Inspectie van het Onderwijs controleert of onderwijsinstellingen maatregelen nemen 
voor een veilige omgeving. Het gaat dan om een veilige omgeving voor zowel leerlingen 
en studenten als het onderwijspersoneel. De Inspectie let er vooral op of scholen de 
sociale veiligheid van hun leerlingen monitoren. Ook controleert de Inspectie of er op 
scholen een vast aanspreekpunt voor pesten is.  Leerlingen en ouders die met pesten te 
maken krijgen moeten altijd met hun verhaal bij iemand terecht kunnen op school. 
 
Toezicht op monitoring sociale veiligheid 
Een onderdeel van de zorgplicht sociale veiligheid is dat scholen ieder jaar meten of de 
leerlingen zich veilig voelen op school. De Inspectie van het Onderwijs controleert dit. 
Scholen kiezen hoe zij meten, als zij maar aan de wettelijke eisen voldoen. Indien nodig, 
moet de school het veiligheidsbeleid aanpassen. Het schoolbestuur is hiervoor 
verantwoordelijk. (Rijksoverheid) 
 
In ons gedragsprotocol wordt ons sociaal veiligheidsbeleid weergegeven. Dit document 
wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld. Aanspreekpunt binnen onze school is Janneke 
van Nistelrooij. De veiligheidsbeleving wordt jaarlijks gemonitord door het KCM. Hierin 
worden leerlingen, leerkrachten en ouders bevraagd op hun beleving/visie van veiligheid.  
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1 Missie, visie, kernwaarden en kernkwaliteiten IKC Het Palet 
 
In het pedagogisch beleidsplan van Integraal Kindcentrum (IKC) Het Palet staan de missie, 
visie, kernwaarden en kernkwaliteiten van ons IKC als volgt omschreven (Het Palet, 
2015): 
 
Ons hoger doel: Waarom bestaan wij? 
Vanuit betrokkenheid bieden wij vooruitstrevend onderwijs, waarbij we ervoor zorgen 
dat iedereen vanuit een positieve sfeer en een veilige omgeving in zijn of haar 
(onderwijs)behoeften wordt voorzien. 
 
Gewaagd doel: Waar gaan wij heen? 
Binnen ons Integraal Kindcentrum ondernemen we vanuit educatief partnerschap en zijn 
kinderen eigenaar van hun eigen “leren”. 
 
Kernwaarden: Waar blinken wij in uit? 
Wij zijn innovatief  
Wij zijn opbrengstgericht  
Wij zijn pedagogisch optimistisch  
Wij zijn verantwoordelijk 
Wij zijn enthousiast 
 
Kernkwaliteiten: Waarvoor staan wij? Welk zichtbaar gedrag hoort hier bij? 
Authentiek 

- Ik ben mezelf en waardeer iedereen. 

- Ik ben oprecht.  

- Ik geef en ontvang feedback. 

- Ik benut mijn talenten en leer van anderen. 

Inspirerend  
- Ik stimuleer de nieuwsgierigheid van kinderen. 

- Ik deel mijn expertise en enthousiasmeer anderen. 

Respectvol  
- Ik sta open voor verschillen. 

- Ik ben betrouwbaar en duidelijk. 

- Ik draag zorg voor de materialen en de omgeving. 

Verbinding 
- Ik ben een teamspeler. 

- Ik weet waarvoor we staan, gaan en draag dit zichtbaar uit. 
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2 Werken aan een positief leer- en leefklimaat 
 
2.1 Positief leer- en leefklimaat 
Volgens Stevens (1997) heeft elke leerling de volgende psychologische basisbehoeften: 
relatie (verbondenheid, veiligheid en ondersteuning), competentie (gevoel van 
bekwaamheid) en autonomie (zelfstandigheid). Op Integraal kindcentrum (IKC) Het Palet 
werken we handelingsgericht aan de cognitieve en sociaal- emotionele ontwikkeling van 
kinderen. Het sturend onderwijskundig kader (Van Rijn, 2015) is hierbij onze leidraad 
(bijlage 1). Aan de hand van het sturend onderwijskundig kader werken de 
groepsleerkrachten gericht aan het leer- en leefklimaat in zijn/haar groep. Doel hierbij is 
om in oktober/november minimaal een neutraal leer- en leefklimaat te bereiken, in 
januari liefst een positief leer- en leefklimaat. In het sturend onderwijskundig kader staat 
een positief leer- en leefklimaat als volgt omschreven:  
 
- Een hoog betrokkenheidniveau van leerlingen tijdens de lessen: belangstelling, 

enthousiasme, nauwkeurigheid, volharding, aanhoudende concentratie 
- Er is een goede sfeer met respectvolle omgang: elkaar uit laten praten, contact 

maken, luisteren naar elkaar, elkaar steunen, ontbreken van negatief reageren op 
elkaar (leerkracht en kinderen) 

- Kinderen houden zich aan regels en afspraken  
- Kinderen durven hun eigen mening te geven  
- Leerkrachten handhaven consequent regels en afspraken 
- Leerkrachten bieden de kinderen uitdaging  
- Communicatie verloopt op een respectvolle manier (zowel tussen de kinderen 

onderling en tussen de kinderen en leerkrachten)  
- Kinderen krijgen ruimte voor eigen activiteiten en initiatieven 
- Veel kinderen tonen inlevingsvermogen  
- Interacties tussen leerkracht en kinderen verlopen positief 
- Leerkrachten en kinderen geven elkaar opbouwende feedback, denken en praten 

vanuit kansen en mogelijkheden 
 

Van Rijn, 2015 
 
2.2 Groepsproces 
Elke groep doorloopt elk schooljaar 5 fases van groepsvorming (Overveld, 2012). 
Overveld (2012) heeft voor elke fase suggesties opgesteld (zie bijlage 2).  
1. forming: fase van de kennismaking met elkaar en de omgeving 
2. norming: fase waarin de normen worden bepaald 
3. storming: fase waarin de onderlinge posities worden vastgesteld 
4. performing: fase waarin de klas daadwerkelijk als groep gaat functioneren 
5. adjourning: fase van het afscheid nemen 
 
Om ervoor te zorgen dat deze groepsvorming positief verloopt, primaire preventie 
(Overveld 2012), stelt de groepsleerkracht zichzelf op de hoogte van de beginsituatie van 
zijn/haar groep aan het begin van elk schooljaar. Dit gebeurt door een 
overdrachtsgesprek met de vorige groepsleerkracht aan de hand van het 
analyseformulier en het doorspreken van individuele leerlingen. In het analyseformulier 
staan de doelen voor de groep benoemt met betrekking tot een positief werk- en 
leefklimaat, zelfstandig en verantwoordelijk gedrag van leerlingen, sociaal gedrag en 
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leeropbrengsten. Hierin staan ook de onderwijsbehoeften van elke leerling. Ter 
voorbereiding op het komende schooljaar leest de leerkracht in ParnasSys alle leerling 
dossiers. De leerkracht stelt doelen op in het analyseformulier voor de groep en bedenkt 
welke interventies nodig zijn om deze doelen te halen, zowel op kind- als op leerkrachtniveau. 
 
Aan het begin van elk schooljaar komen IB’ers, UC’ers en de gedragsspecialist bij elkaar 
om plannen te maken m.b.t. gedrag voor het komende schooljaar. In het eerste unitoverleg 
van elk schooljaar wordt aandacht besteed aan regels/afspraken en groepsvorming.  
 
In de eerste week van het nieuwe schooljaar stelt iedere groepsleerkracht positief 
geformuleerde gedragsregels met de kinderen op. Deze regels komen duidelijk zichtbaar 
in de klas te hangen. De gedragsregels worden eigen gemaakt door ze te oefenen in de 
praktijk of in rollenspellen. In de algemene ruimtes gelden de volgende regels: 
Unit 1-2-3: Op de hal ben je rustig 
Unit 4-5-6-7-8-: Op de gang en in de mediatheek fluisteren we als we met elkaar praten. 
Unit 1 t/m 8: Wij houden alle ruimtes netjes. 
 
Binnen en buiten de klas bieden leerkrachten voldoende structuur, ook tijdens meer open 
onderwijsleersituaties. Deze structuur is onder andere zichtbaar in elke klas, door middel 
van een dag rooster. Elke leerkracht is zich bewust van zijn/haar voorbeeldfunctie en van 
het feit dat hoge verwachtingen hebben, oftewel vertrouwen geven en uitspreken naar 
kinderen toe, een positief effect op hun functioneren heeft.  
 
Tot de herfstvakantie werkt elke groepsleerkracht aan het creëren van minimaal een 
neutraal groepsklimaat. Hiervoor zet hij/zij bewust groepsvormingsactiviteiten die 
worden aangeleverd door de gedragsspecialist, passende bij zijn of haar groep.  
 
In de kleutergroepen worden de regels aangeboden aan de hand Pompom in de vorm van 
pictogrammen (zie bijlage 3). Voor deze groepen staat elke periode een nieuwe regel 
centraal.  
 
2.3 Methode sociaal-emotioneel 
In het schooljaar 2018-2019 heeft een werkgroep in overleg met het team een nieuwe 
methode sociaal-emotioneel gekozen: Kwink. In het schooljaar 2019-2020 heeft het 
team een studie ochtend gevolgd rondom deze methode en is de nieuwe methode 
geïmplementeerd. In het schooljaar 2020-2021 werkt de gedragsspecialist aan borging 
door tijdens unitoverleggen aandacht te besteden aan de methode en aan transfer naar 
het schoolplein. Voor meer informatie verwijzen we naar de volgende site: 
https://www.kwinkopschool.nl/ 
 

2.4 Training reductie faalangst (Ik ben een kei) en training sociaal competent 
gedrag (Tim en Flapoor) 
Wij onderkennen de noodzaak om structureel en preventief te investeren in het 
welbevinden van onze leerlingen. Het “je veilig voelen” is immers in onze visie de basis 
om te komen tot goede leerprestaties. Factoren als zelfbeeld, werkhouding, sociale 
vaardigheden en emotionele stabiliteit zijn in hoge mate bepalend voor het schoolsucces. 
Kinderen die bij hun sociale en emotionele ontwikkeling extra hulp en aandacht vragen 
kunnen op school een training reductie faalangst en / of een training sociaal competent 
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gedrag volgen (zie bijlage 5). Dit gaat altijd in overleg met ouders en de training wordt 
ook geëvalueerd met kind en ouders. 
 
2.5 WisH training 
In groep 6 krijgen alle leerlingen de WisH (Weerbaarheid in ’s-Hertogenbosch) training. 
Hier leren kinderen op zichzelf te vertrouwen. Ze leren over lichaamstaal. Ze leren om 
voor zichzelf op te komen. Het stappenplan dat ze aangeleerd krijgen om te gaan met 
ruzietjes en plagerijen: 
 
1. Zeg duidelijk dat je het niet wilt. 
2. Roep harder dat je het niet wilt. 
3. Waarschuw de ander: “Als je nu niet ophoudt, dan ……….… (ga ik naar de juf/meester). 
4. Doe waarvoor je gewaarschuwd hebt. 
 
Vanaf schooljaar 2018-2019 krijgen de groepen 7 herhalingslessen WisH om datgene ze 
in groep 6 hebben geleerd, te borgen. In het schooljaar 2020-2021 krijgen de huidige 
groepen 7 WisH, omdat dit afgelopen schooljaar door Corona niet is doorgegaan. 
 
2.6 De buitenschoolse opvang 
Bij de buitenschoolse opvang, Smallsteps en Toverhoed, worden aan het begin van het 
schooljaar in de groep gezamenlijk omgangsregels vastgesteld. Deze regels worden 
regelmatig met de kinderen besproken. Deze regels zijn positief geformuleerd; wat willen 
we wel zien. Binnen de kinderopvang is er doorlopend aandacht voor de omgangsregels, 
omdat de groepen constant van samenstelling wijzigen. De buitenschoolse opvang is op 
de hoogte van het gedragsprotocol. 
 
2.7 Verantwoordelijkheden 
De groepsleerkracht(en) is/zijn verantwoordelijk voor alle leerlingen in de eigen groep, 
ook wat betreft gedrag. De leerkracht observeert, analyseert, registreert, informeert 
intern begeleider (IB ‘er) in geval van specifieke interventies en voert gesprekken met 
kinderen en ouders. Indien de leerkracht hulpvragen heeft met betrekking tot gedrag van 
individuele leerlingen, eigen leerkrachtgedrag of pestgedrag kan de leerkracht hiervoor 
terecht bij de IB’er of gedragsspecialist (GS). Mochten er interventies op kindniveau dan 
maakt de leerkracht hier een notitie van in ParnasSys en geven ze dit door aan de IB'er. 
Mochten er interventies nodig zijn op groepsniveau dan wordt hier ook door de leekracht 
een notitite van gemaakt in ParnasSys en wordt dit doorgegeven aan de I.B.'er. Aan het 
begin van het jaar ligt de focus voor de groepsleerkrachten met betrekking tot gedrag bij 
het groepsklimaat: het welbevinden en betrokkenheid van elke leerling. In januari 
verschuift de focus, als het groepsklimaat minimaal neutraal is, naar sociaal gedrag. 
 
De intern begeleider voert m.b.t. het groepsklimaat gesprekken met groepsleerkrachten, 
zogenaamde spiegelgesprekken en groepsbesprekingen. De intern begeleider bevraagt de 
leerkracht op gemaakte keuzes, gaat in op hulpvragen en verwijst eventueel naar de 
gedragsspecialist. De intern begeleider stelt de gedragsspecialist op de hoogte als er een 
hulpvraag is vanuit leerkrachten met betrekking tot eigen leerkrachtgedrag of gedrag van 
een leerling. 
 
De gedragsspecialist gaat af op signalen van de groepsleerkracht en/of de intern 
begeleider. Zij leest zich in in het dossier van individuele leerlingen bij een hulpvraag met 
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betrekking tot de betreffende leerling. De gedragsspecialist stelt de intern begeleider op 
de hoogte als er een hulpvraag is rondom gedrag. De gedragsspecialist informeert 
minimaal eenmaal per module het team op het gebied van leerkrachtgedrag, pesten of 
gedragsproblemen en –stoornissen. Dit kan zijn middels artikelen, teamvergaderingen, 
intervisie e.d. De gedragsspecialist deelt informatie met betrekking tot studiedagen en 
interessante conferenties. 
 

2.8 Sociaal emotioneel leerlingvolgsysteem en groepsanalyse 
Ons doel is minimaal een neutraal leer- en leefklimaat voor de herfstvakantie en liefst een 
positief leef- en leefklimaat in januari te bereiken. Om dit te monitoren, vult elke 
leerkracht tweemaal per jaar het sociaal-emotioneel leerlingvolgsysteem ZIEN! in.  
 

ZIEN! is een expertsysteem inclusief leerlingvolgsysteem waarmee leerkrachten 
het sociaal emotionele functioneren van kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen 
meten, volgen, begrijpen en ondersteunen. Het meten en volgen wordt gedaan met 
behulp van een vragenlijst. (…) ZIEN! brengt de pedagogische situatie in kaart door 
het meten van proces- en effectvariabelen. Het richt zich daarbij specifiek op 
aspecten van het sociaal-emotioneel functioneren. Betreffende de 
procesvariabelen is sprake van twee aspecten, namelijk welbevinden en 
betrokkenheid. Binnen ZIEN! wordt het onderwijsleerproces gevolgd door het 
kind te observeren terwijl het bezig is en te observeren hoe het reageert op het 
aanbod. Door middel van stellingen worden de aspecten welbevinden en 
betrokkenheid bevraagd. Wat betreft de effectvariabelen wordt het sociaal-
emotioneel functioneren aan de hand van vijf sociale vaardigheden binnen ZIEN! 
In kaart gebracht, namelijk: Sociaal initiatief (SI), Sociale flexibiliteit (SF), Sociale 
autonomie (SA), Impulsbeheersing (IB) en Inlevingsvermogen (IL). Zo meet ZIEN! 
Dus aspecten van het onderwijsleerproces (namelijk welbevinden en 
betrokkenheid) én aspecten van het sociaal emotioneel functioneren (namelijk de 
vijf sociale vaardigheden of effectvariabelen). 
 
Verantwoording ZIEN!, 2012 
 

De leerkrachten van de groepen 1 t/m 8 vullen tweemaal per jaar ZIEN! in. In november 
vult de groepsleerkracht over elke leerling de eerste acht stellingen in, om een beter zicht 
te krijgen op het welbevinden en de betrokkenheid van elke leerling. Naar aanleiding van 
de resultaten uit ZIEN! voert de intern begeleider met elke leerkracht van zijn/haar unit 
een pedagogische groepsbespreking over het leer- en leefklimaat. Tijdens deze 
pedagogische groepsbespreking wordt nagegaan of er een negatief, neutraal of positief 
groepsklimaat in de klas is. Als dat is vastgesteld, worden de doelen voor de komende 
periode in het analyseformulier bijgesteld. Ook wordt tijdens de groepsbespreking 
bekeken welke kinderen laag scoren op het gebied van welbevinden en betrokkenheid. 
De kleuterleerkrachten gebruiken naast ZIEN! ook het leerlingvolgsysteem KIJK!. KIJK! is 
net als ZIEN! een leerlingvolgsysteem. ZIEN! richt zich op de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van kinderen in de basisschoolleeftijd, KIJK! richt zich op de complete 
ontwikkeling van een kleuter. KIJK! en ZIEN! bieden handelingssuggesties om met deze 
kinderen aan de slag te kunnen. 
 
