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Inleiding
Op bijna iedere school wordt er wel eens gepest. Waar veel kinderen zijn, is meestal ook
een kwetsbaar kind dat de zondebok is. Als school moeten wij er alles aan doen om
pestgedrag te voorkomen, ook wanneer het (nog) niet zichtbaar is. We bespreken pesten in
de klas en proberen een eenheid te vormen waarin alle kinderen het eens zijn dat pesten
slecht is.
Een effectieve manier om pesten tegen te gaan op school is het creëren van sociale
controle. Op school willen wij een sfeer creëren dat pesten niet cool is en slecht. Pesten
neemt met name grote vormen aan wanneer veel meelopers zich aansluiten bij een pester.
Dat kan zijn uit angst om zelf gepest te worden, maar ook omdat de pester als cool wordt
gezien. Door kinderen te laten doordringen van het idee dat pesten niet cool is,
voelen pesters zich niet gesterkt in hun gedrag, dankzij de afkeuring van andere leerlingen.
Cyberpesten volgt vaak op pesten tijdens schooltijd en kan soms extreme vormen
aannemen. Wij willen kinderen duidelijk maken dat ze ook cyberpesten kunnen melden bij
een leraar of vertrouwenspersoon, zelfs als het buiten schooltijd plaatsvindt.
Op de Rozebottel werken we met de Kanjertraining en het volgsysteem KANVAS. Hier zit
ook de vragenlijst “sociale veiligheid leerlingen” bij. We vinden dat ons pestprotocol
daarom vanuit het oogpunt van de Kanjertraining moet worden opgesteld.

3

Doel
Met dit pestprotocol willen alle betrokkenen bij obs De Rozebottel laten zien dat:
Alle leerlingen zich in hun basisschoolperiode veilig mogen voelen,
zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.
o We door regels en afspraken zichtbaar te maken, het mogelijk maken
dat leerlingen en volwassenen, als er zich ongewenste situaties voordoen,
elkaar aan kunnen spreken op deze regels en afspraken.
o We door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen, we alle
leerlingen in de gelegenheid stellen om met veel plezier naar school te
gaan.
o Dit protocol wordt onderschreven door leerkrachten, IB’er,
vertegenwoordigers van de ouders uit de medezeggenschapsraad en de
directie.
o
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Begripsomschrijving : Wat is pesten?
De definitie van pesten:
Pesten op school is het systematisch psychisch en/of fysiek mishandelen van één of meer
groepsgenoten of andere leerlingen die niet instaat zijn zichzelf te verdedigen.
Voorbeelden van specifiek pestgedrag:
•
•
•
•
•

verbaal (scheldwoorden)
fysiek
intimidatie
isolatie
stelen of vernielen van bezittingen

Het verschil tussen pesten en plagen
Plagen:
Je hebt pesten en plagen. Het verschil daartussen is groot. Kinderen die elkaar plagen, kunnen
elkaar wel aan. Nu eens plaagt de één, dan weer de ander. Een geplaagd kind kan
terugplagen. Na een tijdje maken ze het samen weer goed. Je kunt elkaar ook plagen voor de
gein. Tegen af en toe geplaagd worden, moet je kunnen. Je hebt zelfs leuke en vriendelijke
plagerijtjes.
Pesten:
Bij pesten is dat anders. Pesten is altijd gemeen. Als er wordt gepest, is het ene kind altijd
sterker dan de ander. Het ene kind heeft grotere spierballen, een grotere mond, meer
invloed. De één wint dus altijd en het andere kind is altijd de verliezer. Pesten gebeurt nooit
zomaar een enkel keertje. Een kind dat wordt gepest, is steeds het mikpunt. Daarom is pesten
nooit leuk. Pesten komt voor in het gezin, de buurt of op school.
Hieronder het verschil in een schema:
Plagen

Pesten

Gebeurt onbezonnen en spontaan.

Gebeurt met opzet: de pestkop (pestvogel) weet vooraf wie hij
of zij zal pesten, op welke manier en wanneer.

Heeft geen kwade bijbedoelingen.

De pestkop wil iemand bewust kwetsen of kleineren.

Duurt niet lang, gebeurt niet vaak en is onregelmatig.

Kan lang blijven duren, gebeurt meer dan eens, is
systematisch. Houdt niet vanzelf op na een poosje.

Speelt zich af tussen “gelijken”.

De strijd is ongelijk, de pestkop heeft altijd de bovenhand: de
pestkop voelt zich zo machtig als het slachtoffer zich
machteloos voelt.
De pestkop heeft geen positieve bedoelingen, wil pijn doen,
vernielen of is kwetsend.
Meestal een groep (de pestkop, de meelopers en de
supporters) tegenover één geïsoleerd slachtoffer.

Is meestal te verdragen of zelfs plezierig, maar het kan ook
kwetsend of agressief zijn.
Meestal één tegen één.
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De rollen liggen niet vast: soms plaagt de één, dan de ander.

