
Gedragsverwachtingen Kindcentrum ’t Wikveld 

 

Op kindcentrum t Wikveld  streven we  naar:  

Een veilige omgeving waarin we met respect en aandacht samen verantwoordelijk 

zijn.  

Leerkrachten, pedagogisch medewerkers, medewerker TSO, leerlingen en ouders 

leven de volgende waarden na: 

1. Veiligheid 

2. Respect en aandacht 

3. Samen verantwoordelijk 

We houden ons samen aan de volgende gedragsverwachtingen in de aangegeven 

ruimtes. We helpen elkaar, wanneer we iets anders zien. 

 

Klas: 

1. Ik luister en ben stil als iemand praat.. zodat het rustig gaat 

2. Ik praat zo hard of zacht.. als op dit moment wordt verwacht  

3. Ik help de ander waar ik kan.. daar worden we samen beter van 

4. Al het materiaal.. houd ik netjes, en leg ik terug waar ik het haal  

Gang: 

1. Op de gang ben ik rustig en stil.. buiten ren ik als ik wil 

2. Aan de kapstok hangt mijn jas.. met daarbij mijn tas 

3. Op de gang, waar ik werk, lees of schrijf.. zorg ik dat het netjes blijft 

4. Rustig op de trap.. zet ik aan de rechterkant mijn stap 

WC: 

1. Ik geef het aan.. als ik naar de wc wil gaan  

2. De wc trek ik door.. het blijft schoon, daar zorg ik voor 

3. Na poepen en plassen.. handen wassen 

4. Als ik dat heb gedaan.. kan ik meteen naar mijn werkplek gaan 

Schoolplein: 

1. We bespreken samen goed en snel.. de regels van het spel  

2. We zorgen samen dat het fijn.. voor iedereen kan zijn 

3. Ik zeg duidelijk wat niet fijn is, gaat het toch door.. dan is daar een juf of meester 

voor 

4. Ik raak de ander niet aan.. als dat pijn doet of mis kan gaan 



Welk gedrag laat de leerkracht/pedagogisch medewerker/medewerker TSO zien? 

(Waar verderop ‘medewerker’ staat kan ‘leerkracht/pedagogisch 

medewerker/medewerker TSO’ gelezen worden) 

 

 

Klas: 

1. De medewerker ziet iedere leerling bij binnenkomst. (Kans tot begroeten, 

informeren, inschatten, aflezen van gemoedstoestand, etc.) 

2. De medewerker hanteert het directe instructiemodel en verwacht van de 

leerlingen dat ze tijdens de korte en effectieve instructie stil en betrokken zijn. 

(Wie verder kan, werkt zelfstandig) 

3. De medewerker hanteert een teken voor het aangeven van het stemvolume. 

(Denk aan geluidsmeter, verschillende kleuren) 

4. De medewerker biedt de leerlingen tussen de momenten van inspanning de 

ruimte voor ontspanning en ontlading. (Denk aan bewegen, zingen, spelletje) 

5. De medewerker praat met de leerlingen over talenten en moeilijkheden en 

schept de cultuur van elkaar helpen i.p.v. veroordelen. (Ook op gedrag) 

6. De medewerker geeft het goede voorbeeld in het netjes omgaan en opruimen 

van materialen.  

Gang: 

5. Iedere medewerker stimuleert alle leerlingen rustig te lopen op de gang en 

trap. (Benoemt het gewenste gedrag) 

6. De medewerker zorgt ervoor (coördineert) dat het netjes en opgeruimd blijft 

op de gang. 

7. De medewerker begeleidt leerlingen in het werken op de daarvoor bestemde 

werkplekken en controleert of deze netjes blijven. 

 

WC: 

5. De medewerker hanteert een teken voor het aangeven van een wc bezoek. 

(Denk aan kaartje, eendje of ketting) 

6. De medewerker checkt samen met de leerlingen of het schoon is op de wc en 

of er nog voldoende papier is. 

7. De medewerker spreekt met leerlingen over het belang van handen wassen uit 

hygiënisch oogpunt. 

8. De medewerker betrekt de schoonmaakploeg waar nodig. (Denk aan het 

plaatsen van de prullenbak in de toiletruimte, het bijvullen van papier). 

 

 



Schoolplein: 

1. De medewerker loopt samen met de leerlingen naar buiten en vanaf het 

meetingpoint samen weer naar binnen. 

2. De medewerker bespreekt met de leerlingen wat en hoe er buiten gespeeld 

kan worden en stimuleert de leerlingen samen afspraken te maken. (Denk aan 

wie wanneer voetbalt, gebruik van zachte bal, spelregels) 

3. De medewerker surveilleert buiten en observeert of het voor iedereen leuk is. 

Hierbij wordt positief gedrag benoemd en gestimuleerd. Met meespelen kun je 

als leerkracht/pedagogisch medewerker positief spel bekrachtigen en 

stimuleren. Je krijgt ook inzicht in het spel en de rollen die leerlingen daarin 

spelen. 