In januari vullen de groepsleerkrachten over elke leerling achtentwintig stellingen in. 
Naar aanleiding van deze meting wordt een pedagogische groepsbespreking gehouden 
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tussen de groepsleerkracht en de intern begeleider. Bekeken wordt of de doelen uit het 
analyseformulier zijn behaald (een neutraal of positief groepsklimaat) en/of eventueel 
bijgesteld moeten worden. Indien sprake is van een neutraal of positief groepsklimaat 
wordt besproken of er groepjes leerlingen zijn, die meer begeleiding nodig hebben 
omtrent sociaal gedrag. In het sturend onderwijskundig kader staat sociaal gedrag als 
volgt omschreven (voor hulpkaarten uit het sturend onderwijskundig kader, zie bijlage 
1):  
 

Kunnen de kinderen in de groep ruimte vragen voor zichzelf? Tonen ze initiatief? 
Eigen inbreng? Eigen ideeën? Eigen meningen … Voor welke kinderen geldt dit 
duidelijk WEL en NIET.  
Kunnen de kinderen in de groep ruimte geven aan de ander? Reageren ze aardig 
op elkaar? Nemen ze initiatief om elkaar te helpen en te steunen? Tonen ze 
impulsbeheersing in de contacten met elkaar? Laten ze elkaar bijvoorbeeld 
uitpraten?  
Laten de kinderen ook flexibel gedrag zien? Door mee te gaan in de ideeën van 
andere kinderen bijvoorbeeld? Door te overleggen? Enzovoort. Voor welke 
kinderen geldt dit duidelijk WEL en NIET. 

 
Van Rijn 2015 

 
Vanuit ZIEN! worden handelingssuggesties gegeven omtrent sociaal gedrag, die de 
groepsleerkracht kan opnemen in het analyseformulier. Gesprekken met kinderen zijn 
een bron van informatie en kunnen verhelderend zijn voor zowel de leerkracht als het 
kind zelf. Bij het werken aan sociaal gedrag betrekt de leerkracht de leerling in het proces. 
Samen kijken ze naar het doel en bedenken ze wat ze gaan doen om dit doel te bereiken. 
Een hulpmiddel dat de leerkracht, naast de handelingssuggesties vanuit ZIEN!, kan 
inzetten is de methode Kids’ Skills (Furman, 2010)(bijlage 4). 
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3 Routeplanner gedrag 
 
 
 

 Groepsleerkracht Intern begeleider 
(IB’er) 

Unitcoördinator  
(UC’er) 

Gedragsspecialist 
(GS) 

Gehele 
schooljaar 

- Indien van 
toepassing 
signaleren 
pestgedrag en in 
overleg met IB/GS 
gaan 

- Overleg 
groepsleerkracht  
- Hulp inroepen 
gedragsspecialist 
voor No-Blame-
aanpak bij 
pestgedrag 

 - Ondersteunen 
groepsleerkracht bij 
pestgedrag 
- Inzetten ‘No blame’ 
aanpak 
- 2018 team scholen 
m.b.t. ‘No blame’ 
aanpak 

Gehele 
schooljaar 

- Eventueel 
hulpvraag stellen 
m.b.t. gedrag 
individuele 
leerlingen of eigen 
leerkrachtgedrag aan 
IB’er of 
gedragsspecialist. 

- N.a.v. hulpvraag 
over individuele 
leerling inlezen in 
ParnasSys  
- Hulp bieden/ 
observeren n.a.v. 
hulpvraag: GS op de 
hoogte stellen 

 - N.a.v. hulpvraag over 
individuele leerling 
inlezen in ParnasSys  
- Hulp bieden/ 
observeren n.a.v. 
hulpvraag: UC op de 
hoogte stellen 
- Op aanvraag UC 
zorgteam overleg 
bijwonen 
 

Gehele 
schooljaar 

- Doorgeven 
leerlingen voor een 
training buiten 
school aan intern 
begeleider. 
 

- Overleg met 
groepsleerkrachten 
over voordracht 
individuele training 
buiten school: 
ALLES KIDZZZ. 
KIES 
(voor volledig 
aanbod zie bijlage 
11) 

 - Sociale kaart regio ’s-
Hertogenbosch up to 
date houden en 
verspreiden in team 

Gehele 
schooljaar 

- Minimaal drie maal 
per jaar klas 
observeren en 
nieuwe groepjes 
vormen 

- 
Klassenobservaties  
 

- Klassenobservaties  - Schooljaar 2018-
2019 met de 
werkgroep onderzoek 
doen naar een nieuwe 
methode sociaal-
emotionele vorming 
- Nieuwe methode 
aanschaffen 

Juli 
 

- Groepsoverdracht 
met vorige 
groepsleerkracht 
a.d.h.v. 
analyseformulier  

Overdracht 
bijwonen 

 - Bij negatief 
groepsklimaat tips, 
suggesties en 
eventueel begeleiding 
geven opstarten 
schooljaar 
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- Ondersteunen 
startende 
leerkrachten bij 
opzetten 
neutraal/positief 
groepsklimaat  

Juli – 
september 

- Overdrachts-
gesprekken met 
ouders 

- Eventueel gesprek 
bijwonen: 
casusafhankelijk 
 

 - Eventueel gesprek 
bijwonen: 
casusafhankelijk 

Juli - 
September 

- Inlezen in 
ParnasSys m.b.t. alle 
leerlingen eigen klas 
en 
onderwijsbehoeften 

- Inlezen in 
ParnasSys 
leerlingen met 
extra ondersteu-
ning behoeften in 
eigen unit 

  

Augustus  - Overleg met IB’ers 
gedragsspecialist: 
plan maken m.b.t. 
regels en 
groepsvorming 

- Overleg met 
gedragsspecialist: plan 
maken m.b.t. regels en 
groepsvorming 

- Overleg met UC’ers: 
plan maken m.b.t. 
regels en 
groepsvorming 

Augustus/ 
september 

- Positief 
geformuleerde regels 
opstellen met klas 
- Groepsvormings-
activiteiten 
uitvoeren in de klas 

 - Nagaan of regels 
zichtbaar worden 
opgehangen en 
geoefend 
- Tijdens unitoverleg 
navraag doen 
succeservaringen 
groepsvormende 
activiteiten 

- Nagaan of 
groepsvormingsactivit
eiten worden 
uitgevoerd 

September - Doelen met 
betrekking tot 
positief leer- en 
leefklimaat 
formuleren op 
analyseformulier en 
verwezenlijken 

- Overleg welke 
training in module 
1 en 2 gegeven 
wordt  

- Indien nodig wordt 
verwezen naar GS 
voor interventies 
m.b.t. groepsklimaat 
 

- GS wordt indien 
nodig betrokken bij 
interventies m.b.t. 
groepsklimaat 
- Activiteiten 
organiseren rondom 
de Week tegen het 
pesten 
- Met IB’ers 
overleggen welke 
kinderen mee gaan 
doen aan de training 
sociaal competent 
gedrag of 
faalangstreductie-
training 
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Oktober/ 
november  

- Groep 1 t/m 8 
invullen acht vragen 
in ZIEN m.b.t. 
welbevinden en 
betrokkenheid  
- Eventueel voor 
individuele 
leerlingen alle 28 
vragen invullen 
- Analyseren uitslag 
in groepskaart 
- Handelingsadvie-
zen ophalen m.b.t. 
welbevinden en 
betrokkenheid ter 
voorbereiding op 
groepsbespreking 

- N.a.v. ZIEN 
vragenlijsten 
houden van een 
pedagogische 
groepsbespreking 
met 
groepsleerkracht 
en ev. 
doorverwijzen naar 
gedragsspecialist: 
vragen naar 
groepsvormende 
activiteiten 

 - N.a.v. hulpvraag 
inlezen in groepskaart 
ZIEN 
- Eventueel 
observeren in klas 
n.a.v. hulpvraag 
- Eventueel kind 
gesprek voeren n.a.v. 
hulpvraag  
- Groepsleerkracht 
begeleiden n.a.v. 
hulpvraag m.b.t. 
welbevinden en 
betrokkenheid 

Januari - Aanmelden 
leerlingen voor 
training sociaal 
competent gedrag of 
faalangstreductie-
training binnen 
school in 
samenspraak met 
unitcoördinator 

- Inventariseren 
van leerlingen 
geschikt voor TRF / 
TSCG 
- GS en Rianne 
beslissen in overleg 
met UC welke 
training gegeven 
wordt in module 3 
en 4 

 - Inventariseren welke 
kinderen in 
aanmerking komen 
voor de training 
sociaal competent 
gedrag of 
faalangstreductie-
training 
- In overleg met UC’ers 
beslissen welke 
kinderen gaan mee 
doen aan de training 

Januari - Kleuterleerkrach-
ten vullen KIJK in 

- KIJK vragenlijsten 
bekijken en 
bespreken met 
leerkrachten 
- Eventueel 
doorverwijzen naar 
GS 

 - Eventueel 
tips/begeleiding 
bieden n.a.v. 
hulpvraag bij 
opvallende leerlingen 
m.b.t. gedrag  

Januari - Invullen 28 vragen 
in ZIEN m.b.t. 
welbevinden, 
betrokkenheid, SI, 
SA, SF, IL en IB 
- Analyseren uitslag 
in groepskaart 
- 
Handelingsadviezen 
ophalen m.b.t. 
sociaal gedrag als 
voorbereiding op 
groepsbespreking 

- N.a.v. ZIEN 
vragenlijsten 
houden van een 
groepsbespreking 
met 
groepsleerkracht 
en ev. 
doorverwijzen naar 
gedragsspecialist 

 - N.a.v. hulpvraag 
inlezen in groepskaart 
ZIEN 
- Eventueel 
observeren in klas 
n.a.v. hulpvraag 
- Eventueel kind 
gesprek voeren n.a.v. 
hulpvraag  
- Groepsleerkracht 
begeleiden n.a.v. hulp-
vraag m.b.t. welbevin-
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den, betrokkenheid, 
SI, SA, SF, IL of IB 

Juni  - 
Kleuterleerkrachten 
vullen KIJK in 

- KIJK vragenlijsten 
bekijken en 
bespreken met 
leerkrachten 
- Eventueel door-
verwijzen naar GS 

 - Eventueel 
tips/begeleiding 
bieden n.a.v. 
hulpvraag bij 
opvallende leerlingen 
m.b.t. gedrag 

Juli - Aanmelden 
leerlingen voor 
training sociaal 
competent gedrag of 
faalangstreductie-
training binnen 
school in 
samenspraak met 
unitcoördinator 

- IB’ers bespreken 
met leerkrachten 
welke leerlingen in 
aanmerking komen 
voor de training 
sociaal competent 
gedrag of 
faalangstreductie-
training 

 - Inventariseren van 
leerlingen geschikt 
voor TRF / TSCG. 
- Gedragsprotocol 
evalueren en 
eventueel bijstellen 
- Plan van aanpak 
maken komend 
schooljaar 
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4 Communicatie met ouders; sociaal-emotioneel 
 
4.1 Rapporten 
Vanaf schooljaar 2018-2019 werken we met het rapportfolio. Hierin zullen vorderingen 
van kinderen worden bijgehouden. In dit rapportfolio wordt op doelen geëvalueerd; deze 
kunnen in ontwikkeling zijn, voldoende of goed beheerst worden.  Het eerste gesprek zal 
een ouderkind gesprek worden met als insteek welbevinden en betrokkenheid. Sinds 
2018-2019 worden er ouderkindgesprekken gevoerd. Dit om eigenaarschap van de 
leerlingen te vergroten..  
 
4.2 Trainingen binnen school 
Indien een leerling in aanmerking komt voor een training reductie faalangst ‘Ik ben een 
kei’ of training sociaal competent gedrag ‘Tim en Flapoor’ binnen de school, dan wordt 
hier vooraf contact over opgenomen met de betreffende ouder. De interne trainers zullen 
altijd een intakegesprek houden met ouders (en incidenteel met het kind zelf). Aan het 
einde van een training wordt een evaluatiegesprek gevoerd. De interne trainers 
rapporteren aan de groepsleerkrachten en aan de unitcoördinatoren en leggen het 
eindverslag vast in ParnasSys. 
 
4.3 Training buiten school 
Indien het een leerkracht verstandig lijkt om een individuele training buiten school te 
volgen in verband met grensoverschrijdend gedrag (Ik kies zelfcontrole) of in verband 
met een echtscheidingssituatie (KIES training), dan zal de leerkracht, na overleg met de 
I.B.’er, dit tijdens een gesprek met ouders kenbaar maken. Ouders beslissen uiteraard zelf 
of zij dit ook nuttig achten voor hun dochter of zoon. Wanneer ouders hier goedkeuring 
voor geven, meldt de I.B.‘er na overleg van een van de zorgpartners het kind aan bij het 
Regionale Trainingscentrum voor jeugd en gezin (CJG) ’s-Hertogenbosch. Voor KIES 
training doen ouders zelf de aanmelding. De leerkrachten en de I.B. ‘ers kunnen met 
instemming van ouders na afloop van de training op de hoogte gesteld over de uitkomst 
van de externe training, zodat handelingsadviezen in de dagelijkse schoolpraktijk 
doorgevoerd kan worden. Zie bijlage 11 voor het actuele trainingsaanbod.  
 
4.4 Pestgedrag 

Wanneer sprake is van pestgedrag zullen ouders hiervan op de hoogte gesteld worden. 
Dit kan een slachtoffer, een pester of een meeloper betreffen. Ouders zullen ook 
geïnformeerd worden over de al genomen stappen en de stappen die nog ondernomen 
zullen worden. Zie bijlage 12 voor tips naar ouders rondom communicatie met betrekking 
tot pesten. 
 
4.5 No blame 

Wanneer een leerling gaat deelnemen aan de ‘No blame’ aanpak zullen hun ouders 
hiervan op de hoogte gesteld worden door de groepsleerkracht. Zie hoofdstuk 6 voor een 
omschrijving van de ‘No Blame’ aanpak. 
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5 Signaleren pestgedrag  
 

5.1 Groepsleerkracht 
Door met zijn allen binnen ons IKC planmatig te werken aan een positief leer- en 
leefklimaat streven wij ernaar ieder kind een plekje te geven op school waar hij/zij zich 
veilig en vertrouwd voelt. Ondanks deze inspanningen kan het voorkomen dat een 
leerling het slachtoffer wordt van pesten. Taak van de leerkracht is om tijdig te signaleren 
en in te grijpen.  
 
5.2 Signaleren pestgedrag 
Er is een groot verschil tussen plagen en pesten. Kinderen die elkaar plagen, doen dit 
meestal op basis van gelijkwaardigheid. Als je geplaagd wordt, plaag je een andere keer 
terug. Plagen is niet gemeen, maar grappig. Je kunt er samen om lachen. Het gebeurt dan 
bij de een en dan weer bij een ander. 
Pesten is wel gemeen. Pesten is lange tijd met woorden of met je lijf geweld gebruiken 
tegen één kind. Dat ene kind durft zich niet te verdedigen of kan zich niet verdedigen. 
Pesten gebeurt soms alleen, maar meestal met een groepje kinderen. Voorbeelden van 
pesten zijn: slaan, schoppen, duwen, spugen, nare dingen zeggen of doen alsof iemand niet 
bestaat. Belangrijk is tijdig signaleren en onderkennen van pestgedrag. Allereerst zijn 
signalen vanuit kinderen zelf natuurlijk belangrijk. Neem deze signalen serieus. Signalen 
vanuit ouders geven ook aanleiding tot nadere observaties en gesprek. Het kan 
voorkomen dat het kind geen hulp durft in te roepen bij ouders of leerkracht.  
 
5.3 Signalen van slachtoffers 
a. Op school  
1. Primaire signalen:  
• de slachtoffers worden vaak op een gemene manier geplaagd, bespot en 

gekleineerd;  
• ze worden uitgelachen op een spottende en onvriendelijke manier;  
• ze worden fysiek aangepakt en kunnen zich hier niet adequaat tegen verweren;  
• ze zijn betrokken bij ruzies waarbij ze zich niet kunnen verdedigen;  
• hun bezittingen worden beschadigd;  
• ze vertonen blauwe plekken, schrammen, gescheurde kleding….  
2. Secundaire signalen:  
• de slachtoffers zijn vaak alleen, ze lijken geen vrienden te hebben;  
• ze worden als laatste gekozen, bijvoorbeeld bij het vormen van groepjes;  
• ze proberen dicht bij de leerkracht te blijven;  
• ze geven een angstige en onzekere indruk;  
• ze zien er bang, ongelukkig, neerslachtig en huilerig uit;  
• ze vertonen een plotselinge of geleidelijke verslechtering in schoolresultaten.  
 
b. Thuis  
1. Primaire signalen:  
• ze komen thuis met gescheurde kleding of bezittingen die stuk zijn;  
• ze vertonen verwondingen (blauwe plekken, schrammen, …) en geven hier een 

omstreden uitleg voor.  
2. Secundaire signalen:  
• ze brengen geen vriendjes of klasgenoten mee naar huis;  
• ze hebben geen goede vriend;  
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• ze worden zelden elders uitgenodigd;  
• ze gaan niet graag naar school;  
• ze kiezen een vreemde weg om naar school te gaan;  
• ze slapen niet goed;  
• ze verliezen de belangstelling voor schooltaken;  
• ze zien er bang en ongelukkig uit;  
• ze vragen of stelen geld (om de pestkoppen om te kopen).  
 