Het heeft een vaste structuur. De pestkoppen zijn meestal
dezelfde persoon/personen. De slachtoffers ook. Als de
slachtoffers wegvallen, kan de pestkop op zoek gaan naar een
ander slachtoffer.

De pijn, lichamelijk of geestelijk, is draaglijk en van korte duur. Als er niet op tijd wordt ingegrepen, kunnen de lichamelijke en
Soms wordt het zelfs als prettig
geestelijke gevolgen ingrijpend
ervaren. (“Plagen is kusjes vragen.”)
zijn en lang nawerken.
De relaties worden na het plagen meteen hervat.

Het geplaagde kind blijft een volwaardig lid van de groep

De groep lijdt niet onder plagerijen of vindt nadien meteen
haar draai terug.

Het is niet makkelijk om na het pesten een
evenwichtige relatie te vinden. Het herstel gaat moeilijk en
traag.
Het gepeste kind is geïsoleerd, voelt zich eenzaam en voelt dat
het niet meer bij de groep hoort.
De groep lijdt onder een dreigend, onveilig gevoel. Iedereen is
angstig, de kinderen vertrouwen elkaar niet meer. Ze zijn niet
erg open of spontaan en er zijn weinig vriendjes of echte
vriendschappen in de groep.
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Preventie van pesten
Hoe willen we met pesten omgaan op obs De Rozebottel?
Op school werken we met de Kanjertraining. Alle leerkrachten van onze school zijn hiervoor
gecertificeerd of volgen een training. In groep 1 tot en met 8 wordt gedurende het hele
schooljaar les gegeven in het kader van de Kanjertraining. De Kanjertraining wordt zo in onze
hele school geïmplementeerd. Ook wordt “de Kanjertaal”, de manier van elkaar aanspreken
passend bij de Kanjertraining, op de hele school gebruikt.
Daarnaast hebben we schoolregels die regelmatig in de groepen worden besproken. Deze
regels of afspraken zijn bekend bij alle leerkrachten en leerlingen. Zo blijft de doorgaande lijn
gewaarborgd. De “Stopmethode” (Houd daarmee op, dit vind ik niet leuk en benoemen)
wordt regelmatig met de leerlingen besproken en we vinden het belangrijk
de leerlingen positief te benaderen. Liever werken met complimenten dan met straf.
Onderwerpen als veiligheid, omgaan met elkaar, omgaan met verschillen, rollen in een groep,
aanpak van ruzies, enz. komen regelmatig in de Kanjerkring aan de orde. Er wordt gebruik
gemaakt van verschillende (samen)werkvormen zoals kringgesprekken, het voorlezen of
vertellen van verhalen, rollenspelen en dergelijke.
Het voorbeeld van de leerkrachten en thuis van de ouders 1 is van groot belang. Er zal minder
gepest worden in een klimaat waar duidelijkheid heerst over de omgang met elkaar, waar
verschillen worden aanvaard en waar ruzies niet met geweld worden opgelost, maar worden
uitgesproken. Agressief gedrag van leerkrachten, ouders en leerlingen wordt niet
geaccepteerd. Alle betrokkenen horen duidelijk stelling te nemen tegen dergelijke
gedragingen.
Wij volgen de leerlingen in hun ontwikkeling door twee keer per jaar de KanVas vragenlijst in
te vullen. De afspraken hierin staan vastgelegd in het toets rooster. De resultaten van
de KanVas worden geanalyseerd door de groepsleerkracht en besproken met de IB’er. Indien
nodig wordt er gebruik gemaakt van groepsplannen of individuele handelingsplannen.
Bij het oplossen van conflicten gaan we uit van “win-win” oplossingen. Deze vorm van werken
geeft aan dat we allemaal verschillend (mogen) zijn. Conflicten horen erbij en geven je de
mogelijkheid om je verder te ontwikkelen. Dit betekent dat wij leerlingen de kans geven zelf
hun conflicten op te lossen. De leerkracht neemt een neutrale, leidende positie in. De
oplossing van een conflict moet in redelijke mate tegemoet komen aan de wensen van alle
betrokkenen. Als de oplossing voor beiden goed is, spreken we van een “win-win” situatie.
Leerlingen, leerkrachten, directie en ouders zorgen in samenwerking met elkaar voor de
bewaking van een goed pedagogisch klimaat, waarbij de nadruk wordt gelegd op “goed
gedaan” en het geven van complimenten.
Uitgangspunten
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1. Een belangrijke stelregel is dat het inschakelen van de leerkracht niet wordt
opgevat als klikken. Vanaf de kleutergroepen brengen we de kinderen dit al bij: “Je
mag niet klikken… maar als je wordt gepest of als je ruzie hebt met een ander en je
komt er niet zelf uit, dan mag je hulp aan de leerkracht vragen.” Dit wordt niet
gezien als klikken.
2. Tweede stelregel is dat een medeleerling ook verantwoordelijkheid heeft om
pesten of agressief gedrag (bij de leerkracht) aan te kaarten. Alle leerlingen zijn
immers verantwoordelijk voor een goede sfeer in de groep.
3. Derde stelregel is samenwerken zonder bemoeienissen. School en gezin halen
voordeel uit een goede samenwerking en communicatie. Ook ouders hebben dus
de verantwoordelijkheid om een pestprobleem bij de leerkracht aan te kaarten. Dit
neemt niet weg dat iedere partij moet waken over haar eigen grenzen. Het is
bijvoorbeeld niet de bedoeling dat ouders naar school komen om eigenhandig een
probleem voor hun kind op te komen lossen! Bij problemen van pesten of agressie
zullen de leerkrachten en directie hun verantwoordelijkheid nemen en overleg
voeren met de ouders. De inbreng van de ouders blijft bij voorkeur beperkt tot het
aanreiken van informatie, tot het geven van suggesties en tot het ondersteunen
van de aanpak van de school.
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Aanpak van pestgedrag
Welke stappen nemen we?
Schoolregels en –afspraken op obs De Rozebottel
De belangrijkste afspraak over het pesten luidt:
Word je gepest, praat er thuis en op school over. Je mag het niet geheim houden.
Binnen onze school hanteren wij de regels die horen bij de Kanjertraining:
1.
2.
3.
4.
5.