4. Bij conflicten begeleidt de medewerker de betrokkenen om naar elkaar uit te 

spreken wat ze wel en niet fijn vinden. De medewerker laat de kinderen samen 

een afspraak maken over hoe ze rekening kunnen houden met elkaar en hoe 

ze vanaf nu verder gaan. Wanneer leerlingen dit, onder begeleiding, samen 

doen is het gevoel van eigen verantwoordelijkheid groter dan wanneer de 

medewerker dit voor hen doet. 

5. De medewerker stimuleert de leerlingen om hun eigen grens duidelijk en rustig 

aan te geven en om de grens van de ander te accepteren. De aanpak is 

afhankelijk van de leeftijd. 

 

NB.  De gedragsverwachtingen per ruimte worden met de TSO en BSO afgestemd. 

Relevante informatie vanuit de klassensituatie van die dag wordt door de 

leerkracht overgedragen naar/besproken met de TSO en BSO; en andersom. 

Het gaat hierbij alleen om informatie die onmisbaar is voor het werken met de 

leerling(en) op dat moment.  

De gedragsverwachtingen worden met de kinderen besproken en geoefend, met als 

doel dat iedere leerling precies weet welk gedrag in welke ruimte verwacht wordt.  

Oefenen en uitleggen kan op allerlei manieren: met picto’s, filmpjes zoals die van de 

wc rol, mondeling bespreken, fysiek oefenen, creatieve opdracht, etc. 

Modelen en positief aanspreken op gedrag gebeurt door elke 

leerkracht/pedagogisch medewerker. Benoem het verwachte gedrag. Bij 

grensoverschrijdend of onacceptabel gedrag gaat het stappenplan 

grensoverschrijdend cq onacceptabel gedrag in werking. 

 

 

  



Kindcentrum ’t Wikveld, stappenplannen. 

Ongewenst gedrag: 

 gedragingen waarmee van de gemaakte afspraken wordt afgeweken. Zie 

gedragsverwachtingen leerlingen. 

 

1. De medewerker signaleert ongewenst gedrag. 

2. De medewerker spreekt de gedragsverwachting uit en verwacht het 

gewenste gedrag. 

3. De medewerker geeft de leerling de keus: òf gewenst gedrag laten zien òf 

……………..(eigen invulling leerkracht).  

4. Als stap 3 geen effect heeft gaat de medewerker in gesprek met de leerling 

en maakt met behulp van het reflectieformulier een kindplan, eventueel in 

overleg met IB. Ouders worden door de medewerker op de hoogte gebracht. 

5. Kindplan gaat in werking; de medewerker begeleidt de leerling hierbij. 

6. Wanneer het kindplan geen effect heeft, wordt samen met IB gezocht naar 

een andere oplossing.  

 

 

Onacceptabel gedrag: 

 

Stel in overleg met een collega of mt-lid vast of het storende gedrag valt in de 

categorie onacceptabel. Het kan hierbij ook gaan om langdurig ongewenst gedrag.  

Als er sprake is van onacceptabel gedrag, worden de volgende stappen doorlopen:  

 

 Wanneer het ongewenste gedrag aan houdt of meteen zo heftig is dat het 

onacceptabel is: 

- een ander wordt gekwetst 

- een ander wordt buiten gesloten 

- een ander pijn wordt gedaan 

- een grote mond 

- spullen en materialen worden beschadigd of kapot gemaakt 

 

1. De medewerker signaleert onacceptabel gedrag. 

De medewerker spreekt de gedragsverwachting uit. De leerling gaat een 

hele dag naar een time-out plek buiten de klas. De leerling krijgt een time-out 

boekje mee met zelfstandig werk en een reflectieformulier.  

De leerkracht gaat in gesprek met de leerling met gebruik van het 

reflectieformulier.  

Ouders worden samen met hun kind uitgenodigd door de medewerker. Er 

vindt een gesprek plaats n.a.v. het reflectieformulier. Er wordt een plan van 

aanpak samen met kind en ouders gemaakt. De vervolgstappen bij 

aanhoudend onacceptabel gedrag worden besproken. 

Ook wordt deze situatie geregistreerd in het incidentendossier.  

2. Bij aanhoudend onacceptabel gedrag: ouders worden gebeld. De leerling 

wordt opgehaald. Er vindt een gesprek plaats tussen medewerker, ouders en 

zorgteam. Eventuele externe instanties worden geraadpleegd. 

3. Bij aanhoudend onacceptabel gedrag: de leerling wordt een dag geschorst.  

4. Bij aanhoudend onacceptabel gedrag: er wordt contact opgenomen met 

het samenwerkingsverband en het bestuur en de leerplichtconsulent. Er wordt 

gezocht naar een passende oplossing. Dit kan zijn een externe time-outplek, 

een andere school, of een arrangement. 