5.4 Signalen van pester 
a. Algemene kenmerken  
• ze zijn fysiek sterker;  
• ze hebben grote behoefte te overheersen en hun eigen zin te krijgen;  
• ze zijn impulsief, kunnen moeilijk tegenwerking aanvaarden;  
• ze zijn vaak tegendraads naar volwassenen toe;  
• ze worden als stoer aangezien, hebben weinig inlevingsvermogen;  
• ze hebben een relatief positief zelfbeeld.  
 
b. Op school  
• Op school treiteren de pestkoppen vaak op een gemene manier: spotten, 

intimideren, schoppen, dingen stuk maken. Ze hebben het vooral gemunt op de 
zwakkere leerlingen en proberen de meelopers op hun hand te krijgen.  

• Ondervinding leert dat meisjes veelal op een veel subtielere manier pesten, die veel 
moeilijker op te sporen valt, bijvoorbeeld roddelen, een vriendin afpakken en/of 
buitensluiten. 

 
5.5 Anti-pest coördinator 
Aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en leerkrachten op het gebied van pesten is 
Janneke (groep 6b). Zij coördineert het anti-pestbeleid. 
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6 Stappenplan bij pestgedrag 
 
6.1 Eerste signaal pestgedrag 
De groepsleerkracht, een ouder, een leerkrachtondersteuner, een I.B.’er , een 
gedragsspecialist enzovoort kan pestgedrag signaleren. Hij/ zij gaat met dit signaal naar 
de groepsleerkracht. Het kan ook zijn dat een leerling zelf aangeeft het gevoel te hebben 
gepest te worden. Elk signaal moet serieus genomen worden en door de groepsleerkracht 
altijd worden besproken met de anti-pest coördinator/gedragsspecialist (GS). Ook moet 
er een melding gemaakt worden bij de I.B.’er. De GS bespreekt het signaal met de 
groepsleerkracht en samen bespreken ze de te nemen stappen.  
 
De GS vraagt bij de leerkracht na welke stappen al ondernomen zijn, evalueert het leer- 
en leefklimaat in de klas en geeft handelingssuggesties (eventueel uit ZIEN!). Indien 
beiden oordelen dat een structurele aanpak gewenst is, zal de ‘No Blame’ aanpak door de 
GS uitgevoerd worden, zoals omschreven in hoofdstuk 5. ‘No Blame’ wordt ook ingezet als 
kind/ouder aangeeft dat er gepest wordt en de leerkracht dit niet herkent. De ‘No Blame’ 
aanpak is ook al helpend bij een gevoel van onveiligheid/ gepest worden. Ouders van 
leerling die gepest wordt/ zich gepest voelt, worden op de hoogte gesteld door de 
groepsleerkracht. De gedragsspecialist zal een notitie in ParnasSys maken bij de 
betreffende leerling. De gedragsspecialist onderhoudt nauw contact met de 
groepsleerkracht en houdt deze op de hoogte van de vorderingen. De gedragsspecialist 
zorgt ervoor, ook na het afronden van de ‘No Blame’ aanpak, dat zij vinger aan de pols 
houdt bij de groepsleerkracht en het slachtoffer. 
 
6.2 No blame aanpak 
De ‘No Blame’ aanpak is de eerste aanzet die kan leiden tot oplossing van het probleem. 
Deze aanzet alleen is vaak al voldoende. Aan het begin van 2018 heeft de gedragsspecialist 
het team een presentatie gegeven over de No blame aanpak. De ‘No Blame’ aanpak bestaat 
uit 7 stappen: 

1. Interview het slachtoffer.  
Het gaat er hierbij om dat de begeleider er achter komt door wie de gepeste leerling 
wordt belaagd. Wie nemen het voortouw; wie zijn de volgers? Maar vooral ook: wat 
gebeurt er intern, in het koppie, van het slachtoffer. Wat is het effect op hem als 
persoon van wat hem overkomt? Focus je op het gevoel van de leerling. 
Feitelijkheden zijn minder belangrijk. Licht de ouders van de gepeste leerling en van 
de meest betrokken leerlingen in over je aanpak en vraag of zij erachter kunnen 
staan. Als dat zo is, kun je de volgende stappen zetten.  
 

2. Organiseer een gesprek met betrokken leerlingen (bij voorkeur 6 tot 8 
leerlingen).  
Aan het gesprek nemen pester, meelopers en leerlingen met een positieve 
groepsinvloed deel. Het slachtoffer is niet bij dit gesprek aanwezig.  
 

3. Leg het probleem uit.  
De begeleider vertelt hoe het slachtoffer zich voelt. De begeleider treedt absoluut 
niet in details, noch verliest zich in ja/nee -discussies rond incidenten of beweerde 
feiten. Leg de situatie op tafel zonder ook maar iemand te beschuldigen. De situatie is 
dat een klasgenoot zich op dit moment doodongelukkig voelt. Vertel dat niemand (op 
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dit moment, naar aanleiding van deze situatie) bang hoeft te zijn voor straf, 
represailles. Iedere beschuldiging draagt de kiem in zich voor hernieuwd intensiever 
en ondergronds pesten.  
 

4. Gezamenlijke verantwoordelijkheid.  
De begeleider zegt dat in een groep ieder medeverantwoordelijk is voor hoe anderen 
zich voelen. En dat iedereen er een bijdrage aan kan leveren hoe anderen zich voelen. 
Sterker nog; iedereen heeft altijd invloed. Als jij stil, rustig bent en je nooit ergens 
mee bemoeit, heb je ook invloed.  
 

5. De begeleider vraagt alle deelnemers om met ideeën te komen die er toe 
bijdragen dat de leerling die besproken wordt, zich gelukkiger gaat voelen.  
Dit kan er toe leiden dat de leerlingen tips hebben voor het slachtoffer. De begeleider 
complimenteert de inbrengers en vraagt of hij deze tips mag overbrengen aan het 
slachtoffer. Er vindt dus een omkering plaats: de leerlingen geven tips aan het 
slachtoffer en krijgen te horen dat het fijn is dat ze meedenken en de ander willen 
helpen. Maar zijn er ook dingen die jullie kunnen en willen doen om er voor te 
zorgen dat de ander zich prettiger voelt? De begeleider moedigt aan en geeft 
positieve feedback, maar waak ervoor de leerlingen beloftes tot gedragsverbetering 
af te dwingen.  
 

6. Laat het probleem verder aan de groep over.  
Geef de leerlingen (en jezelf!) verantwoordelijkheid, rust en invloed. Spreek met hen 
af dat je later terugkomt op het probleem. Bedank hen voor het feit dat zij 
meedenken en meehelpen.  
 

7. Interview de leerlingen na één of twee weken.  
Vraag alle leerlingen die je eerder hebt gesproken, inclusief de gepeste leerling, na 
een week of twee, hoe de zaken nu lopen. Wat is er verbeterd? Doe hiervan verslag 
aan de ouders van de gepeste leerling en de meest betrokken ouders. Je 
complimenteert de leerlingen en bedankt hen voor hun hulp. Indien het succesvol is 
gebleken herhaal je dit nog eens, zodat de gedragsverandering beklijft. 

 

6.3 Stap terug 
Kinderen zijn van goede wil en over het algemeen is de ‘No Blame’ aanpak voldoende om 
een pester weer op het juiste spoor te zetten. Mocht het pesten echter aanhouden dan 
worden de volgende stappen genomen door de leerkracht en directeur:  

• Navraag bij groepsleerkracht 
• Navraag bij gedragsspecialist over ‘No Blame’ aanpak 
• Het kind dat pest, leest een boek over pestgedrag en schrijft er een verslag over 
• Het kind dat pest, vult een Stap terug formulier in. Zie bijlage 8 en 9 voor het 

stappenplan en het Stap terug formulier. 
• Leerkracht en directeur gaan in gesprek met ouders van het kind dat pest 
• Leerkracht en directeur gaan in gesprek met ouders van het gepeste kind  
• Leerkracht en directeur gaan in gesprek met ouders van de eventuele meelopers  
• In deze gesprekken worden eventuele sancties besproken als pesten doorgaat 
• Verslag invullen betreffende stap terug formulier 

 



 

  Gedragsprotocol 2021  20 

6.4 Sancties 
De volgende sancties worden getroffen door de directeur in overleg met ons 
schoolbestuur Signum (m.b.v. beleidsplan ongewenste omgangsvormen zie bijlage 7). 
Nadat voor de 3e keer een stap terug formulier is ingevuld, kan een leerling voor 
maximaal een week geschorst worden. Voor het juiste formulier met betrekking tot deze 
sancties zie bijlage 10. 
 

6.5 Cyberpesten 
Binnen ons IKC nemen wij de volgende maatregelen om cyberpesten te voorkomen. In de 
klas worden geen mobieltjes gebruikt. De leerlingen leveren hun mobieltje aan het begin 
van de dag in bij de groepsleerkracht en krijgt het mobieltje na schooltijd weer terug. Met 
betrekking tot online werken op een chromebook zijn gedragsregels vastgesteld. Onze 
uitgangspunten met betrekking tot sociale media binnen school vindt u in bijlage 6. 
Elk jaar in de week van de mediawijsheid nemen de leerlingen van unit 6, 7, 8 deel aan de 
cursus mediamasters. In deze week leren ze meer over de mogelijkheden en ‘gevaren’ op 
internet.  
 
In het geval van cyberpesten binnen school wordt dezelfde aanpak gehanteerd als bij 
‘gewoon’ pesten. Online pesten lijkt in veel gevallen op gewoon pesten, de gewone 
procedures kunnen dus een heel eind gevolgd worden.  
Een groter probleem wordt het als de bron onbekend is. De bron bekend maken is 
ontzettend moeilijk, het kan slechts gedaan worden door de politie. Daarom is het 
belangrijk om er met kinderen over te praten en op die manier de bron te vinden. 
Leerkrachten leren de kinderen voorzichtig om te gaan met privégegevens en maken ze 
in hogere groepen bewust van de gevaren van internet.  
 
6.6 Tips omtrent cyberpesten 

In hun vrije tijd zijn kinderen constant bezig met het ontdekken van internet. Niels Baas, 
oprichter van site cyberpesten de baas, adviseert dan ook om kinderen vanaf jonge 
leeftijd eraan te laten wennen dat je als ouder meekijkt en belangstellende vragen stelt. 
Net zoals je geïnteresseerd bent in de activiteiten van je kind in de realiteit ben je 
geïnteresseerd in diens bezigheden op het internet. Door het normaal te maken dat je 
meekijkt kun je ook eerdere onveilige situaties herkennen en bespreekbaar kunnen 
maken. Op deze manier ben je als ouder bijtijds op de hoogte van internetmisbruik of 
cyberpesten.  
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7 Stappenplan bij grensoverschrijdend gedrag 
 

7.1 Incident 
Het kan incidenteel voorkomen dat een leerling zodanig gefrustreerd is op een bepaald 
moment, dat hij/zij moedwillig geweld als uitweg kiest om een ander pijn te doen. De 
eerste keer dat dit gebeurt, noemen we een incident. De groepsleerkracht of leerkracht 
die het incident heeft gezien, registreert dit in ParnasSys onder het kopje incident. De 
leerling krijgt een passende straf en ouders worden geïnformeerd. 
 
7.2 Herhaling 
Mocht een leerling in datzelfde schooljaar nogmaals geweld inzetten, dan kunnen we 
bovenstaande geen incident meer noemen. De zorg voor deze leerling gaat gewoon door, 
maar ondertussen treedt het stappenplan stap terug’ in werking. Naast de sanctie, die in 
de klas is afgesproken, worden de volgende stappen genomen door de groepsleerkracht 
en directeur: 

- Het kind dat geweld heeft gebruikt, vult een ‘Stap terug’ formulier in. Zie bijlage 8 
en 9 voor het stappenplan en het formulier. 

- De leerkracht en directeur gaan in gesprek met ouders van het kind dat geweld 
heeft gebruikt. 

- De leerkracht of directeur informeren de ouders van het slachtoffer. 
- In deze gesprekken worden ook de sancties uitgelegd als dit gedrag doorgaan. 
- Leerkrachten hangen een verslag van bovenstaand proces in ParnasSys, zodat 

toekomstige groepsleerkrachten en IB’ers op de hoogte zijn van gemaakt 
afspraken. 

 
7.3 Sancties 
De volgende sancties worden getroffen door de directeur in overleg met ons 
schoolbestuur m.b.v. beleidsplan ongewenste omgangsvormen (zie bijlage 7). Nadat 
voor de derde keer een ‘stap terug’ formulier is ingevuld, kan een leerling voor maximaal 
een week geschorst worden. Voor het juiste formulier met betrekking tot deze sancties 
zie bijlage 10. 
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8 Literatuur over gedrag en pesten 
 

8.1 Voor kinderen 
Onderstaande boeken kun je lenen in onze schoolbibliotheek: 
Eerste leesboekjes: 

• De hele erge Ellie en nare Nellie, Rindert Kromhout (M4) 
• Tuur vol vuur, Brigitte Minne (S) 

A- Leesboeken: 
• Bruno wordt een superheld, Hakon Ovreas 
• Dóórlopen, Jodi!, Selma Noort 
• Sneeuwvlok is een geheim, Anne Takens 
• SuperJan, Harmen van Straaten 

B-Leesboeken: 
• Alleen lukt het niet!, Benny Braem 
• Bolopiep, Auke Herrema 
• De magische pen, Nadja van Sever 
• En de groeten van groep 8, Jacques Vriens 
• Het achtste groepie tegen het soepie, Jacques Vriens 
• Ff dimmen!, Els Rooijers 
• Ik ben niet bom!, Marion v.d. Coolwijk 
• Kijk naar jezelf! Floor Zwigtman 
• Pudding Tarzan, Ole Lund Kirkegaard 
• Verdriet met mayonaise, Carry Slee 

C-Leesboeken: 
• Kappen!, Carry Slee 
• Spijt!, Carry Slee 

Informatief: 
• Pesten, Bruce Sanders 
• Racisme, Bruce Sanders 
• Discriminatie, Bruce Sanders 

 
Onderstaande boeken kun je reserveren in de stadsbibliotheek: 
Prentenboeken: 

• Lotta en de pestvogel, Diane Put 
• Rikki, Guido van Genechten 
• Rood of Waarom pesten niet grappig is, Jan de Kinder 
• Tip de Muis vindt pesten niet leuk, Marco Campanella 
• Vergeet-me-niet en mooie Boterbloem, Michael Broad 

Informatief jeugd: 
• Alle monsters verzamelen, Kirstin Rozema 
• De survival-KID pesten, Luc Descamps 
• Het lekkere van pesten, Edward v.d. Vendel 
• Hier harder slaan, Marijke Bisschop 
• Pesten, Elizabeth Raum 
• Pesten, Zeger van Mersbergen 
• Pesten, wat vind jij?, Trix van Dugteren 
• Pesten: stop!, Veronique Puts 
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• Stoer!, Erin Frankel 
 
8.2 Voor ouders 
Onderstaande boeken kun je reserveren in de stadsbibliotheek: 

• Omgaan met pesten, Marga Henderson 
• Met buikpijn naar school, Fina v.d. Pol 
• Zeg NEE tegen pesten, Herberd Prinsen 
• Kinderen en ingrijpende situaties: pesten, Marja Baeten 
• Alles over pesten, Mieke van Stigt 
• Pesten op school: achtergronden en interventies, Frits Goossens 
• Van pesten naar samenwerken, Sue Young 

Overige boeken: 
• Meer, B. van der (1993). Kinderen en pesten, wat volwassenen ervan moeten 

weten en eraan kunnen doen. 
• Meer, B. van der (1996). Pesten bij kinderen, adviezen aan volwassenen 
• Pardoen, J. & Pijpers, P. (2005). Mijn kind online. 

 

8.3 Voor leerkrachten 
Onderstaande boeken zijn te lenen bij de gedragsspecialist. 

• Cauffman, L. & Dijk, D.J. van (2010). Handboek oplossingsgericht werken in het 
onderwijs. 