We vertrouwen elkaar
We helpen elkaar
Niemand lacht uit
Niemand speelt de baas
Niemand doet zielig

Deze afspraken gelden op school en op het schoolplein, de gymles en bij uitstapjes en
excursies.
Stappen van het oplossen van ruzie naar pesten:
Niveau 1
Wanneer leerlingen ruzie met elkaar hebben en/of elkaar pesten proberen zij en wij er eerst
zelf ( en samen) uit te komen door “hou ermee op” of “ik vind dit niet leuk” te zeggen. Het
omschrijven van het gedrag dat niet leuk ervaren wordt, is belangrijk. Op het moment dat één
van de leerlingen er niet uit komt, kan hij/zij ervoor kiezen het probleem te negeren, weg te
lopen.
Niveau 2
Op het moment dat een van de leerlingen er niet uitkomt ( in feite het onderspit delft en
verliezer of zondebok wordt) heeft deze het recht en de plicht het probleem aan de meester
of juf voor te leggen. De leerkracht gaat hier meteen op in of maakt een afspraak met de
leerlingen om er in een later stadium op terug te komen. (Bijvoorbeeld na schooltijd.)
Niveau 3
De leerkracht brengt de partijen bij elkaar voor een verhelderingsgesprek en probeert samen
met hen de ruzie of pesterijen op te lossen en (nieuwe) afspraken te maken. Bij herhaling
van pesterijen / ruzies tussen dezelfde leerlingen volgen sancties.
Niveau 4
Bij herhaaldelijk ruzie/pestgedrag
Op het moment dat een leerling, een ouder of een collega melding maakt van pestgedrag
worden de volgende stappen ondernomen. Deze stappen zijn erop gericht om het pestgedrag
zo snel mogelijk te stoppen.
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Stap 1
De leerkracht heeft een afzonderlijk gesprek met de leerling die pest (de pester) en de
leerling die gepest wordt (de gepeste). Aan de hand van zo concreet mogelijke voorvallen uit
het recente verleden wordt een analyse gemaakt en de ernst van de situatie ingeschat. Indien
nodig kan de leerkracht de ib-er op de hoogte stellen. Het team wordt op de hoogte gesteld
van het pestgedrag i.v.m. toezicht op het plein e.d.
Stap 2
De leerkracht heeft een gezamenlijk gesprek met de pester en de gepeste. Het probleem
wordt duidelijk en helder geformuleerd. In overleg met beide partijen worden concrete
afspraken gemaakt om pestgedrag tegen te gaan/ te stoppen. Als er meerdere kinderen uit de
groep betrokken zijn bij het pestgedrag zal de leerkracht klassikaal aandacht schenken aan
het probleem, waarbij gebruik gemaakt kan worden van beschikbare methoden. Er zal
benadrukt worden dat alle kinderen zich veilig moeten voelen op school. Het melden van
pesten is geen klikken. Angst om zaken te melden zal moeten worden weggenomen. Binnen
één week vindt eerste evaluatie plaats. Leerkracht zal nauwkeurig observeren.
Stap 3
De ouders van de pester en de gepeste worden op de hoogte gebracht over de afspraken.
Met de ouders wordt afgesproken dat er na de eerste evaluatie weer contact opgenomen zal
worden.
Stap 4
Gesprek met pester en gepeste (de leerkracht schat zelf in wat het beste is: gezamenlijk of
afzonderlijk). Is het gelukt om de afspraken na te komen? Zo ja: dan de afspraken
handhaven/bijstellen en een volgend gesprek over twee weken.
Zo nee: analyse opstellen, waardoor het mis is gegaan. Leerkracht overlegt met IB-er. Er
wordt een hulpplan opgesteld voor de komende twee weken. Team wordt hiervan op de
hoogte gebracht. Dit wordt met de ouders gecommuniceerd.
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De begeleiding
De begeleiding krijgt op onze school vorm via:
• begeleiding van de gepeste leerling
• begeleiding van de pester
• begeleiding van de andere leerlingen van de groep
Begeleiding van de gepeste leerling:
• medeleven tonen en luisteren en vragen: hoe en door wie wordt er gepest?
• Nagaan hoe de leerling zelf reageert, wat doet hij/zij voor, tijdens en na het
pesten
• Huilen of heel boos worden is vaak een reactie die de pester wil uitlokken.
Geprobeerd wordt de gepeste leerling in te laten zien dat je op een andere manier
kunt reageren. (Kanjertraining)
• Zoeken en oefenen van een andere reactie. Bijvoorbeeld je niet afzonderen
(Kanjertraining). De gepeste leerling in laten zien waarom een kind pest.
• Nagaan welke oplossing de gepeste leerling zelf wil.
• Sterke kanten van de leerling benadrukken.
• Belonen als de leerling zich zelf anders/beter opstelt.
• Praten met de ouders van de gepeste leerling.
• De leerling niet “over-beschermen”. Hiermee wordt de leerling juist in een
uitzonderingspositie geplaatst waardoor het pesten zelfs kan toenemen.
• In overleg met de IB’er hulp inschakelen: sociale vaardigheidstrainingen, CJG,
huisarts, IJsselgroep, schoolmaatschappelijk werk.
Begeleiding van de pester:
• Praten, zoeken naar de reden van het ruzie maken/pesten.
• Laten inzien wat het effect van zijn/haar gedrag is voor de gepeste.
• Excuses laten aanbieden.
• Contract afsluiten waarin de pester aangeeft hoe hij/zij het gedrag wil en zal
veranderen.
• In laten zien welke sterke (leuke) kanten de gepeste leerling heeft.
• Straffen als de pester pest, belonen als de pester zich aan de afspraken en
regels houdt.
• De leerling leren niet meteen “kwaad” te reageren, leren beheersen, de
“Stop!- Eerstnadenken-houding’” of een andere manier van gedrag aanleren.
• Contact tussen ouders en school: elkaar informeren en overleggen.
• Inleven in de leerling: wat is de oorzaak van het pesten? (Bijvoorbeeld:
