
Stappenplan ongewenst gedrag in de klas, voor leerlingen

Stap Wat gebeurt er:

Stap
1

Je krijgt 1 of 2 waarschuwingen.
Bij zwaar ongewenst gedrag ga je gelijk naar IB of directie (stap B)

Stap
2

Je gaat naar een time-out tafel in je klas.

Je blijft de hele les hier zitten.
Je maakt het normale werk

Je gaat weer terug naar je eigen plek.
Herhaalt je gedrag zich dan volgt stap 3.

Stap
3

Je gaat naar een time-out plek in een parallelklas.

Je blijft hier tot de eerst volgende pauze (ochtend) of einde van de dag (middag).
Je maakt een goede oeps/sorry brief en daarna het normale werk voor dat dagdeel.

Je meldt je eerst weer bij je leerkracht. Die zal nog een keer aan jou vertellen hoe je je
wel moet gedrag.

Stap
B

Als de stappen hierboven niet hebben geholpen dan brengt je juf/meester jou naar
een time-out plek bij IB. Als die er niet zijn dan ga je naar de directie of een andere
leerkracht die geen groep heeft.
De directrice wordt op de hoogte gebracht dat jij uit de klas gezet bent.

Je ouders worden hierover ingelicht. Ook wordt er een aantekening gemaakt in je
dossier.

Deze afspraken gelden tijdens alle lessen.
Is jouw gedrag zo storend dan gaan we over op het protocol ongewenst gedrag. Daar kun je
ook lezen wat er onder het gedrag valt dat ongewenst is.



Protocol ongewenst gedrag.

Inleiding
Elk kind komt naar school om te leren. Je leert taal, rekenen en nog veel andere vakken.
Ook het leren omgaan met elkaar is een belangrijk stukje wat je ook op school leert.
Wat is jouw rol binnen de groep? Hoe gaan we met elkaar om? Op het Podium gebruiken we
de Kanjertraining. Bij deze lessen leer je ook hoe je met anderen om gaat.

Niet voor alle kinderen en groepen zijn de lessen van de Kanjertraining genoeg.
We hebben het dan over gedrag dat ongewenst is en dat het werk van jou, de andere
kinderen en jouw juf/meester negatief beïnvloedt.
Daar is dit protocol voor.

Ongewenst gedrag
Op school gaan we er vanuit dat je als kind je niet wilt misdragen, maar het kan mis gaan.
Dat zijn leermomenten. Onder misgaan valt het volgende:

Verbaal: niet luisteren naar de leerkracht, de lessen verstoren, vernederen, schelden,
bedreigen, belachelijk maken, bijnamen geven, roddelen, briefjes rondsturen, bedreigen op
internet, buitensluiten, continu bemoeien met elkaar, etc.

Fysiek: schoppen, knijpen, slaan, spugen, krabben, bijten, trekken, laten struikelen, etc.

Materieel: stelen, onderkladden, verstoppen van spullen, spullen kapot maken, etc.

Wanneer contact opnemen met je ouder(s).
Als de leerkracht merkt dat jouw gedrag er voor zorgt dat jij, de groep of je juf/meester niet
goed door kunnen (functioneren) dan wordt er ter plekke contact opgenomen met je ouder.
Zolang je ouder niet gesproken is of op school gekomen is word jij uit de groep geplaatst en
bij een parallelgroep aan het werk gezet.
Zodra er contact is geweest met je ouder volgen de volgende stappen:

Stap 1:
Tijdens het gesprek met je ouder gaan we zoeken naar een oplossing (voor jouw gedrag). In
dit gesprek worden met je juf/meester, je ouder en jou zelf duidelijke afspraken gemaakt
over het gewenste gedrag.
Met jou en je ouder wordt binnen twee weken een vervolgafspraak gemaakt.
Als jouw gedrag in deze twee weken positief veranderd is dan bepaalt de leerkracht of een
nieuwe vervolgafspraak nodig is.

Als jij je niet aan de afspraken houdt dan beslist de leerkracht in overleg met directie, dat je
in een andere groep geplaatst wordt en het stappenplan verder wordt uitgevoerd.
Je ouders worden hiervan ook op de hoogte gebracht.



Stap 2:
Als jouw gedrag niet veranderd is volgen we de volgende stappen:

● Je wordt 3 dagen in een andere groep geplaatst (2 groepen hoger).
● In die groep heb je alleen contact met de leerkracht.
● Negatief gedrag wordt genegeerd.
● Je begrijpt dat je je aan de regels moet houden van school. Dan mag je na 3 dagen

terug naar je eigen groep.
● Houd je je na 3 dagen niet aan de regels, nadat je terug bent in je eigen groep, dan

word je geschorst voor 5 dagen.
● Verandert jouw gedrag na de schorsing nog steeds niet dan kan school je definitief

schorsen. Als dat gebeurt dan gaat school op zoek naar een plekje op een andere
school voor jou.
In de tijd dat school hier mee bezig is wordt er met school en je ouders overlegd of je
thuis blijft of een plek op school krijgt om te werken.

● Je ouders worden op de hoogte gehouden van jouw gedrag.
● Van alle gesprekken komt een verslag in je dossier.