• Durrant, M (2009). Creatieve oplossingen bij gedragsproblemen op school. 
• Furman, B. (2010). Kids’ Skills.  
• Jeninga, J. (2009). Professioneel omgaan met gedragsproblemen. 
• Jong, P de & Kim Berg, I (2004). De kracht van oplossingen. 
• Le Fevere de Ten Hove, M (2008). Survivalkit voor leerkrachten, 

oplossingsgericht werken op school. 
• Lieshout, T. van (2009). Pedagogische adviezen voor speciale kinderen. 
• Mahlberg, K & Sloblom, M (2011). Oplossingsgericht onderwijzen. 
• Overveld, K. van (2012). Groepsplan gedrag. 
• Visser, A. (2011). Een roze bril: meidenvenijn op de basisschool. 
• Wolf, K. van der & Beukering, T van (2009). Gedragsproblemen in scholen. 
• Young, S. (2012). Van pesten naar samenwerken. 

 

8.4 Interessante sites 
• www.pestweb.nl  
• www.weetwatjetypt.nl 
• www.pesten.net   
• www.digibewust.nl 
• www.pestenislaf.nl   
• www.mijnkindonline.nl   
• www.cyberpestendebaas.nl  
• www.sociaalemotioneel.slo.nl  
• www.schoolenveiligheid.nl  

  

http://www.pestweb.nl/
http://www.weetwatjetypt.nl/
http://www.pesten.net/
http://www.digibewust.nl/
http://www.pestenislaf.nl/
http://www.mijnkindonline.nl/
http://www.cyberpestendebaas.nl/
http://www.sociaalemotioneel.slo.nl/
http://www.schoolenveiligheid.nl/
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Bijlage 1 Wet Veiligheid op school 
 

Met de komst van de wet Veiligheid op school – per 1 augustus 2015 – zijn scholen in het 
primair-, voortgezet- en speciaal onderwijs verplicht zorg te dragen voor een veilige 
school. De wet heeft tot doel pesten aan te pakken en de veiligheid voor leerlingen op 
school te vergroten. 
 
U leest hier wat de wet precies voorschrijft en welke instrumenten u kunt gebruiken bij 
het in de praktijk brengen van deze wettelijke verplichtingen op uw school. Tot slot 
verwijzen wij u naar websites en producten voor meer informatie. 
 
Wettelijke verplichtingen veiligheid op school 
Met de aanpassing van de onderwijswetten heeft het bevoegd gezag van de school de 
plicht gekregen om zorg te dragen voor de veiligheid op school. Waarbij het bevoegd 
gezag in ieder geval: 
beleid met betrekking tot de veiligheid voert; 
de veiligheid van leerlingen op school monitort met een instrument dat een 
representatief en actueel beeld geeft; 
er zorg voor draagt dat bij een persoon ten minste de volgende taken zijn belegd: 
– het coördineren van het beleid in het kader van het tegengaan van pesten; 
– het fungeren als aanspreekpunt in het kader van pesten. 
 
1. Veiligheidsbeleid 
Scholen krijgen zijn als gevolg van de wetswijziging verplicht een papieren 
veiligheidsbeleid om te zetten in praktijk. De verplichting bestaat uit het ontwikkelen 
van een set samenhangende maatregelen, gericht op preventie en het afhandelen van 
incidenten. Dit beleid dient gevormd te worden met alle betrokkenen van de school en 
verankerd te worden in de dagelijkse praktijk. In het kader van pesten wordt scholen 
geadviseerd een anti-pestmethode te kiezen in de geest van de sociaal pedagogische 
visie die past bij de school. 
Het Digitaal veiligheidsplan biedt u ondersteuning bij het vormgeven, actualiseren en 
verbeteren van uw veiligheidsbeleid. U kunt zich gratis aanmelden en gebruikmaken van 
deze online tool: www.digitaalveiligheidsplan.nl 
De Wegwijzer programma’s sociale veiligheid helpt u bij het maken van een keuze voor 
een geschikte anti-pestmethode. 
 
2. Monitoring 
De wet schrijft voor dat scholen jaarlijks de veiligheidsbeleving van leerlingen moeten 
monitoren met een instrument dat een actueel en representatief beeld geeft van de 
veiligheid van de leerlingen. U bent vrij in de keuze van het instrument. Het instrument 
moet wel valide, betrouwbaar zijn en voldoen aan de wettelijke eisen. De monitoring 
moet drie soorten vragen bevatten: 
Vragen naar het vóórkomen van incidenten op school 
Vragen over de veiligheidsbeleving van leerlingen 
Vragen over het welbevinden van leerlingen 
U vindt verwijzingen naar instrumenten en meer informatie over monitoring op deze 
website: Monitoring sociale veiligheid. 
 
 

http://www.digitaalveiligheidsplan.nl/
https://www.schoolenveiligheid.nl/po-vo/wegwijzer-programmas-sociale-veiligheid/
https://www.schoolenveiligheid.nl/actueel/verplichte-monitoring-sociale-veiligheid/
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3. Aanspreekpunt pesten 
Voor ouders en leerlingen is het van belang om een laagdrempelig aanspreekpunt te 
hebben op school wanneer zij te maken krijgen met pesten. De wet schrijft voor dat er 
op iedere school een persoon is die fungeert als vast aanspreekpunt. Daarnaast moet er 
ook iemand zijn binnen de school die het beleid tegen pesten coördineert. Het gaat om 
hierbij nadrukkelijk om het beleggen van taken en niet het creëren van een nieuwe 
functie. In de memorie van toelichting bij de wet wordt de vertrouwenspersoon als 
voorbeeld genoemd. 
Meer informatie over het beleggen van deze taken vindt u in het informatieblad 
‘Aanspreekpunt pesten en coördineren anti-pestbeleid‘ (pdf) 
 
Actieplan Sociale veiligheid op school 
De PO-Raad en de VO-Raad hebben een Actieplan opgesteld ter ondersteuning van 
scholen en hun besturen bij het werken aan de veiligheid op school. Stichting School & 
Veiligheid heeft samen met de sectorraden acties uitgevoerd die scholen helpen bij het 
in de praktijk brengen van de wettelijke verplichting. 
 
Toezicht 
De Onderwijsinspectie ziet vanaf augustus 2016 toe op naleving van de zorgplicht 
veiligheid en het door de school te voeren sociaal veiligheidsbeleid. Ook heeft de 
inspectie toegang tot de monitorgegevens van scholen. Dit stelt de inspectie beter in 
staat om het gesprek aan te gaan met de school over de verbetering van de veiligheid op 
school. 
Informatie over het toezicht vindt u op: onderwijsinspectie.nl 
 

  

https://www.schoolenveiligheid.nl/po-vo/wp-content/uploads/sites/2/2016/06/Aanspreekpunt-en-coordinatie-antipestbeleid.pdf
http://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/sociale-veiligheid
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Bijlage 2 Sturend onderwijskundig kader (Van Rijn, 2015) 
 

Wat is de bedoeling? 
Dit stuk wil je helpen om door de bomen het bos te zien. Er komt best veel op je af als 
leerkracht. Het is prettig wanneer je dan toch zicht kunt houden op waar het in de kern 
om gaat. Daar wil dit stuk je bij helpen. 
 
Jouw verantwoordelijkheid in notendop 
Als leerkracht op deze school ben je kort en goed verantwoordelijk voor vier 
resultaatgebieden: 
1. Een positief leer- en leefklimaat (Hulpkaart 1) 
2. Zelfstandig en verantwoordelijk gedrag van leerlingen (Hulpkaart 2) 
3. Sociaal vaardig gedrag: ruimte kunnen vragen en ruimte kunnen geven! (Hulpkaart 3) 
4. Leeropbrengsten die recht doen aan het potentieel van de leerling (Hulpkaart 4) 
 
Wanneer is het goed? 
1. Een positief leer- en leefklimaat 

- Een hoog betrokkenheidniveau van leerlingen tijdens de lessen: belangstelling, 
enthousiasme, nauwkeurigheid, volharding, aanhoudende concentratie 

- Er is een goede sfeer met respectvolle omgang: elkaar uit laten praten, contact 
maken, luisteren naar elkaar, elkaar steunen, ontbreken van negatief reageren op 
elkaar (leerkracht en kinderen) 

- Kinderen houden zich aan regels en afspraken 
- Kinderen durven hun eigen mening te geven 
- Leerkrachten handhaven consequent regels en afspraken 
- Leerkrachten bieden de kinderen uitdaging 
- Communicatie verloopt op een respectvolle manier (zowel tussen de kinderen 

onderling en tussen de kinderen en leerkrachten) 
- Kinderen krijgen ruimte voor eigen activiteiten en initiatieven 
- Veel kinderen tonen inlevingsvermogen 
- Interacties tussen leerkracht en kinderen verlopen positief 
- Leerkracht en kinderen geven elkaar opbouwende feedback, denken en praten 

vanuit kansen en mogelijkheden 
 
2. Zelfstandig en verantwoordelijk gedrag van leerlingen 
Verantwoordelijk gedrag is zichtbaar in: 

- verantwoordelijkheid nemen voor het materiaal (gebruik, opruimen, verzorging) 
- verantwoordelijkheid nemen voor de taak (nauwkeurigheid, controle van het 

werk, 
- willen weten wat goed ging en minder goed, willen leren van gemaakte fouten 
- verantwoordelijkheid nemen voor het gedrag (aanspreekbaar zijn, naleven 

regels, 
- weinig correctie nodig hebben, iets doen met aanwijzingen van de leerkracht, 
- ruimte geven aan de ander, reflectie op eigen gedrag 
- Zelfstandig gedrag is het zelfstandig uitvoeren van leer- en denkfuncties. 

Voorbeelden: 
- materiaal kiezen en daar een tijdlang mee spelen of werken 
- bij een taak kunnen vertellen wat je moet doen (eerst dit, dan dat …) 
- kunnen aangeven of hulp van leerkracht nodig is (en bij welk onderdeel) 
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- realistisch kunnen inschatten hoeveel tijd je met een taak bezig bent 
- realistisch kunnen inschatten hoe goed het gaat als je een tijdje bezig bent 
- zelf het werk goed na kunnen kijken 
- kunnen vertellen wat je geleerd hebt van je fouten 
- een ander kunnen helpen zonder voor te zeggen 
- een planning maken en je daar aan houden en indien nodig bij kunnen stellen 

Probeer je een duidelijk beeld te vormen van het niveau van zelfstandig en 
verantwoordelijk gedrag van de leerlingen. Hoe is eraan gewerkt? Wat heeft dit concreet 
opgeleverd? En waar kun JIJ dus bij aansluiten! 
 
3. Sociaal vaardig gedrag 
Ruimte vragen voor zichzelf: 
Kunnen de kinderen in de groep ruimte vragen voor zichzelf? Tonen ze initiatief? Eigen 
inbreng? Eigen ideeën? Eigen meningen … Voor welke kinderen geldt dit duidelijk WEL 
en NIET. 
Ruimte geven aan de ander: 
Kunnen de kinderen in de groep ruimte geven aan de ander? Reageren ze aardig op 
elkaar? Nemen ze initiatief om elkaar te helpen en te steunen? Tonen ze 
impulsbeheersing in de contacten met elkaar? Laten ze elkaar bijvoorbeeld uitpraten? 
Laten de kinderen ook flexibel gedrag zien? Door mee te gaan in de ideeën van andere 
kinderen bijvoorbeeld? Door te overleggen? Enzovoort. Voor welke kinderen geldt dit 
duidelijk WEL en NIET. 
 
4. Leeropbrengsten die recht doen aan het potentieel van de kinderen 
De opbrengsten sluiten goed aan bij de capaciteiten en mogelijkheden van de leerling. 
Stel jezelf dus altijd de vraag: wat hebben deze leerlingen in potentie in huis? 
Wat vraagt dit van jou? 

1 Je stelt jezelf heel goed op de hoogte van de beginsituatie van je groep ten aanzien 
van deze vier resultaatgebieden. Dat doe je nog vóór je deze groep krijgt.  

2 Je formuleert voor elk van deze gebieden einddoelen die zo concreet zijn opdat je 
het succes kunt meten. Met deze doelen vertel je heel kernachtig: dit wil ik met 
deze groep bereiken.  

3 Je gaat vooraf na hoe je dat wilt doen. Je kunt dit duidelijk beargumenteren. 
4 Je vertaalt deze doelen naar haalbare tussendoelen die ook voor kinderen goed te 

begrijpen zijn. 
5 Je zorgt ervoor dat leerlingen eigenaar zijn van deze doelen. 
6 Je werkt planmatig aan het realiseren van deze doelen. 
7 Je bewaakt nauwkeurig of de doelen gerealiseerd gaan worden. Je zet daarvoor 

niet alleen toetsen maar ook observaties en gesprekken met kinderen in. 
8 Je signaleert tijdig of het bereiken van de doelen mogelijk in gevaar komt. 
9 Je neemt maatregelen om deze doelen alsnog te realiseren. Die verwerk je in je 

plannen, zodat voor anderen volgbaar is wat je doet en waarom. 
10 Je gaat zelf actief op zoek naar nieuwe inzichten, methodieken, werkwijzen, 

enzovoort, wanneer je merkt dat je eigen kennis en vaardigheden ontoereikend 
zijn. 

11 Je vraagt uit jezelf op tijd hulp als je er alleen niet uitkomt. 
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Welke support mag je verwachten? 
1 Een aantal keren per jaar een ontwikkelgesprek. In dit ontwikkelgesprek is er 

aandacht voor jou in dit proces van werken aan goede ‘resultaten’. Je ervaart dat 
er naar je geluisterd wordt. Dat er wordt meegedacht. Dat het gesprek gericht is 
op jouw groei hierin. Dat het gesprek je helpt om daarover te reflecteren. 

2 Je mag ook zichtbaar leiderschap verwachten. De schoolleiding komt heel 
geregeld bij je in de klas, al is het maar kort. Deze korte klassenbezoekjes zijn 
bedoeld om te helpen “de zaag scherp te houden”. Op een positieve manier krijg 
je in een kort nagesprek na schooltijd helpende feedback. Zo’n gesprekje is ook 
een hoe-gaat-het-met-je moment. 

3 Je leert elkaar te zien en te ondersteunen in dit proces van werken aan goede 
‘resultaten’. Je leert om met elkaar een lerend netwerk te vormen en te 
onderhouden. Rondom de resultaatgebieden verzamel je samen steeds meer 
kennis, krijg je steeds beter scherp wat werkt, formuleer je onderzoeksvragen die 
altijd lekker dichtbij je eigen praktijk liggen, groei je met elkaar toe naar een team 
dat steeds beter in staat is om samen verantwoordelijkheid te dragen voor het 
resultaat, het proces, de sfeer en de onderlinge communicatie. 

4 En…we leggen in dit document uit hoe je bij elk resultaatgebied tot een 
beginsituatie komt en doelen stelt! 

 
Moraal van het verhaal: eigenaarschap bij de leerkracht! 
Inderdaad, we vinden het superbelangrijk dat jij je eigenaar weet als het gaat om de vier 
gebieden die we noemden. Wat als dat niet zo is? Dan wordt schoolontwikkeling zo’n 
moeizaam verhaal waarbij je nooit met elkaar dat gevoel van “grip” ervaart en “samen 
verder komt”. Er zit nog een hele mooie kant aan dit verhaal. Op deze manier vanuit zo’n 
kader werken doet veel meer recht aan jou als professional. Voor je het weet, zijn we 
elkaar van alles aan het voorschrijven. Dat doet onvoldoende recht aan ons verschillend 
zijn. Natuurlijk zien we graag doorgaande lijnen bij bepaalde dingen. Denk aan 
socialisering. Denk aan zelfstandig werken. Toch is ook dat iets dat zich niet laat 
opleggen. Het moet bij jullie vandaan komen. De schoolleiding kan de reflectie hierover 
op gang brengen. Dat gaan we ook zeker doen. Maar wel steeds vanuit die focus op 
eigenaarschap. Dat houdt ook in: denken vanuit het linksom-rechtsom principe. Als jij 
goede ‘resultaten’ boekt op manier A en jouw collega bereikt dat op manier B dan is dat 
prima toch? Dat geeft ruimte aan verscheidenheid. 
 
Twee basisregels: proactief en reflectief! 
Het bovenstaande vraagt van ons allemaal een proactieve en reflectieve opstelling. 
Verschillend zijn is iets geweldigs als je maar bij elkaar de drive merkt om verder te 
komen en de bereidheid om te reflecteren. Zodra ik op afwachten, ga zitten, kom ik in 
een afhankelijkheidsrelatie terecht met de ander. Dat levert stagnatie en frustratie op. Jij 
hebt het recht om je gezien te voelen in jouw uniek-zijn. De ander heeft het recht om bij 
jou te ervaren dat het initiatief steeds bij jou vandaan komt. Dat je niet afwacht … niet 
volgt … maar proactief bent. En … dat je fundamenteel bereid bent om steeds weer te 
reflecteren op je eigen functioneren. 
In het bovenstaande hebben we feitelijk niks anders gedaan dan schoolontwikkeling 
terugbrengen tot de kern. Tegelijkertijd proef je, denk ik wel, dat wat we hier schrijven 
véél verder gaat dan wat opsomminkjes hoe we het hebben willen. Dit gaat over cultuur 
en grondhouding. Probeer je eens voor te stellen wat het zou betekenen wanneer je 
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ervaart dat je hierin gestaag verder komt met elkaar. Hoe zou jij je dan voelen? Wat zou 
dit voor jou betekenen? 
 