problematische thuissituatie, buiten gesloten voelen, jaloezie, verveling, de baas
willen zijn (macht), voortdurende competitie aangaan, in een niet passende rol
worden gedrukt.)
• In overleg met de IB’er hulp inschakelen: sociale vaardigheidstrainingen, CJG,
huisarts, IJsselgroep, schoolmaatschappelijk werk.
Begeleiding van de andere leerlingen in de groep:
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De leerlingen middels gesprekken bewust maken van de invloed die ze
(kunnen) hebben ten aanzien van het voortbestaan of het stoppen van het
pestgedrag (meelopers/zwijgers gedrag laten zien).
• De leerlingen stimuleren om voor zichzelf op te komen.
• De leerlingen stimuleren om voor een ander op te komen.
• De sterke kanten van de gepeste leerling benadrukken.
• Samen spelen en samen werken (coöperatief leren)
met de gepeste leerling stimuleren. Als leerlingen elkaar beter kennen, neemt
pesten af. Van tevoren samen afspraken maken door bijvoorbeeld voor de pauze
een “buiten speelplan” te maken: “Wie speelt met wie, wat en waar?”
• De leerlingen aanspreken op hun verantwoordelijkheid voor het behoud van
een goede sfeer in de groep.
• Herhalen van school- en groepsregels en – afspraken. - Benadrukken dat
kinderen verschillend mogen zijn.
•
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Bijlage 1:
Kanjertraining document
Op OBS de Rozebottel werken we sinds 2008 met de Kanjertraining. Met behulp van deze
training leren we de leerlingen positief te denken over zichzelf en over anderen.
De Kanjertraining heeft een goede sfeer op school als uitgangspunt. Door deze goede sfeer te
hebben of te maken kunnen leerlingen beter zichzelf laten zien in positief gedrag. Ze leren
hoe ze zelf goede sfeer kunnen maken en behouden; gewoon door betrouwbaar te zijn en
door anderen te helpen.
De doelstellingen van de Kanjertraining zijn:
- vertrouwen en veiligheid in de groep vergroten;
- sociale vaardigheden van leerlingen versterken;
- leerlingen verschillende oplossingsstrategieën leren voor het omgaan met conflicten;
- leerlingen bewust maken van hun eigenheid (ik doe mij niet anders voor dan ik ben).
Om dit alles te bereiken en gedrag voor leerlingen duidelijk te maken maakt de Kanjertraining
gebruik van petjes en dieren om de leerlingen hun gedrag duidelijk te maken. Er zijn vier
petjes (en daarbij behorende dieren):
GEEL: Angstig/zielig gedrag. Leerlingen met een gele pet reageren door te gaan huilen of
onderdanig te doen. Ze vermijden moeilijke situaties, zijn faalangstig en stil. Het dier dat bij
dit gedrag hoort is een konijntje. Het konijn denkt negatief over zichzelf en positief over
anderen.
ROOD: Clowntjesgedrag. Leerlingen met de rode pet reageren door alles weg te
lachen/belachelijk te maken. Het zijn meelopers en aanstellers en nemen niets serieus. Het
dier dat bij dit gedrag hoort is een aapje. Het aapje denkt negatief over zichzelf en anderen.
ZWART: Pestgedrag. Leerlingen met de zwarte pet proberen anderen uit te lokken. Ze zijn
bazig en lomp. Hij probeert anderen op te stoken. Het dier dat bij dit gedrag hoort is een
pestvogel. De pestvogel denkt positief over zichzelf en negatief over anderen.
WIT: Goed gedrag. Leerlingen met de witte pet komen voor zichzelf op, maar laten zich niet
uitlokken. Ze reageren zelfbewust, zijn te vertrouwen en helpen anderen. Ze zijn goed
aanspreekbaar op gedrag. Het dier dat bij dit gedrag hoort is een tijger. De tijger denkt
positief over zichzelf en anderen.
In de Kanjertraining staan vijf afspraken centraal:
1. We vertrouwen elkaar
2. We helpen elkaar
3. Niemand speelt de baas
4. Niemand lacht uit
5. Niemand doet zielig.
In de Kanjertraining wordt op een leuke, motiverende manier geleerd hoe je positief met
elkaar om kunt gaan, dat je elkaar kunt vertrouwen en dat je keuzes kunt maken. Ook wordt
de leerlingen geleerd hoe ze om kunnen gaan met negatief gedrag van anderen; een tijger
kiest dan altijd voor een positieve oplossing om de situatie niet uit de hand te laten lopen en
het negatieve gedrag van de ander niet te ‘voeden’.
In de Kanjertraining wordt vaak aan leerlingen die ‘zwart gedrag’ vertonen gevraagd: ‘Is het
jouw bedoeling om… (bv. het andere kind verdrietig te maken ?). Is het wel jouw bedoeling,
dan is je dat gelukt, maar dan heb je nu een probleem, want dat accepteren wij hier niet. In
dat geval wordt het kind, dat het zwarte gedrag vertoont tijdelijk uit de situatie gehaald.
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Discussies worden niet aangegaan. Later krijgt de leerling te horen wat het gewenste (witte)
gedrag is dat van hem verwacht wordt.
Als het niet de bedoeling van de leerling om zwart gedrag te vertonen, zal hij direct zijn
gedrag aan moeten passen. Eventueel met een hint van een ander (leerkracht
of een andere leerling).
De Kanjertraining probeert elke leerling in te laten zien dat het beter en prettiger is voor jezelf
en anderen om je goed te gedragen….Op de Rozebottel willen we allemaal een tijger zijn!!!
We vinden het belangrijk dat ouders bekend zijn met de werkwijze en dat ze achter de
Kanjertraining staan. Dat biedt de leerlingen veel duidelijkheid. Wilt u meer weten over de
Kanjertraining dan hebben we op school een Kanjerboek te leen, waarin de Kanjertraining
uitgebreid uitgelegd wordt. Vraag er gerust naar!

