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Omgangsregels op Kindcentrum  ’t Ven 
 
De vertaling van de “Venregels” naar de dagelijkse praktijk! 
Met ”de Venregels” creëren we een VEN-cultuur voor het welbevinden van de kinderen en een 
fijne sfeer op ons kindcentrum. Zo kunnen kinderen zich optimaal ontwikkelen.  
 
Daarvoor is een goed, sociaal en veilig schoolbeleid nodig. 

 
In onze visie staat dat we voor elk kind een warm pedagogisch klimaat creëren waarbij elk kind 
betrokken wordt bij zijn eigen ontwikkeling. Wij hebben met het team deze visie vertaald naar 
kapstokregels die voor alle kinderen te begrijpen zijn. 
Met deze regels geven we richting aan goed gedrag en omgangsvormen die wij belangrijk en 
gewenst vinden op ons Kindcentrum. 
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Pas op!  
Je komt in de buurt van stap 3. 
Denk goed na hoe je je gedrag kunt veranderen. 
 

 

Oeps! 
Je hebt je niet aan de Ven-regels gehouden. 
Hoe kan ik je helpen om het anders te doen? 

Helaas! 
Wat jammer dat het niet gelukt is om het 
anders te doen, je blijft in de pauze binnen 
om na te denken. Indien nodig laten we het je 
ouders weten. 

Daarbij leren we de kinderen om elkaar complimenten te geven, op te komen voor zichzelf en 
om oplossingsgerichte feedback te geven.  
Daarvoor gebruiken we deze taal: 
 
 
Ik zie dat jij…………… 
Dat zorgt ervoor/ dat maakt mij………... 
“Wat fijn! Compliment!” of “ Ik heb liever dat je…!” 
 
Is het nog niet opgelost? 
“Je stopt niet, dus ik ga hulp halen”. 
 
 
Wanneer er hulp ingeroepen wordt van een leerkracht start de 1,2,3 regel. Tevens gebruikt de 
leerkracht ook de 1-2-3 regel. 
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Samen met de leerkracht wordt gezocht naar een oplossing. 

Het kind heeft daarna de mogelijkheid om gedrag te veranderen. 
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Het gedrag wat niet bij onze kapstokregels past duurt voort. De leerkracht geeft aan dat het 

jammer is dat het nog niet lukt en dat het kind nu bij stap 2 is. Gedrag hierna niet aanpassen 

betekent niet buitenspelen 
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Het is niet gelukt om het gedrag bij te stellen en het kind blijft een speelkwartier binnen (of om 
14:00u na) om na te denken (het nadenkformulier wordt ingevuld). De leerkracht neemt indien 
nodig contact op met ouders/verzorgers.  
Dan bent u meteen op de hoogte en kan eventueel een kindgesprek met u erbij gepland worden. 
 
Samenwerken is de brug naar een sociaal, veilig en fijn schoolklimaat.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens alle collega’s van kindcentrum ‘t Ven 
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