Aan de slag… 
Vorm een beeld bij onderstaande resultaatgebieden. Gebruik hiervoor de hulpkaarten en 
formuleer doelen. Aan het eind van het schooljaar kan je dit samen doen met de 
leerkracht die volgend jaar jouw leerlingen krijgt. 
1. Een positief leer- en leefklimaat: Formuleer doelen Hulpkaart 1 
2. Zelfstandig en verantwoordelijk gedrag van leerlingen: Formuleer doelen Hulpkaart 2 
3. Sociaal vaardig gedrag: Formuleer doelen Hulpkaart 3 
4. Leeropbrengsten die recht doen aan het potentieel van de leerling: Formuleer doelen 
Hulpkaart 4 
 
Hulpkaart 1 
Positief leer- en leefklimaat 
Om zicht te krijgen op het leerklimaat moet je weten: 
1. in hoeverre leerlingen gemotiveerd deelnemen aan de lessen/activiteiten 
2. in hoeverre leerlingen taakgericht gedrag laten zien tijdens het werken (snel 
beginnen, geen of weinig taakvermijdingsgedrag, aanhoudende concentratie, 
nauwkeurig werken) 
3. in hoeverre leerlingen belangstelling hebben voor de lesaanbod 
Om zicht te krijgen op het leefklimaat moet je weten: 
1. in hoeverre interacties tussen leerlingen overwegend positief verlopen 
2. in hoeverre kinderen elkaar en de leerkracht makkelijk hulp vragen 
3. in hoeverre kinderen zich makkelijk durven te uiten, hun mening bijv. durven te 
zeggen 
4. in hoeverre kinderen de regels van de groep en van de school naleven 
5. in hoeverre interacties tussen leerkracht en kinderen positief verlopen 
6. in hoeverre kinderen positieve initiatieven tonen ten opzichte van elkaar 
7. of er in termen van groepsdynamica sprake is van een positieve, neutrale of negatieve 
groep.  
 
Gebruik hierbij waar mogelijk gegevens vanuit het pedagogisch leerlingvolgsysteem. 
Welke informatie geeft dit je over het welbevinden en het werkklimaat? Indien het 
werk- en of leefklimaat een aandachtspunt blijkt te zijn, is er een relatie met de 
ontwikkeling van de sociale vaardigheden? Of met de ontwikkeling van de didactische 
vaardigheden? Zitten er leerlingen in de groep met externaliserend probleemgedrag? 
Wat is daarvan de impact op de andere leerlingen? Ga daarbij goed na welke 
maatregelen concreet zijn genomen en wat het effect hiervan was. Wat werkte en wat 
werkte niet? Wat kun je met die informatie? 
 
Je kunt ook afspreken met elkaar dat elke leerkracht ten aanzien van het werk- en 
leefklimaat in zijn groep een groepsnotitie aanmaakt in ParnasSys. Die kan worden 
getoond op de groepskaart. Door verstandig te werken met groepsnotities is een 
intensief overdrachtsgesprek niet meer nodig. Bovendien kun je door het stellen van 
standaardvragen in een groepsnotitie bevorderen dat iedereen ongeveer dezelfde 
informatie oplevert hierover. Kwaliteitswinst en efficiency gaan dan mooi samen op. 
Gebruik de informatie vanuit ZIEN! om gericht te werken aan verbetering van het 
werkklimaat (betrokkenheid) en het leefklimaat (welbevinden). 
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Dit blijkt zowel uit observaties tijdens de lessen als uit de resultaten van bijv. ZIEN!, de 
leerling vragenlijst van ZIEN!, gesprekken met leerlingen 
 
Hulpkaart 2 
Zelfstandig en verantwoordelijk gedrag 
In onderstaande tabel hebben we beschreven wat je van leerlingen mag verwachten op 
het gebied van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Vanaf gr 3 zijn de vaardigheden 
op ik-niveau beschreven. Dat heeft twee voordelen: 1. Je kunt deze vaardigheden 
vertalen naar een “groeiblad zelfstandigheid en verantwoordelijkheid” voor kinderen 
(systematische evaluatie en eigenaarschap) en 2. Je kunt deze vaardigheden direct als 
doel opnemen in je plan. 
 
gr 1 4½ jr Kan korte tijd gericht bezig zijn met een gesloten of open activiteit; voert 
eenvoudige activiteiten zonder hulp uit 
5 jr Kan voor langere tijd zonder hulp bezig zijn met een kleine gesloten taak; kan 
langere tijd zonder hulp werken/spelen in hoeken; vrije spel en constructieve/ 
expressieve activiteiten: handelen ontwikkelt zich van prikkel gestuurd naar 
intentioneel (vanuit bedoelingen): dit is een belangrijk ontwikkeling signalerend 
gegeven, omdat dit ontwikkeling van de innerlijke taakgerichtheid weerspiegelt! 
gr 2 5½ jr Kan voor langere tijd geconcentreerd met een gestructureerde = gesloten 
taak bezig zijn; opsplitsing in deeltaken is dan nog belangrijk en kan het kind nog 
niet zelf. In spel- en constructieve/expressieve activiteiten is duidelijk sprake van 
intentioneel handelen. Kind kan eigen handelen achteraf waarderen (wat heb ik 
gedaan, hoe ging het, hoe tevreden ben ik). Dit gaat samen met ontwikkeling 
zelfsturing, zelfcontrole, zelfreflectie. Belangrijk ontwikkeling signalerend gegeven: 
innerlijke taakgerichtheid! (Dit observeer je bij de eigen gekozen activiteiten van 
het kind, niet bij gesloten activiteiten!) 
 
6 jr Voert zelfstandig een gestructureerde taak helemaal uit. Bij eigen gekozen 
activiteiten: intentioneel handelen, kind kan deze bedoelingen ook realiseren als de 
situatie lastiger wordt. Kind verbindt deze activiteiten met lees- en schrijfactiviteiten 
(ontluiking naar bewuste leeractiviteit) 
Graag geef ik mee dat de ontwikkeling van de innerlijke taakgerichtheid met het 
oog op ontwikkeling van de zelfstandigheid cruciaal is bij de overgang naar groep 2- 
3. Een kind kan misschien x letters kennen etc. maar wanneer de innerlijke 
taakgerichtheid onvoldoende is, is dit een belangrijk risicokenmerk waar de 
leerkracht van groep 3 nadrukkelijk rekening mee dient te houden. Vaak gaan we 
bij deze kinderen sterk structureren/compenseren en komt het kind steeds meer in 
een afhankelijkheidsrelatie. Leerkrachten van groep 1-2 doen er m.i. goed om de 
ontwikkeling van de innerlijke taakgerichtheid goed te volgen en te stimuleren. 
Informeer de leerkracht van groep 3 goed over wat je hierin hebt waargenomen. 
 
gr 3 Stel je goed op de hoogte van met name de ontwikkeling van de innerlijke 
taakgerichtheid. Binnen KIJK! wordt dit niet gevolgd, vraag leerkrachten in groep 1- 
2 hier wel op te letten, want dit is een belangrijk ontwikkeling signalerend 
gegeven! Is de innerlijke taakgerichtheid nog onvoldoende ontwikkeld, dan raad ik 
je aan daar sterk op in te zetten. Voorkom dat deze kinderen afhankelijk 
worden/blijven van jouw structuur en begeleiding! 
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1e helft Voert een (gesloten) taak helemaal zelfstandig uit. Kan volhouden. 
2e helft Vaardigheden waar je bij leerlingen met succes op kunt sturen, zijn: 
1. Als ik werk, ben ik met mijn taak bezig. (zelfstandige uitvoering, vol 
kunnen houden) 
2. Ik kan mijn buurman/buurvrouw helpen zonder voor te zeggen. 
3. Ik kan hardop vertellen wat ik moet doen bij mijn lesjes. 
4. Ik kan bij veel lesjes ook al zeggen: dit moet ik eerst doen en dan dat. 
5. Ik kan zelf het materiaal pakken wat ik nodig heb voor deze taken. 
6. Ik ruim dit materiaal uit mezelf ook altijd weer op. 
7. Ben ik klaar met mijn werk, dan kies ik zelf een vervolgtaak uit. 
 
Ga voor jezelf uiterlijk rond de Kerst na hoe je met kinderen deze vaardigheden 
opbouwt. Volg kinderen hier in. Zorg dat je van alle kinderen kunt aangeven hoe ze 
zich hierin hebben ontwikkeld. Nog mooier: evalueer de genoemde punten 
wekelijks met kinderen en laat hen zelf nadenken over hun ontwikkeling hierin. 
Maak kinderen eigenaar! 
 
gr 4-5 Vaardigheden die je kinderen uit groep 4-5 prima bij kunt brengen, zijn: 
1. Als ik werk, ben ik met mijn taak bezig: zelfstandig een taak met meerdere deeltaakjes 
(eerst dit, dan dat en dan dat) uit kunnen voeren 
2. Ik geef niet snel op als mijn taak moeilijker wordt. 
3. Ik kan ……. zelf nakijken. (bijvoorbeeld rekenen; kind kan nauwkeurig aangeven 
hoeveel sommen het goed/fout had) 
4. Ik kan uitleggen hoe ik mijn lesjes maakte. (werk achteraf waarderen) 
5. Ik ben trots op wat ik doe, daarom verzorg ik mijn werk goed. 
6. Ik kan hardop vertellen wat ik moet doen bij mijn lesjes. 
7. Ik kan bij de meeste lesjes dan ook al zeggen: dit moet ik eerst doen en dan dat. 
8. Ik kan zelf het materiaal pakken wat ik nodig heb voor deze taken. 
9. Ik kan mijn buurman/buurvrouw helpen zonder voor te zeggen. 
10. Ik weet zelf al of ik wel of geen uitleg nodig heb bij een lesje. De leerkracht stuurt in 
de eerste helft van groep 4 bij voorkeur heel bewust op de volgende vaardigheden: 
1. zelf opdrachten kunnen lezen 
2. in eigen woorden kunnen vertellen hoe een lesje gemaakt moet worden 
3. weten hoe iets in het schrift opgeschreven moet worden 
4. nakijken met het juiste antwoordenboek 
5. vragen stellen aan elkaar, elkaar kunnen helpen zonder voor te zeggen 
6. het goed invullen van een eventuele takenkaart 
 
Ga voor jezelf aan het begin van het schooljaar en rond de kerst na hoe je zelfstandigheid 
met kinderen opbouwt. Volg kinderen hier in. Zorg dat je van alle kinderen kunt 
aangeven hoe ze zich hierin hebben ontwikkeld. Nog mooier: evalueer de genoemde 
punten wekelijks met kinderen en laat hen zelf nadenken over hun ontwikkeling hierin. 
Maak kinderen eigenaar! 
 
gr 6-8 Vaardigheden die je kinderen uit groep 6-8 prima kunt bijbrengen, zijn: 
1. Ik kan een hele poos aandachtig bezig zijn met mijn taken. 
2. Ik kan hardop vertellen wat ik moet doen bij mijn taken. 
3. Ik kan zelf het materiaal pakken wat ik nodig heb voor deze taken. 
4. Ik geef niet snel op als de taak wat lastiger word. 
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5. Ik ben trots op wat ik doe, daarom verzorg ik mijn werk goed 
6. Ik kijk nauwkeurig na. 
7. Ik kan na het nakijken uitleggen wat goed ging en wat minder goed ging. 
8. Ik kan na het nakijken zelf inschatten of ik fouten moet verbeteren of extra moet 
oefenen. 
9. Ik kan zelf bepalen of ik wel of geen uitleg nodig heb. 
10. Ik kan zelf al goed inschatten hoeveel tijd ik nodig heb voor de lesjes. 
11. Ik help een andere leerling om het zelf te kunnen! (gr. 7-8) 
12. Ik kan zelf een planning maken en me daar aan houden. (gr. 7-8) 
13. Ik kan zelf aangeven of ik meer uitdaging nodig heb (gr. 7-8). 
 
Ga voor jezelf aan het begin van het schooljaar en rond de kerst na hoe je zelfstandigheid 
met kinderen opbouwt. Volg kinderen hier in. Zorg dat je van alle kinderen kunt 
aangeven hoe ze zich hierin hebben ontwikkeld. Nog mooier: evalueer de genoemde 
punten wekelijks met kinderen en laat hen zelf nadenken over hun ontwikkeling hierin. 
Maak kinderen eigenaar!  
 
Als je op basis van de informatie van de leerkracht van de vorige groep signaleert dat 
leerlingen onvoldoende verantwoordelijk gedrag laten zien, ga dan achtereenvolgens na: 
1. tonen kinderen verantwoordelijkheid voor het materiaal (kinderen in gr 1 kunnen 
dat al snel) 
2. tonen kinderen verantwoordelijkheid voor de taak (zorgvuldigheid, netheid, werk af 
willen krijgen, nauwkeurig corrigeren zijn onder meer signalen) 
3. tonen kinderen verantwoordelijkheid voor het eigen gedrag? 
 
Nemen kinderen weinig verantwoordelijkheid voor het eigen gedrag begin dan bij 
verantwoordelijkheid voor de taak. Laten kinderen dit ook weinig zien, begin dan eerst 
bij verantwoordelijkheid tonen voor het materiaal. Geef kinderen inzicht in hun 
beginsituatie, stel haalbare doelen met hen op en bedenk als het even kan samen met de 
kinderen hoe je daar aan gaat werken. Accepteer hun beginsituatie, praat niet vanuit een 
veroordelende houding, focus op succeservaring, benoem de groei en bouw van daaruit 
verder. Blijf de leerlingen uitdagen om “groter te groeien”. Je zult merken dat dit zowel 
het leer- als het leefklimaat ook ten goede komt. 
 
Hulpkaart 3 
Sociaal gedrag 
Gebruik je pedagogisch signaleringsinstrument om te bepalen of kinderen recht kunnen 
doen aan zichzelf en de ander. Dat is namelijk kenmerkend voor een gezond sociaal 
functioneren. In onderstaand voorbeeld worden de vijf begrippen uit Zien! genoemd die 
over sociaal gedrag gaan. Laat je daar niet door afleiden indien je met een ander systeem 
werkt. Bij sociaal gedrag gaat het ALTIJD om balans tussen “recht doen aan jezelf” en 
“recht doen aan de ander”. 
 
Wanneer spreken we van een onderwijsbehoefte 
- kind toont weinig initiatief richting medeleerlingen 
- kind toont weinig autonomie > eigen grapjes, ideeën, verhalen, humor, interesses 
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“Help mij om ruimte voor mijzelf te vragen.” 
(NB: een kind toont mogelijk wel voldoende of veel initiatief maar onvoldoende 
autonomie > ook dan is deze hulpvraag van toepassing! Omgekeerd  
- het kind toont in ieder geval onvoldoende impulsbeheersing 
- het kind toont onvoldoende inlevingsvermogen naar anderen (luisteren, zorgdragen, 
rekening houden) 
- het kind stelt zich onvoldoende flexibel op (meegaan met idee van de ander, eigen idee 
opgeven, compromis sluiten) 
 
“Help mij om ruimte aan de ander te geven.” 
Gebruik vooral steeds je gezonde verstand. Heb jij het idee dat dit kind teveel ruimte 
voor zichzelf opeist TEN KOSTE van de ander? En nog simpeler: gun ik dit kind dat het 
op de basisschool leert om meer recht te doen aan de ander? Belangrijk criterium: 
Doordat het kind zoveel ruimte neemt, zijn de relaties met medeleerlingen feitelijk niet 
wederkerig! (…) 
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Bijlage 3 Suggesties start schooljaar 
 
Suggesties voor de forming, norming en storming fases aan het begin van het 
schooljaar (Overveld, 2012): 
  
FORMING (week 1) 

o Inrichting van de klas bespreken. 
o Kinderen maken een paspoort van zichzelf. 
o Portret tekenen 
o Klassenblog bijhouden 
o Voorwerpen meenemen raden van wie het is of erover laten vertellen 
o Samen een naam verzinnen voor de groep: onderdeel van Taakspel. 

 
NORMING (week 2 t/m 8) 

o De groep laten nadenken over gedragsverwachtingen die passen bij de waarden/ 
regels van de school. 

o Gedragsverwachtingen aanleren op verschillende locaties in de school. 
Regelmatig oefenen of voorbeelden laten geven door kinderen. Hoe loop je van de 
klas naar de kleedkamers (laten zien) 

o Klassikaal een sociaal probleem voor leggen (wellicht uit de dagelijkse praktijk 
maar wel geanonimiseerd). In groepen zoeken naar oplossingen. 

o Klassikaal een sociaal probleem spelen in een rollenspel. Goede voorbeeld laten 
naspelen en praten over het gevoel dat dit opwekt en het foute voorbeeld laten 
naspelen en praten over het gevoel dat dit opwekt. 

o Maak een visuele weergave van de regels met een woordweb. 
o Morele dilemma’s bespreken. Hierbij zelf het goede voorbeeld geven en respect 

tonen voor de verschillende standpunten van kinderen. 
o Praten over straf en beloning.  
o Lessen over normen en waarden aanbieden en wellicht dramatiseren. 
o Vriendschapsproject project opzetten (met aandacht voor cyberpesten). 
o In groepjes overeenkomsten zoeken op verschillende gebieden en opschrijven. 