Theoretische onderbouwing
De Sociale veiligheidslijst is primair bedoeld voor leerlingen van groep 5 t/m groep 8
In deze vragenlijst wordt niet gemeten wat het beleid is, maar of kinderen zich veilig voelen.
We noemen dit daarom veiligheidsbeleving.
Fysieke veiligheid: Onder de fysieke veiligheid valt (de schending van) de lichamelijke
integriteit. Voorbeelden hiervan zijn slaan, schoppen en duwen. Sociale veiligheid: Onder
sociale veiligheid valt (de aantasting van) integriteit van intermenselijk verkeer.
De sociale veiligheid richt zich op het groepsproces. Voorbeelden hiervan zijn buitensluiten,
uitschelden, belachelijk maken, achterstellen, vernederen en discrimineren.
Psychische veiligheid: Onder psychische veiligheid valt (de aantasting van) de geestelijke
gezondheid. De psychische veiligheid richt zich op het individu. Voorbeelden hiervan zijn druk
uitoefenen, bedreigen en manipuleren.
Welbevinden: Onder welbevinden wordt hier bedoeld de positieve gevoelens die een leerling
heeft over zijn of haar klas en klasgenoten. Voorbeelden hiervan zijn jezelf kunnen zijn, je
thuis voelen en prettig voelen, graag naar school gaan en genoeg vrienden hebben
Materiaal:
• Max en kleine kanjerverhaaltjes – les 19 plagen
• Week tegen pesten met als onderdeel: helden in het nieuws/helpen bij
ruzies/leeg schild/plak jouw foto
• Per groep is er een boekenlijst beschikbaar met het onderwerp pesten.
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Bijlage 2