Later presenteren aan de rest van de klas. 
o Elke week is een kind de zonnebloem van de week. Op elk geel bloemblaadje 

wordt door iedere leerling een compliment geschreven of iets fijns over die 
leerling. 
 

STORMING (week 4 t/m 8) 
o Coöperatief leren introduceren. Rollen verdelen: voorzitter, notulist, tijdbewaker. 
o Vriendschapsproject voortzetten 
o Gymles: opdrachten in afwisselen leiderschap. 
o Complimenten geven en ontvangen. Ieder kind maakt 5 kaartjes met daarop een 

compliment voor een klasgenootje. Zorg ervoor dat iedereen minstens 3 kaartjes 
ontvangt. 

o Praten over hoe emoties gedrag beïnvloeden. 
o Uitbreiden van emotiewoordenschat 
o Samen werk opdrachten geven zoals een zo hoog mogelijke toren bouwen van 

papierstroken/ kranten. 
o Gezelschapsspelletjes spelen/ leren omgaan met winst en verlies 
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o Evalueren van een groepsactiviteit. Hoe ging het samenwerken? Geef vooral 
aandacht aan wat goed ging. 

o Praten over het begrip respect.  
o Kinderen leren reflecteren op eigen handelen 
o Kinderen een conflict zelf laten oplossen en vragen hoe het is verlopen. (Bedenk 

een oplossing waar jullie beiden tevreden over zijn). 
o Rollenspellen spelen over effectief problemen oplossen. Verzin een situatie en 

laat een groepje kinderen deze situatie naspelen en er een geschikte en 
realistische oplossing voor aandragen.  
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Bijlage 3 Pompom 
 

Regels groepen 1-2 
 

- Wij zijn lief en aardig voor elkaar. 
- Wij luisteren naar elkaar. 
- Stop! Houd op! Ik vind het niet leuk. 
- Samen spelen, samen delen. 
- Foutje? Zeg maar sorry. 
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Bijlage 4 Kids’ Skills (Furman, 2010) 
 
Kids Skills is een methode om samen met een kind ‘een probleem’ op te lossen. Tijdens de 
methode Kids Skills volg je onderstaande stappen.  
 
Stap 1: problemen vertalen in vaardigheden 
Goed gedrag kan aangeleerd worden. Wanneer een kind moeite heeft met zijn vinger 
opsteken, beheerst hij deze vaardigheid nog niet. Het kind moet leren om zijn vinger op 
te steken als hij iets wil vertellen. 
 
Stap 2: het eens worden over de vaardigheid, die geleerd moet worden 
Het kind moet het eens zijn met de te leren vaardigheid. Schrijf van te voren een aantal 
positieve punten op van het kind en vertel dit ook. Geef complimenten en vraag welke 
vaardigheden het nog meer zou willen leren. Het kind zal verschillende dingen opnoemen. 
Reageer positief op deze dingen en zeg dat het ook een goede vaardigheid zou zijn als het 
zijn vinger op zou steken als hij iets wil zeggen. Grote kans dat het kind hier positief op 
reageert. 
 
Stap 3: de voordelen van de vaardigheid onderzoeken 
Ga samen met het kind op zoek naar de voordelen, die het beheersen van een bepaalde 
vaardigheid oplevert. Dit hoeven niet alleen voordelen voor het kind zelf te zijn, maar ook 
voor een ander. Vraag: “Waarom denk je dat het handig voor jou is om dit te leren?” Maak 
met elkaar een lijst en kopieer deze ook voor het kind. 
 
Stap 4: de vaardigheid een naam geven 
Laat het kind een naam kiezen voor zijn vaardigheid. Je zou de vaardigheid ook kunnen 
vernoemen naar iemand die het al goed beheerst. 
 
Stap 5: een totemfiguur kiezen 
Laat het kind een figuur kiezen die helpt bij het leren van de vaardigheid. Dit kan een dier, 
stripfiguur, familielid of ander persoon zijn. Laat de kind een afbeelding op Internet 
zoeken en hang dit op een zichtbare plek in de klas op. Onder de afbeelding schrijft het 
kind de naam van de vaardigheid. Dit herinnert het kind eraan dat hij een bepaalde 
vaardigheid leert. 
 
Stap 6: supporters werven 
Het kind heeft ook echte mensen nodig die hem helpen om een vaardigheid te leren. Zij 
stimuleren het kind, geven zelfvertrouwen en delen in vreugde wanneer het kind succes 
behaald. Vraag aan het kind wie hem zou kunnen helpen van het aanleren van de 
vaardigheid. Bijvoorbeeld iemand die de vaardigheid al goed beheerst. Vertel dat jij ook 
graag zou willen helpen als dit mag. 
 
Stap 7: meer zelfvertrouwen geven 
Het kind vraagt aan de supporters of ze hem willen helpen bij zijn vaardigheid. Nu gaan 
ze met elkaar het kind zelfvertrouwen geven. De leerkracht vraagt aan de supporters 
waarom ze denken dat het kind de vaardigheid kan leren. Bijvoorbeeld: er helpen veel 
mensen aan mee of omdat het kind grote wilskracht heeft. 
 
Stap 8: plannen maken om het te vieren 
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Wanneer de vaardigheid gehaald wordt gaan we het vieren. Het kind mag nu alvast kiezen 
hoe hij dit wil doen. Bijvoorbeeld een spel, buiten spelen, bordtekening maken. 
 
Stap 9: de vaardigheid omschrijven 
Het is belangrijk dat er regelmatig over de vaardigheid wordt gesproken. Hoe gedraagt 
iemand met die vaardigheid zich? Wat gaat er al allemaal goed? Het kan ook goed helpen 
om de situatie na te spelen. 
 
Stap 10: naar buiten treden 
Kinderen vinden het makkelijker om over dingen te praten die geleerd gaan worden. Hoe 
meer mensen het weten, hoe meer mensen het kind kunnen helpen. Je zou een poster 
kunnen maken van de vaardigheid die het kind leert. 
 
Stap 11: de vaardigheid oefenen 
Een kind heeft voldoende tijd nodig om de vaardigheid te oefenen. Dit moet je in kleine 
stapjes doen, zodat het kind steeds succes ervaart. Het kind moet zelf bedenken hoe het 
een vaardigheid het beste kan oefenen. Het is belangrijk dat de supporters bewondering 
hebben wanneer het kind vooruit gaat. 
 
Stap 12: geheugensteuntjes bedenken 
Er zijn altijd momenten dat het kind terug valt in zijn oude gedrag. Dit is eigenlijk heel 
normaal. Het is goed om samen af te spreken hoe het kind aan zijn vaardigheid herinnerd 
wil worden. Dit wordt de geheime afspraak tussen de persoon en de supporters. 
 
Stap 13: vieren dat het gelukt is 
Wanneer het kind heeft laten zien dat het de vaardigheid beheerst, dan is het tijd om dit 
te vieren. De supporters worden door het kind bedankt en voelen zich hierdoor 
gewaardeerd. 
 
Stap 14: de vaardigheid aan anderen doorgeven 
Nu mag het kind de vaardigheid aan iemand anders leren. Hierdoor wordt de vaardigheid 
nog meer versterkt en het vergroot zijn zelfvertrouwen! Het kind krijgt een groot applaus 
van zijn klasgenoten en de leerkracht vraagt wie ook deze vaardigheid van een echte 
expert   
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Bijlage 5 Interne trainingen: ‘Tim en Flapoor’ en ‘Ik ben een kei’ 
 
Wij onderkennen de noodzaak om structureel en preventief te investeren in de 
betrokkenheid (volharding en voldoening) en het welbevinden (relatie met kinderen, 
relatie met leerkrachten, competentie en autonomie) van onze leerlingen. Factoren als 
sociaal initiatief, sociale flexibiliteit, sociale autonomie, impulsbeheersing, 
inlevingsvermogen zijn in hoge mate bepalend voor het schoolsucces. Kinderen die bij 
hun sociale en emotionele ontwikkeling extra hulp en aandacht vragen kunnen op school 
een training volgen. Met onze methode Kwink werken we structureel en preventief aan 
sociaal emotioneel leren. Het kan zijn dat kinderen desondanks nog wat extra nodig 
hebben op dit gebied. 
 
Opzet en organisatie 

Taken groepsleerkracht: 
• De groepsleerkracht observeert en indiceert a.d.h.v. / m.b.v. de verschillende 

signaleringsinstrumenten. 
• De groepsleerkracht neemt deel aan groeps- en leerling besprekingen. 
• De groepsleerkracht voert het basisprogramma “Kwink” uit. 
• De groepsleerkracht voert (i.k.v. onderwijskundig kader) het pedagogische 

groepsplan uit. 
• De groepsleerkracht beheert het digitale leerlingendossier ParnasSys. 
• De groepsleerkracht voert, in overleg met de interne trainer, gesprekken met 

leerlingen en ouders. 
 

Taken intern begeleider: 
• De IB’er ondersteunt de groepsleerkracht bij de interpretatie van de 

signaleringsgegevens. 
• De IB’er geeft, indien van toepassing, relevante informatie vanuit de kind 

bespreking 0-13. 
• De IB’er stelt, in overleg met de interne trainers, de trainingen vast. 

 
Taken gedragsspecialist/trainer: 
• De trainer inventariseert, samen met de IB’er, op schoolniveau de behoefte aan 

trainingen. 
• De trainer heeft, in overleg met de groepsleerkrachten, intakegesprekken, soms 

met de leerling, altijd met de ouder(s) / verzorger(s). 
• De trainer voert, samen met een collega-trainer, de trainingen uit. 
• De trainer draagt zorg voor verslaglegging, per leerling en per bijeenkomst. 
• De trainer draagt zorg voor evaluatie en verslag aan ouders en 

groepsleerkrachten. 
 

Deskundigheid team: 
• Heeft basiskennis omtrent het aanbod aan trainingen. 
• Heeft de cursus “VERHAAL VAN EEN SIGNAAL” (of een vergelijkbare cursus) 

gevolgd. 
 
 

Deskundigheid trainers: 
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• Zij zijn specialist door opleiding en zijn gecertificeerd. 
• Gecertificeerd zijn (peildatum 04-04-2016): Janneke en Rianne  

 
Preventie 

basisprogramma methode “Kwink” 
observatie-instrumenten KIJK 

ZIEN! 
additionele materialen zoals EEN DOOS VOL GEVOELENS, EEN HUIS VOL 

GEVOELENS, KIKKER BE COOL, IN DE PUT UIT DE 
PUT, HET ANTI-PEST-SPEL, RET-KWARTET, et cetera. 

 
Intern Aanbod: Tim en Flapoor (Training-Sociaal-Competent-Gedrag) 
 
Theoretisch kader  
Gedurende deze training wordt onder andere stilgestaan bij sociale cognities. Onder 
‘sociale cognitie’ wordt verstaan het denken over andere personen, over relaties tussen 
andere personen en over regels en afspraken in de interactie (wisselwerking / contact) 
tussen personen. 
‘Theory of Mind’ is een begrip dat in dit verband ter sprake komt. ‘Theory of Mind’ heeft 
te maken met vaardigheden om aan jezelf en aan anderen gedachten, gevoelens, ideeën 
en intenties (bedoelingen) toe te schrijven en op basis daarvan vooruit te lopen op het 
gedrag van anderen; het gaat over het vermogen om zich een beeld te vormen van het 
perspectief van een ander en indirect ook van zichzelf; men maakt gebruik van ‘Theory of 
Mind’ wanneer men beschrijft wat een ander ziet, voelt of denkt vanuit zijn / haar 
perspectief. 
 
Doelstelling 
Binnen de training wordt geprobeerd kinderen ‘nieuw’ gedrag aan te leren naast het al 
bestaande gedrag. In bepaalde situaties is het bestaande gedrag zeer goed bruikbaar. 
Kortom: er wordt gewerkt aan een verruiming van de gedragsmogelijkheden (‘uitbreiding 
van het repertoire van sociaal handelen’), zodat kinderen adequaat kunnen (blijven) 
functioneren.   
 
Doelgroep 
De training is bedoeld voor kinderen vanaf niveau groep M3 tot en met groep M5. De 
kinderen die deelnemen zijn vaak geneigd om steeds op één specifieke wijze te reageren 
en zijn onvoldoende in staat gebleken om hun gedrag aan een situatie aan te passen. 
Zij vertonen sociaal onhandig gedrag en komen hierdoor (ongewild) in de problemen. 
Vaak gaat het om kinderen die te weinig weerbaar en te angstig in het contact met 
anderen (sociaal teruggetrokken) zijn, of te ongeremd zijn, snel ruzie maken en te 
weinig rekening kunnen houden met een ander (sociaal agressief). Aan de hand van 
observatiegegevens, overleg tussen groepsleerkracht en I.B. ‘er, (incidenteel kind) en 
ouder(s) / verzorger(s) wordt besloten of een kind in aanmerking komt voor deelname 
aan de TSCG.  
 
Werkwijze 
De training omvat, afhankelijk van de samenstelling van de groep en van de aard van de 
problematiek binnen die groep, maximaal 10 bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten worden 
geleid door twee interne gecertificeerde trainers. Een groep bestaat uit maximaal 10 
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kinderen. Voortdurend wordt binnen de training geoefend met sociale vaardigheden. 
Iedere bijeenkomst oefenen kinderen het aanbod in o.a. rollenspelen. Een ander 
onderdeel is de wekelijkse thuisklus. 
 
Op deze manier experimenteren de kinderen met nieuw aangeleerd gedrag en kunnen zij 
laten zien dat zij in staat zijn dit in de praktijk te brengen. Wekelijks worden ouders en 
leerkrachten middels een informatieve mail op de hoogte gehouden van het aanbod. 
Zodoende kunnen zij thuis en in de klas mee zorg dragen voor transfer naar de dagelijkse 
praktijk van de kinderen. Aan het eind van de bijeenkomsten volgt er 
informatieoverdracht tussen de trainers, groepsleerkrachten en ouders over de 
voortgang van de kinderen die de training gevolgd hebben. Ter afsluiting van de training 
vindt een certificaatuitreiking plaats. Na een half jaar is er een terugkombijeenkomst 
waarin de mate van integratie / borging van het geleerde door de kinderen wordt 
teruggekoppeld / beoordeeld. 
 
Inhoud 
Thema’s die gedurende de trainingsbijeenkomsten aan bod komen zijn o.a.: luisteren, een 
gesprek voeren, invoegen in een groep, het op een passende wijze contacten leggen met 
anderen, een praatje beginnen, complimenten geven en ontvangen, omgaan met 
weigeringen, omgaan met negatieve druk van het sociale netwerk, het uiten van een 
klacht, pesten, reageren op kritiek, het toegeven van fouten en onderhandelen. 
 
Intern Aanbod: Ik Ben Een Kei  (Training Reductie Faalangst) 
 
Theoretisch Kader 
Faalangst komt in drie vormen voor: 

• Cognitieve Faalangst: angst bij taken die te maken hebben met kunnen of kennen. 
• Sociale Faalangst: angst afgewezen te worden door anderen die door de 

betrokken persoon als belangrijk worden ervaren (onzekerheid, net de 
verkeerde dingen doen of juist niets doen en in een geïsoleerde positie terecht 
komen). 

• Motorische / Fysieke Faalangst: angst in situaties waarin het lichaam iets moet 
‘kunnen’ (ontevredenheid over de eigen lichaamsbeheersing) of angst vanwege 
de persoonlijke fysieke verschijning (ontevredenheid over hoe men eruitziet). 

• Mengvormen van Cognitieve, Motorische / Fysieke en Sociale faalangst kunnen in 
verschillende combinaties met elkaar voorkomen. 

 
Faalangst is situatie gebonden en faalangstige mensen hebben een bepaald 
gedachtepatroon. Zij denken vaak dat zij de enige zijn, een mislukking wordt vertaald als 
‘zie je wel, ik kan niks’ en succes gezien als ‘ik had gewoon geluk’. 
 
Doelstelling 
Kinderen worden getraind in inzicht te krijgen in hun eigen mogelijkheden om zo controle 
te krijgen over zichzelf en het eigen functioneren. Tijdens de training leren zij om te gaan 
met lichamelijke reacties die door spanning opwekkende situaties worden opgeroepen. 
Er wordt aandacht besteed aan mondelinge uitdrukkingsvaardigheden en aan het positief 
beïnvloeden van gedachten en gevoelens. Door de training werken de kinderen aan een 
positiever zelfbeeld en het vergroten van hun zelfvertrouwen in voor hen lastige 
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situaties. Zij leren anders naar situaties te kijken zodat zij minder last hebben van angst, 
boosheid, schaamte of minderwaardigheid. 
 
Doelgroep 
De training is bedoeld voor kinderen vanaf niveau groep 5 tot en met groep 8. De kinderen 
die deelnemen, vinden het vaak moeilijk om in een groep aanwezig te zijn en zich daarin 
te bewegen. Of zij hebben een negatief zelfbeeld en denken dat zij iets niet kunnen of 
kennen. Hierbij komen soms lichamelijke klachten als hoofdpijn, buikpijn, trillende of 
zwetende handen. Daarnaast hebben deelnemende kinderen vaak moeite met 
spreekbeurten en toetsen, of zij leggen de lat voor zichzelf te hoog. 
 
Werkwijze 
Aan de hand van informatie van de groepsleerkrachten, de uitkomsten van het 
volginstrument voor de sociale en emotionele ontwikkeling ZIEN!, een intake gesprek met 
de ouder(s) / verzorger(s), worden kinderen geselecteerd en uitgenodigd. De training 
omvat, afhankelijk van de samenstelling van de groep en van de aard van de problematiek 
binnen die groep, maximaal 10 bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten worden geleid door 
twee interne gecertificeerde trainers. Een groep bestaat uit maximaal 10 kinderen. Een 
steeds weerkerend onderdeel van de training is de wekelijkse thuisklus. 
 
Op deze manier experimenteren de kinderen met nieuw aangeleerd gedrag en kunnen zij 
laten zien dat zij in staat zijn dit in de praktijk te brengen. Wekelijks worden ouders en 
leerkrachten middels een informatieve mail op de hoogte gehouden van het aanbod. 
Zodoende kunnen zij thuis en in de klas mee zorg dragen voor transfer naar de dagelijkse 
praktijk van de kinderen. Aan het eind van de bijeenkomsten volgt er 
informatieoverdracht tussen de trainers, groepsleerkrachten en ouders over de 
voortgang van de kinderen die de training gevolgd hebben. Ter afsluiting van de training 
vindt een certificaatuitreiking plaats. Na een half jaar is er een terugkombijeenkomst 
waarin de mate van integratie / borging van het geleerde door de kinderen wordt 
teruggekoppeld / beoordeeld. 
 
Inhoud 
De basis voor Ik ben een kei is een afgeleide versie van de RET (Rational-Emotive-
Therapy): het g-denken. Kinderen leren dat onze gedachten ons gedrag bepalen. Elke 
situatie brengt ons tot gedachten over die situatie en die gedachten bepalen hoe wij ons 
in die situatie voelen en gedragen. De situatie kunnen we meestal niet veranderen, maar 
als we kritisch kijken naar onze gedachten, dan blijkt dat faalangstige en onzekere mensen 
vaak irrationele en emotionele gedachtepatronen ontwikkelen die angst en onzekerheid 
tot gevolg hebben. In de training wordt de kinderen geleerd hun gedachten te 
rationaliseren (te sturen). Ook wordt er aandacht besteed aan ademhalings- en 
ontspanningstechnieken. 
 
Voortdurend wordt binnen de training aandacht besteed aan het creëren en de 
instandhouding van een zo veilig mogelijk klimaat. Het aanbod wordt afgewisseld met 
Energizers. Er wordt gewerkt aan vertrouwen binnen de groep en aan het leren kennen 
van jezelf. Hoe reageert je lichaam in spannende situaties? Hoe ziet jouw gedachtegang 
eruit in spannende situaties? Kinderen wisselen ervaringen uit en ontdekken dat zij niet 
de enige zijn die spanningen ervaren (deelgenotenaspect). Kinderen worden getraind om 
zich meer zeker te laten voelen in situaties waarin er wat van hen wordt gevraagd.  
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In elke bijeenkomst wordt gewerkt vanuit vaste structuren: een groeps- of kringgesprek 
naar aanleiding van een thema, ontspanningsoefeningen en expressieoefeningen / 
rollenspel. Thema’s die gedurende de training aan bod komen zijn: verschillende soorten 
faalangst, buik- en borstademhaling, samenwerken, hinderende en helpende gedachten, 
blije, bedroefde, bange en boze gevoelens, jezelf presenteren, je mening geven, kritiek en 
complimenten geven en ontvangen, vlucht-, vecht, verstijf- en aanpakgedrag. 
 
Een vast onderdeel van de training is de wekelijkse thuisklus. Kinderen krijgen de 
opdracht om over iets na te denken of om op iets te letten (bijvoorbeeld of en wanneer zij 
een buik- of borstademhaling gebruiken). Op deze manier worden kinderen zich 
bewuster van zichzelf en experimenteren zij met nieuwe aangereikte methoden. 
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Checklist  voor leerkrachten training Tim en Flapoor 
 
*let op zo wel externaliserend als internaliserend gedrag 
 
observaties n.a.v. leerkrachtvragenlijst e/o leerlingvragenlijst ZIEN! 

item namen 
betrokkenheid  
welbevinden  
sociaal initiatief  
sociale flexibiliteit  
sociale autonomie  
impulsbeheersing  
inlevingsvermogen  

 
persoonlijke observaties groepsleerkracht 

item namen 
geen, weinig of sterk wisselend contact met 
leeftijdgenoten 

 
 

plagen / pesten of geplaagd / gepest worden  
 

geen, weinig of slecht verweer tegen 
leeftijdgenoten 

 
 

negatief zelfbeeld 
 

 

sterk conformeren aan anderen  
 

vaak ruzie, woordenwisselingen of vechten  
 

geen, weinig of slecht samenspel / 
samenwerking met leeftijdgenoten 

 

vaak / uitsluitend samenspel / samenwerking 
met jongere of juist oudere kinderen 

 
 

 
contra-indicaties voor deelname training sociaal competent gedrag 
*angststoornis 
*autisme / contactstoornis 
*geringe motivatie / samenwerking vanuit de thuissituatie 
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Checklist voor leerkrachten Ik ben een kei  
*situatiespecifieke angst gekoppeld aan een prestatiecomponent (anders is er namelijk 
géén sprake van faalangst) 
 
observaties n.a.v. leerkrachtvragenlijst e/o leerlingvragenlijst ZIEN! 

item namen 
betrokkenheid  
welbevinden  
sociaal initiatief  
sociale flexibiliteit  
sociale autonomie  
impulsbeheersing  
inlevingsvermogen  

 
persoonlijke observaties groepsleerkracht 

item namen 
“vluchters” 
(gedesinteresseerd gedrag, uitstelgedrag) 

 
 

“bevriezers” 
(blokkeren bij bepaalde leerstofgebieden, 
dichtslaan bij presentatie van zichzelf) 

 
 
 

“aanvallers” 
(clownesk gedrag, opschepperig gedrag) 

 
 

 
prestatiecomponent 

item namen 
cognitief 
(angst gericht op niet mentaal kundig zijn, op 
niet weten, op te weinig kennis en/of inzicht) 

 
 
 

sociaal 
(angst ingegeven door negatief zelfbeeld en/of 
gericht op niet kundig en/of vaardig zijn in de 
persoonlijke interactie) 

 
 

fysiek 
(angst gericht op niet lichamelijk of motorisch 
vaardig zijn) 

 
 

 
contra-indicaties voor deelname training reductie faalangst 
*angststoornis 
*autisme / contactstoornis 
*emotionele belasting (anders dan faalangst) 
*geringe motivatie / samenwerking vanuit de thuissituatie 
 
Extern aanbod 

kinderen in echtscheidingssituaties KIES 
individuele training acting-out-gedrag ALLES KIDZZZ 
klassikale training weerbaar in het basisonderwijs WISH 
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Bijlage 6 Sociale media 
 

1. Definitie 
 

 
Sociale media is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, 
zonder of met minimale tussenkomst van een professionele redactie, de inhoud 
verzorgen. Hoofdkenmerken zijn interactie en dialoog tussen de gebruikers 
onderling. 
 

 
 

2. Uitgangspunten 
 

• IKC Het Palet zet berichtgeving op sociale media in met het doel om positieve 
informatie te verspreiden over de (activiteiten) van de school of organisatie; 

• IKC Het Palet gaat naar aanleiding van ervaringen ‘in real life’ in gesprek om, waar 
mogelijk, de goede punten te versterken en de zwakke te verbeteren. Behalve in geval 
van onjuistheden wordt op negatieve discussies niet gereageerd via sociale media; 

• IKC Het Palet vraagt toestemming van ouders voor het publiceren van foto-, film- en 
geluidsopnamen van school gerelateerde situaties (projectweek, schoolreisje etc.) op 
sociale media (zie schoolgids).  

• IKC Het Palet verwacht van haar leerkrachten dat zij over voldoende kennis 
beschikken om de leerlingen de benodigde sociale media vaardigheden aan te leren 
die waardevol zijn voor het leerproces; 

• IKC Het Palet integreert sociale media waar mogelijk in de lessen en gebruikt deze o.a. 
om contact te leggen met experts en om in te spelen op actualiteit; 

• IKC Het Palet spant zich in om de leerlingen zelf de mogelijkheden van sociale media 
te laten ervaren; 

• IKC Het Palet moedigt leerlingen aan om tijdens de lessen actief gebruik te maken van 
sociale media voor zover het gebruikt wordt voor het leerproces. Uitzondering is 
wanneer de leerkracht expliciet vraagt de gebruikte devices (smartphone, tablet, iPod, 
laptop) te ‘parkeren’. 

• IKC Het Palet zet sociale media in om betere informatieverstrekking, het verhogen van 
ouderparticipatie en betrokkenheid van de buurt, te realiseren; 

• IKC Het Palet moedigt medewerkers aan om over school gerelateerde onderwerpen te 
publiceren, voor zover er rekening mee wordt gehouden, dat geen informatie 
verspreid wordt over derden die daar geen toestemming voor hebben gegeven; 

• IKC Het Palet laat de inzet van sociale media door medewerkers over niet school 
gerelateerde onderwerpen met de belanghebbenden over aan de inschatting van de 
leerkracht. Onze medewerkers zijn zich hierbij bewust dat zij ambassadeurs zijn van 
onze school, de integriteit van de berichtgeving op sociale media is essentieel en 
vanzelfsprekend.  

• IKC Het Palet respecteert de vrijheid van meningsuiting van al haar medewerkers. In 
het geval dat de medewerker communiceert via sociale media vanuit zijn/haar 
professie, wordt kenbaar gemaakt dat dit gebeurt als leerkracht en namens de school. 
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Bijlage 7 Beleidsplan ongewenste omgangsvormen (Signum, 
2012) 
 

Gedragsregels en gedragscodes worden geformuleerd om duidelijke afspraken te hebben 
over hoe we op school met elkaar omgaan. Gedragsregels worden per school gedefinieerd; 
hieronder staat een kort voorbeeld beschreven. De gedragscodes gelden voor alle 
Signumscholen en worden hieronder beschreven. Deze regels en codes gelden voor alle 
leerlingen en volwassenen die op de scholen belast zijn met werkzaamheden, al dan niet 
vast in dient. Dus ook voor vrijwilligers, stagiaires, overblijfkrachten en anderen gelden 
deze gedragsafspraken. (…) 
 
B. Gedragscodes Signumscholen 
Hieronder zijn voor een drietal aspecten gedragscodes nader uitgewerkt, te weten: 
1. voorkomen ongewenst seksueel gedrag; 
2. voorkomen pesten; 
3. voorkomen discriminatie. 
1. Gedragscode voorkomen ongewenst seksueel gedrag 
Schoolcultuur/pedagogisch klimaat 

- Medewerkers, leerlingen en ouders onthouden zich van seksistisch taalgebruik, 
seksueel getinte grappen, seksistisch getinte gedragingen, of gedragingen die 
door een ander als zodanig kunnen worden ervaren. 

- Medewerkers zien er op toe dat dergelijke gedragingen niet voorkomen tussen 
leerlingen onderling. 

- Medewerkers zorgen er voor dat binnen de school geen seksueel getinte affiches, 
tekeningen, artikelen in bladen (o.a. schoolkrant), e-mail e.d. worden gebruikt of 
opgehangen die kwetsend kunnen zijn voor een bepaalde groep of individu.  

Eén op één contacten medewerkers – leerlingen 
- Wanneer een leerling na schooltijd op school wordt gehouden, worden de ouders 

op de hoogte gebracht. Van het lokaal waar de leerling nablijft, wordt de deur 
altijd opengezet. 

- Individuele leerlingen worden door een medewerker niet mee naar huis 
genomen of bij een medewerker thuis uitgenodigd. 

- Medewerkers hebben geen digitaal contact met leerlingen, anders dan om 
zakelijke informatie uit te wisselen. 

Troosten/belonen/feliciteren e.d. in de schoolsituatie 
- De wensen en gevoelens van zowel kinderen en ouders met betrekking tot 

troosten, belonen en feliciteren worden gerespecteerd. Kinderen hebben het 
recht aan te geven wat ze prettig of niet prettig vinden (omhelzen, hand geven of 
geen fysiek contact). Spontane reacties bij troosten of belonen zijn mogelijk, mits 
het hierboven genoemde recht van het kind wordt gerespecteerd.  

- Op initiatief van het kind is het mogelijk een kind op schoot te nemen. Ook hier 
dienen de wensen en gevoelens van de kinderen te worden gerespecteerd. 

- Bij felicitaties beperken we ons tot een handdruk. 
Hulp bij aan-uit-omkleden 

- Bij de kleuters komt het regelmatig voor, dat er geholpen moet worden bij het 
aan- en uitkleden. Bijvoorbeeld bij het naar het toilet gaan, omkleden bij gym, 
zwemmen en verkleden. Ook in hogere groepen kan dit nog een enkele keer 
voorkomen. In alle gevallen zorgt de medewerker dat hij of zij niet alleen in een 
afgesloten ruimte verblijft met een leerling. De medewerkers houden ook hierbij 
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rekening met de wensen en gevoelens van de leerlingen. Een vraag als: ‘Wil je het 
zelf doen of heb je liever dat de juffrouw/meester je helpt?’ wordt door de oudere 
leerlingen als heel normaal ervaren en meestal ook eerlijk beantwoord. 

- Vanaf groep 3, 4 of 5 worden jongens en meisjes gescheiden bij het aan-, uit- en 
omkleden. Per school wordt afgesproken vanaf welke groep dit gebeurt; dit 
wordt vastgelegd in de gedragsregels. 

- De (vak)leerkracht betreedt de kleedruimte waar leerlingen zich gescheiden 
uitkleden, uitsluitend na een duidelijk vooraf gegeven teken. 

Eerste hulp 
- Wanneer er eerste hulp wordt geboden waarbij het kind zich moet ontkleden, 

moet er naast de hulpgevende een derde aanwezig zijn. Indien er hulp geboden 
moet worden bij ongevallen, ziek worden/zijn of anderszins, wordt de 
uitdrukkelijke wens van het kind gerespecteerd als dat redelijkerwijs mogelijk is. 

Buitenschoolse activiteiten 
- Tijdens het schoolkamp of andere meerdaagse schoolreizen slapen jongens en 

meisjes gescheiden. De begeleiding slaapt zo mogelijk op een andere plaats dan 
de leerlingen. Is dit laatste niet mogelijk dan slaapt de mannelijke begeleiding bij 
de jongens en de vrouwelijke begeleiding bij de meisjes. 

- Tijdens het aan-, uit- en omkleden van de leerlingen worden de betreffende 
ruimtes uitsluitend door de leiding betreden na een duidelijk vooraf gegeven 
teken. 

- Jongens en meisjes maken gebruik van gescheiden douches. 
- In principe gaat een begeleider niet alleen met een leerling op pad. Mocht dit toch 

noodzakelijk zijn, dan moet dit gemeld worden bij een collega en moet de reden 
en de tijdsduur aangegeven worden. 

- Ten aanzien van schoolreizen en sportevenementen gelden deze regels – voor 
zover van toepassing – ook. 

- De leiding matigt haar alcoholgebruik bij schoolactiviteiten met leerlingen. 
Minimaal 2 collega’s blijven alcoholvrij, zodat zij in geval van nood kunnen rijden. 

 
2. Gedragscode voorkomen pesten 
Pesten is onaanvaardbaar gedrag en vormt een bedreiging voor het individu 
(voornamelijk voor de leerlingen) en voor de sfeer op school. Hieronder is een aantal 
regels geformuleerd voor zowel leerlingen als leerkrachten. 
Pestregels leerlingen 

- Maak aan de leerlingen duidelijk dat signalen van pesten (iets anders dan 
plagen!) doorgegeven moeten worden aan de leerkracht. Leg uit dat dit geen 
klikken is; 

- Personeel en leerlingen noemen leerlingen niet met een bijnaam die als kwetsend 
ervaren kan worden; 

- Personeel en leerlingen maken geen opmerkingen over kleding en/of uiterlijk die 
als kwetsend ervaren kunnen worden; 

Indien de leerkracht pesten heeft gesignaleerd: 
• geeft hij duidelijk en ondubbelzinnig aan dat hij dergelijk gedrag verafschuwt en 

afkeurt; 
• probeert hij zicht te krijgen op de oorzaak, de omvang van het pestgedrag en de 

mogelijke gevolgen voor het slachtoffer; 
• probeert hij het invoelend vermogen van de pester en de ‘zwijgende 

meerderheid’ te vergroten (“als jij nu eens gepest werd...”); 



 

  Gedragsprotocol 2021  49 

• brengt hij het probleem in de teamvergadering ter sprake en wordt een plan van 
aanpak opgesteld; 

• stelt hij de ouders van de betrokkenen (pester, gepeste) op de hoogte en geeft 
aan hoe de school dit probleem gaat aanpakken. 