OBS de Rozebottel
Koekange

Onze grenzen aan gedrag
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Januari 2021 -2023Pagina-eindeGedragsprotocol

1. Inleiding
Op school kunnen we te maken krijgen met gedragsproblemen van en grensoverschrijdend
gedrag van leerlingen. Deze problemen en dit gedrag kunnen het goede pedagogische klimaat
van de school schaden en zelfs ondermijnen. Wij hechten veel waarde aan ons goede
pedagogisch klimaat en werken daarom hard aan een duidelijke en veilige leeromgeving.
Daarom dit protocol ‘Grenzen aan gedrag’, waarin wij helder uiteenzetten wanneer wij vinden
dat gedrag het goede pedagogische klimaat schaadt en welke maatregelen wij treffen om dat
goede pedagogische klimaat te waarborgen.
2. Visie
Het motto van onze school is: ‘Op onze school gaan we zorgvuldig om met elkaar en met alles
om ons heen!’. Hiermee willen we de geborgenheid weergeven, die wij op onze school
nastreven.
Toch komt het ook op onze school voor dat er grenzen overschreden worden en
dat leerlingen ongewenst gedrag vertonen. Vaak komt dit omdat sommige leerlingen moeite
hebben met het accepteren van structuur en/of met het aangaan van relaties. Veel van dit
gedrag komt voort uit angst of een laag zelfbeeld.
Van de leerkrachten van de Rozebottel vraagt dit professioneel en pedagogisch verantwoord
handelen.
Dat doen we door duidelijke verwachtingen te hebben, respectvol met elkaar om te gaan,
vertrouwen in elkaar te hebben en verantwoordelijkheid te dragen. Ook
vraagt het, goede communicatie met ouders. Ongewenst gedrag van leerlingen op school is
een probleem van school én ouders.
Als er grenzen overschreden worden, moet dit consequenties hebben. Uitgangspunt daarbij is
dat een consequentie passend is bij de ernst van het overschrijdend gedrag. Bij
grensoverschrijdend gedrag vinden wij een heldere communicatie met ouders heel belangrijk.
Als een leerling grenzen overschrijdt, nemen wij altijd zo snel mogelijk contact op met de
ouders.
Op het moment dat een leerling een bedreiging1 vormt voor zichzelf of voor anderen, als de
vertrouwensband tussen ouders en school diepgaand verstoord is en als de problematiek de
mogelijkheden van de leerkracht c.q. school overstijgt is een alarmfase bereikt.
Bedreiging definiëren wij als: Elk handelen waardoor of elke situatie waarin:
- leerlingen zich fysiek, dan wel psychisch onveilig voelen of dat ook daadwerkelijk zijn, en/of
- ontwikkelingsmogelijkheden van leerlingen geblokkeerd worden, en/of
- het handelen van de leerkracht zozeer bemoeilijkt wordt, dat deze het belang van de groep
c.q. individuele leerlingen in de groep niet meer kan dienen.
1