 
Pesten van personeel 
Pesten komt niet alleen voor tussen leerlingen. Ook personeelsleden kunnen onderling 
hiermee worden geconfronteerd. 
 
3. Gedragscode voorkomen discriminatie 
Discriminatie kan op verschillende zaken betrekking hebben. Te denken valt aan: 
huidskleur, levensovertuiging, seksuele voorkeur, volksgewoonten zoals kleding en 
voedsel, op grond van ziekten enzovoort. We leven in een multiculturele samenleving. Dit 
houdt in dat verschillende groepen uit onze samenleving hun eigen cultuur hebben. De 
schoolbevolking is een afspiegeling hiervan en dit wordt binnen het onderwijs als een 
verrijking ervaren. Het vraagt wel extra inzet en aandacht/alertheid om tot een goed 
(pedagogisch) klimaat voor alle leerlingen te komen. 
Het volgende wordt van iedereen binnen de school verwacht: 

- Het personeel, de leerlingen en hun ouders worden gelijkwaardig behandeld; 
- Er wordt geen discriminerende taal gebruikt; 
- Er wordt voor gezorgd dat er in school geen discriminerende teksten en/of 

afbeeldingen voorkomen op posters, in de schoolkrant, in te gebruiken boeken, e-
mail e.d.; 

- Er wordt op toegezien dat leerlingen en ouders ten opzichte van medeleerlingen 
en hun ouders geen discriminerende houding aannemen in taal en gedrag; 

- Het personeel, de leerlingen en ouders nemen duidelijk afstand van 
discriminerend gedrag en maken dit ook kenbaar; 

- Bij discriminatie door personeel wordt het personeelslid door de directie 
uitgenodigd voor een gesprek. Bij herhaaldelijk overtreden van de gedragsregels 
wordt melding gedaan bij het bestuur, dat vervolgens bepaalt of en zo ja welke 
disciplinaire maatregelen er worden genomen; 

- Bij discriminatie door medewerkers, ouders en/of leerlingen worden deze door 
de directie of het College van Bestuur uitgenodigd voor een gesprek. Bij 
herhaaldelijk overtreding van de gedragsregels wordt melding gedaan bij het 
bestuur, dat vervolgens bepaalt of en zo ja welke maatregelen er worden 
genomen. In het uiterste geval kan hierbij gedacht worden aan schorsing of 
verwijdering/ontzegging van betrokkene tot de school en het schoolterrein. 
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Bijlage 8 Stappenplan “stap terug” leerling  
 
1. Bepaal voor jezelf wanneer de grens is bereikt. Na minimaal 2 en maximaal 4 

sancties pas je stap terug toe. Zorg ervoor dat de sancties genoteerd zijn in Parnassys 
onder ‘incident’. 

 
2. Een leerling uit groep 1/2 of 3 maakt een tekening voor het gepeste kind en laat er 

door de leerkracht bijschrijven waar hij of zij spijt van heeft en hoe het volgende keer 
anders kan. Een leerling uit groep 3 kan ook zelf eventueel een excuusbrief schrijven. 
De groepsleerkracht bewaart een kopie in het dossier. De ouders worden op de 
hoogte gebracht. 

 
Een leerling uit groep 4 t/m 8 vult een ‘stap terug’ formulier in. Voor de ouders 
wordt een kopie gemaakt door de leerkracht. Tevens schrijft de bewuste leerling een 
excuusbrief voor het gepeste kind. Ook hiervan wordt een kopie bewaard in het 
leerling-dossier. 

 
3. De ouders worden, met het meegeven van het stap terug formulier, op gesprek 

gevraagd bij de leerkracht en directeur. Tijdens het gesprek brengen zij het bewuste 
formulier ( voorzien van handtekening) mee naar school. Afspraken over het te 
verwachten gedrag worden schriftelijk vastgelegd en door ouder en kind 
ondertekend d.m.v. het verslag betreffende stap terug. De leerkracht legt de 
vervolgprocedure uit die hieronder beschreven staat. 

    
4. Nadat voor de 2e keer een formulier is ingevuld, volgt een gesprek met de ouders 

door de directie samen met de leerkracht. Ouders worden tijdens dit gesprek 
ingelicht over de vervolgstappen die gaan plaats vinden wanneer nogmaals, voor de 
3e keer, een stap terug formulier moet worden ingevuld. 
 

5. De vervolgstappen staan beschreven staan in het Beleidsplan Ongewenste   
Omgangsvormen. Via Signum zijn voor alle scholen binnen het bestuur eenduidige 
afspraken gemaakt voor problemen op het gebied van agressie, geweld, pesten en 
seksuele intimidatie.  
 
Met opgaaf van redenen kan een leerling voor maximaal een week geschorst worden.  
De schorsing dag(en) wordt (worden) gebruikt om een gesprek te voeren met de 
ouders/ verzorgers en eventueel de leerling, om deze ernstige waarschuwing te 
onderstrepen en afspraken te maken over het vervolgtraject. Hierbij wordt ook de 
mogelijkheid tot verwijdering besproken als vervolgstap. 
 
Verwijderen van een leerling van school is een beslissing van het College van 
Bestuur. 
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Bijlage 9 Stap terug formulier 
 
 

Stap-terug! 
 
Naam leerling: _________________________________ Datum: ____________________ 
 
Wat is er zojuist gebeurd? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hoe denk je dat het kind/ de klas zich voelde? 

Individueel kind Gehele klas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Hoe had je anders kunnen reageren? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Waarom kun je beter anders reageren? 
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Hoe pak je het de volgende keer aan? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
Handtekening ouder/verzorger:   ___________________________________________     
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Bijlage 10 Verslag inzake time out, schorsing en/of verwijdering 
van leerling 
 
Naam leerling: ___________________________________________________________ 

Geboortedatum: ___________________________________________________________ 

Naam school: ___________________________________________________________ 

Naam leerkracht: ___________________________________________________________ 

Datum incident: ___________________________________________________________ 

 

Het betreft ongewenst gedrag tijdens: 

 Lesuren 

 Vrije situatie  Plein 

   Elders 

Het betreft ongewenst gedrag ten aanzien van: 

 Leerkracht 

 Medeleerlingen 

 Anderen, t.w.  ___________________________________________________________ 

 

Korte omschrijving van het incident/ de incidenten: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Ouders/verzorgers op de hoogte gesteld d.m.v.: 

 Gesprek en verslag getekend voor gezien 

 Telefonisch contact 

Datum en tijd:  

Gesproken met:  

 

De volgende maatregel is genomen: 

 Stap terug 1    stap terug 2    stap terug 3 
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 Schorsing 

 In gang zetten van een procedure tot verwijdering 

 

 
Datum gesprek ouders/ verzorgers en de school: ___________________________________ 

  



 

  Gedragsprotocol 2021  55 

Bijlage 11 Trainingsaanbod in de regio  
 

 
Cursussen en trainingen voor kinderen en jongeren vanuit het Regionale 
Trainingscentrum voor jeugd en gezin (CJG) 
Voor deze trainingen moet IB'er met een van de zorgpartners in overleg, dit 
aanvragen. 
 
Groep kinderen 4 - 6 jaar: 

- KIES voor het jonge kind Kinderen in Echtscheiding Situatie; aanmelding door 
ouders zelf 

 
Groep kinderen 6 - 8 jaar: 

- KIES, Kinderen in Echtscheiding Situatie: aanmelding door ouders zelf 
- Tim en Flapoor , sociale vaardigheidstraining 
- Rots en Water, weerbaarheidstraining 
- Regenbooggroep, rouwverwerking 

 
Individueel 9-12 jaar: 

- Alles Kidzzz 
- Boosheidscontroletraining 

 
Groep kinderen 9-12 jaar: 

- Brussengroep ,voor kinderen die een broer(tje) of zus(je) hebben met een 
beperking. 

- Uit de knoop, Faalangst-reductietraining 
- Ik ben speciaal, training voor kinderen met een vorm van autisme 
- KIES, Kinderen in Echtscheiding Situatie: aanmelding door ouders zelf 
- Regenbooggroep, rouwverwerking 
- Rots en Water,weerbaarheidtraining 
- Sociale Vaardigheidstraining 

 
Groep kinderen 12+ 

- Head Up, voor jongeren met somberheidsklachten 
- Ik ben speciaal,training voor kinderen met een vorm van autisme 
- Rots en Water,weerbaarheidstraining 
- TOPS: voor jongeren die moeite hebben met het omgaan met autoriteit en regels 

en grenzen. 
 
Overig Trainingsaanbod voor kinderen en jongeren:  

- WIsH (klassikaal aanbod) (kinderen in groep 6) 
- Plezier op School (kinderen in groep 8) 
- KOPP-groep: Kinderen van Ouders met Psychiatrische Problemen (4-8 jaar + 8-

12 jaar + 12-15 jaar + 16-25 jaar)  
- Cursus “Goed in je vel” (voor jongeren 12-16 jaar met onverklaarde lichamelijke 

klachten) 
- Brain Blocks voor kinderen met autisme 

 
Trainingsaanbod voor kinderen en jongeren t.a.v. huiselijk geweld: 

http://www.cjg-s-hertogenbosch.nl/paginas/7811-kinderen-in-echtscheiding-situatie-kies.html
http://www.cjg-s-hertogenbosch.nl/paginas/7811-kinderen-in-echtscheiding-situatie-kies.html
http://www.cjg-s-hertogenbosch.nl/paginas/7887-tim-en-flapoor.html
http://www.cjgdenbosch.nl/paginas/8092-rots-en-water-12.html
http://www.cjg-s-hertogenbosch.nl/paginas/7809-regenbooggroep-voor-kinderen-met-een-verlieservaring.html
http://www.cjg-s-hertogenbosch.nl/paginas/7845-alles-kidzzz-individueel.html
http://www.cjg-s-hertogenbosch.nl/paginas/7862-boosheidscontroletraining.html
http://www.cjg-s-hertogenbosch.nl/paginas/7864-brussengroep.html
http://www.cjg-s-hertogenbosch.nl/paginas/7802-faalangst-reductie-training-9-12-jaar.html
http://www.cjg-s-hertogenbosch.nl/paginas/7888-ik-ben-speciaal.html
http://www.cjg-s-hertogenbosch.nl/paginas/7811-kinderen-in-echtscheiding-situatie-kies.html
http://www.cjg-s-hertogenbosch.nl/paginas/7809-regenbooggroep-voor-kinderen-met-een-verlieservaring.html
http://www.cjg-s-hertogenbosch.nl/paginas/8092-rots-en-water-12.html
http://www.cjg-s-hertogenbosch.nl/paginas/7846-sociale-vaardigheidstraingen-groep-9-12-jaar.html
http://www.cjg-s-hertogenbosch.nl/paginas/7898-head-up.html
http://www.cjg-s-hertogenbosch.nl/paginas/7888-ik-ben-speciaal.html
http://www.cjg-s-hertogenbosch.nl/paginas/7866-rots-en-water-12.html
http://www.cjg-s-hertogenbosch.nl/paginas/8132-tops-training.html
http://www.cjg-s-hertogenbosch.nl/paginas/7808-wish-klassikaal-aanbod-groep-6.html
http://www.cjg-s-hertogenbosch.nl/paginas/7892-plezier-op-school.html
http://www.cjg-s-hertogenbosch.nl/paginas/7810-kopp-groep-4-tot-8-jaar-en-8-tot-12-jaar.html
http://www.cjg-s-hertogenbosch.nl/paginas/7810-kopp-groep-4-tot-8-jaar-en-8-tot-12-jaar.html
http://www.cjg-s-hertogenbosch.nl/paginas/7813-kopp-groepen-voor-jongeren-van-ouders-ouders-met-psychiatrische-problemen.html
http://www.cjg-s-hertogenbosch.nl/paginas/7910-goed-in-je-vel.html
http://www.cjg-s-hertogenbosch.nl/paginas/8134-brain-blocks.html
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- Kind Voorop : Kind Voorop is bedoeld voor ouders/opvoeders en hun kinderen 
van 6 tot 12 jaar die veel last hebben van ruzies thuis, waarbij lichamelijk en/of 
mondeling geweld wordt gebruikt(Stichting Oosterpoort) 

- Kind op Schoot (groepstraining voor moeders en hun kind(eren) van 1,5 tot 6 
jaar. De kinderen hebben thuis veel ruzies meegemaakt met lichamelijk en/of 
mondeling geweld)(Stichting Oosterpoort) 

- Be Yourself jongeren vanaf 12 jaar die veel last hebben van ruzie thuis, waarbij 
lichamelijk en/of mondeling  geweld wordt gebruikt. 

 
Een overzicht van alle cursus- en trainingsaanbod voor ouders als preventieve 
opvoedondersteuning: 

- Vanuit het Trainingscentrum Jeugd & Gezin (CJG): 
- Oudercursus Positief Opvoeden (2-12 jaar) 
- Oudercursus Positief Opvoeden Tieners (12 - 16 jaar) 
- Oudercursus Positief Opvoeden voor gescheiden ouders (2-16 jaar) 
- Peuter in Zicht (2 en 3 jaar)  
- Pittige Pubers  
- Triple P Online 
- Voorlichting psycho-educatie ADHD voor ouders  

 
Overige Trainingen en Cursussen voor ouders/opvoeders: 

- Cursus Omgaan met je puber (12-18 jaar) (Welzijn- Divers) 
- OpvoedParty (CJG) 
- Opvoeden & Zo! (4 - 12 jaar) (Welzijn- Divers) 
- Oudercursus Opvoeden als je zelf problemen hebt (psychisch of verslaving) (0-23 

jaar) (Ypse) 

Overig Ondersteunings- en hulpaanbod 

Regulier hulpaanbod BJG-kernpartners: 
- GGD Hart voor Brabant (Jeugdgezondheidszorg 0 - 19 jaar) 
- Stichting Juvans (maatschappelijke dienstverlening) 
- MEE regio ’s-Hertogenbosch 
- Stichting WelzijnDivers (welzijnswerk)  

 
Integrale VroegHulp (IVH)  

- Bij zorgen over de ontwikkeling en/of gedrag bij kinderen tussen 0 en 7 jaar. 
 

Ouderkamer (WelzijnDivers):  
- Een ontmoetingsplaats binnen de BBS voorouders van waaruit betrokkenheid 

tussen ouders en school gestimuleerd kan worden. Eventueel aangevuld met 
partners van het CJG. Ouders kunnen zelf invulling geven aan de ouderkamer. De 
belangrijkste thema’s zijn: opvoeden en school’ 
 

Websites 
- www.steunpuntadhd.nl 
- www.balansdigitaal.nl 

http://www.cjg-s-hertogenbosch.nl/paginas/8142-kind-voorop.html
http://www.cjg-s-hertogenbosch.nl/paginas/7803-kind-op-schoot.html
http://www.cjg-s-hertogenbosch.nl/paginas/7818-be-yourself.html
http://www.cjg-s-hertogenbosch.nl/paginas/7842-oudercursus-positief-opvoeden-triple-p.html
http://www.cjg-s-hertogenbosch.nl/paginas/7815-oudercursus-positief-opvoeden-tieners-triple-p.html
http://www.cjg-s-hertogenbosch.nl/paginas/7836-positief-opvoeden-voor-gescheiden-ouders.html
http://www.cjg-s-hertogenbosch.nl/paginas/7843-peuter-in-zicht.html
http://www.cjg-s-hertogenbosch.nl/paginas/7900-pittige-pubers.html
http://www.cjg-s-hertogenbosch.nl/nieuws/1612-triple-p-online-cursus-positief-opvoeden-waar-en-wanneer-jij-wil.html
http://www.cjg-s-hertogenbosch.nl/paginas/8118-voorlichting-psycho-educatie-adhd-1-voor-ouders.html
http://www.cjg-s-hertogenbosch.nl/paginas/7814-cursus-omgaan-met-je-puber.html
http://www.cjg-s-hertogenbosch.nl/paginas/7850-opvoedparty.html
http://www.cjg-s-hertogenbosch.nl/paginas/7840-opvoeden-zo.html
http://www.cjg-s-hertogenbosch.nl/paginas/7812-oudercursus-opvoeden-als-je-zelf-problemen-hebt.html
http://www.ggdhartvoorbrabant.nl/
http://www.juvans.nl/
http://www.mee.nl/
http://www.divers.nl/
http://www.cjg-s-hertogenbosch.nl/files/cursus_aanbod/folder_IVH_brabant_versie_2016.pdf
http://www.cjg-s-hertogenbosch.nl/files/Aanbod___Trainingscentrum/0-12_voorliggend_veld/tabel_Ouderkamer_in_BBS_2014__docx.docx
http://www.steunpuntadhd.nl/
http://www.balansdigitaal.nl/