3. Beleid
3.1.1. Schoolregels
Om een goed klimaat in de school te hebben en te houden, hebben we een aantal
schoolregels, die positief gesteld zijn en een kapstok zijn voor de vele afspraken die we op
school en in de groepen hebben. Regelmatig wordt er in alle groepen aandacht besteed aan
de regels en afspraken. Verdeelt over het jaar week hebben we een ‘regel van de week’, die
we ook in de Rozeroddel vermelden.
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Onze schoolregels zijn:
- Toon respect voor elkaar;
(afspraken zijn bv. problemen lossen we met praten op, we luisteren naar elkaar, we helpen
elkaar, we zijn eerlijk en sportief, iedereen hoort erbij, we houden rekening met elkaar)
- Ga zorgvuldig om met de leermiddelen;
(afspraken zijn bv. we gaan zorgvuldig om met het materiaal van jezelf en van anderen)
- Waar en wanneer…..houd het rustig in de school;
(afspraken zijn bv. we werken geconcentreerd en nauwkeurig, iedereen doet zijn/haar best,
we houden het rustig)
- Houd de school, je klas en het plein…. netjes;
(afspraken zijn bv. we houden de school(omgeving) netjes, we ruimen rommel op)
- Begin nooit met geweld;
(afspraken zijn bv. iedereen is een kanjer, haal het maximale uit jezelf, we geven
complimenten aan elkaar)
- Houd je aan de gemaakte afspraken.
(afspraken zijn bv. we komen afspraken na, we spreken elkaar aan als het nodig is)
3.2.1. Kanjertraining
Sinds 2008 werken wij op de wijze van een Kanjerschool. Dit houdt in dat alle teamleden de
Kanjertraining gevolgd hebben. Deze training wordt op zeer regelmatige basis in alle groepen
gegeven. Door deze training leren kinderen positief te denken over zichzelf en over anderen.
De Kanjertraining heeft een goede sfeer op school als uitgangspunt. Door deze goede sfeer te
hebben of te maken kunnen kinderen beter zichzelf laten zien in positief gedrag. Ze leren hoe
ze zelf goede sfeer kunnen maken en behouden; gewoon door betrouwbaar te zijn en door
anderen te helpen.
De doelstellingen kan de Kanjertraining zijn:
- vertrouwen en veiligheid in de groep vergroten;
- sociale vaardigheden van leerlingen versterken;
- leerlingen verschillende oplossingsstrategieën leren voor het omgaan met conflicten;
- leerlingen bewust maken van hun eigenheid (ik doe mij niet anders voor dan ik ben);
- voorkomen van pestgedrag in de school.
Om dit alles te bereiken en gedrag voor leerlingen duidelijk te maken maakt de Kanjertraining
gebruik van petjes en dieren om de leerlingen hun gedrag duidelijk te maken. Er zijn vier
petjes (en daarbij behorende dieren):
GEEL: Angstig/zielig gedrag leerlingen met een gele pet reageren door te gaan huilen of
onderdanig te doen. Ze vermijden moeilijke situaties, zijn faalangstig en stil. Het dier dat bij
dit gedrag hoort is een konijntje. Het konijn denkt negatief over zichzelf en positief over
anderen.
ROOD: Clowntjesgedrag. Leerlingen met de rode pet reageren door alles weg te
lachen/belachelijk te maken. Het zijn meelopers en aanstellers en nemen niets serieus. Het
dier dat bij dit gedrag hoort is een aapje. Het aapje denkt negatief over zichzelf en anderen.
ZWART: Pestgedrag. Leerlingen met de zwarte pet proberen anderen uit te lokken. Ze zijn
bazig en lomp. Hij probeert anderen op te stoken. Het dier dat bij dit gedrag hoort is een
pestvogel. De pestvogel denkt positief over zichzelf en negatief over anderen.
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WIT: Goed gedrag. Leerlingen met de witte pet komen voor zichzelf op, maar laten zich niet
uitlokken. Ze reageren zelfbewust, zijn te vertrouwen en helpen anderen. Ze zijn goed
aanspreekbaar op gedrag. Het dier dat bij dit gedrag hoort is een tijger. De tijger denkt
positief over zichzelf en anderen.
In de Kanjertraining staan vijf afspraken centraal:
1. We vertrouwen elkaar
2. We helpen elkaar
3. Niemand speelt de baas
4. Niemand lacht uit
5. Niemand doet zielig.
In de Kanjertraining wordt op een motiverende manier geleerd, hoe je positief met elkaar om
kunt gaan, dat je elkaar kunt vertrouwen en dat je keuzes kunt maken. Ook wordt
de leerlingen geleerd hoe ze om kunnen gaan met negatief gedrag van anderen; een tijger
kiest dan altijd voor een positieve oplossing om de situatie niet uit de hand te laten lopen en
het negatieve gedrag van de ander niet te ‘voeden’.
In de Kanjertraining wordt vaak aan leerlingen die ‘zwart gedrag’ vertonen gevraagd: ‘Is het
jouw bedoeling om… (bv. het andere kind verdrietig te maken ?). Is het wel jouw bedoeling,
dan is je dat gelukt, maar dan heb je nu een probleem, want dat accepteren wij hier niet. In
dat geval wordt de leerling dat het zwarte gedrag vertoont tijdelijk uit de situatie gehaald.
Discussies worden niet aangegaan. Later krijgt de leerling te horen wat het gewenste (witte)
gedrag is dat van hem verwacht wordt. Bij zwart gedrag nemen wij ook contact op met de
ouders.
Als het niet de bedoeling is van de leerling om zwart gedrag te vertonen, zal hij direct zijn
gedrag aan moeten passen. Eventueel met een hint van een ander (leerkracht of ander kind).
Op school is de handleiding van de Kanjertraining aanwezig, waarin ruime
achtergrondinformatie te lezen is over de training. Deze handleiding is op aanvraag ter inzage
voor ouders/verzorgers.
3.2.2. Wit gedrag
Vanuit de Kanjertraining gaan wij er op onze school van uit dat wit gedrag centraal staat. De
Kanjertraining probeert elke leerling in te laten zien dat het beter en prettiger is voor jezelf en
anderen om je goed te gedragen….Op de Rozebottel willen we allemaal een tijger zijn!!!
De leerkrachten hebben in hun omgang met de leerlingen oog voor het positieve. Ze geven
regelmatig complimenten en stimuleren leerlingen dat ook te doen. Zo proberen we een ‘wijgevoel’ te creëren en een goed pedagogisch klimaat. Zo werken wij preventief om conflicten
te voorkomen.
3.2.3. Conflictbeheersing
De Kanjertraining kent vier niveaus voor conflicten. Deze worden weergegeven in de
conflictpiramide:
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Op alle niveaus is het zaak om als een tijger (witte pet) te reageren om te de-escaleren. Dit
geldt zowel voor conflicten tussen leerlingen onderling als voor conflicten tussen leerkrachten
en leerlingen.
Voor leerkrachten geldt ook nog dat zij de volwassenen zijn. Hij/zij gaat er vanuit dat
er wordt geluisterd , heeft zelfvertrouwen, neemt verantwoordelijkheid en denkt goed na
over de achtergronden van het (gedrag van) de leerling. Een leerkracht reageert rustig en
respectvol op wangedrag van een leerling en geeft aan dat het gedrag moet stoppen. De
leerling krijgt vervolgens even de tijd om aan het verzoek te voldoen. Als de leerkracht de
leerling niet op de huid gaat zitten is het gedrag (meestal) na een paar minuten voorbij. De
leerling voldoet aan het verzoek van de leerkracht, omdat het respectvol is gebracht en de
leerling niet in zijn eer wordt aangetast. De leerkracht is een tijger en drijft conflicten niet op
de spits.
Als een leerling toch doorgaat, dan neemt de leerkracht maatregelen. Dat doet de leerkracht
door iets leuks te onthouden, een time-out op te leggen of een gepaste bestraffing toe te
passen. Mogelijkheden zijn om de leerling tijdelijk in een andere klas te plaatsen of bij
de IB’er of directeur te plaatsen tot het weer gepast gedrag (witte pet) kan vertonen.
Het kernpunt in de aanpak is de leerling verantwoordelijk stellen en houden voor het gedrag
en de gevolgen ervan, voor zover een leerling dat kan begrijpen. Als leerkracht onderschat
je de leerling niet en je weet dat leerlingen groot willen zijn en niet klein gehouden willen
worden.
3.2.4. Communicatie met ouders
Als een leerling negatief (zwart) gedrag vertoont vanaf alarmfase B en/of hij/zij laat zich niet
corrigeren door de leerkracht, dan neemt de leerkracht contact op met de ouders van de
leerling. De bedoeling is ouders te informeren over het wangedrag van hun kind en ouders te
vragen of zij het gedrag van hun kind wel of niet ondersteunen.
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Als ouders het gedrag niet ondersteunen, zoekt de leerkracht samen met de ouders naar een
oplossing om herhaling van het wangedrag te voorkomen.
Als ouders het gedrag wel ondersteunen, vraagt de leerkracht door en confronteert de
ouder ermee dat hij/zij door het wangedrag van hun kind te steunen (om welke reden dan
ook) een onveilig werkklimaat op school bewerkstelligt (NB: blijf de ouder altijd aanspreken
op het wangedrag van hun kind en ga niet mee in allerlei mogelijke afleidingsmanoeuvres, het
is zaak bij het gespreksonderwerp te blijven). Als ouders achter het gedrag van hun kind
blijven staan en/of niet aanspreekbaar zijn op het gedrag van hun kind (bv. alleen met
afleidingsmanoeuvres komen), maken we daar melding van bij de vertrouwensarts i.v.m.
pedagogische verwaarlozing. Dat wil zeggen dat ouders hun opvoedingsverantwoordelijkheid
niet nemen. Bij drie meldingen van verschillende/afzonderlijke partijen onderneemt de
vertrouwensarts verdere actie. Het is noodzakelijk dat directie en bestuur hiervan op de
hoogte gesteld worden.
3.2.5. Dossiervorming
Leerkrachten noteren altijd het ongewenste (zwarte) gedrag van leerlingen in hun groep op
het notitieformulier in ParnasSys. Ook van rood en geel gedrag kan de leerkracht wat
opschrijven op dit formulier. Dit om beter inzicht te krijgen in het zelfbeeld en de
gedragspatronen van de leerling. Deze gegevens kan de leerkracht vervolgens gebruiken bij
het minimaal 1 keer per jaar invullen van de Kanvas-vragenlijst. Zo is te meten over er
vooruitgang of achteruitgang is in de sociaal-emotionele ontwikkeling van een leerling.
Van telefoongesprekken met ouders en oudergesprekken worden kort verslag gemaakt door
de leerkracht. Voor oudergesprekken hebben we een speciaal gespreksformulier(ParnasSys),
dan naderhand door ouders ondertekent dient te worden en dat in het dossier van het kind
bewaard wordt.
Het dossier van een leerling wordt zijn/haar hele basisschoolperiode op de Rozebottel,
plus drie jaar door ons bewaard. Daarna wordt het vernietigd. Het dossier wordt beheerd
door de IB’er en is enkel voor intern gebruik. Het dossier blijft in principe altijd binnen de
muren van de school. Zonder toestemming van ouders wordt nooit informatie uit het dossier
aan derden verstrekt. Ouders kunnen op aanvraag het dossier van hun kind inzien in het
bijzijn van een teamlid.
3.3. Schorsen en verwijderen
Schorsen en verwijderen is iets waar wij als school zeer zorgvuldig mee omgaan. Het zijn
zware sancties, die wij niet lichtzinnig bij ons bestuur ter beoordeling neerleggen. De school
zelf mag nooit overgaan tot schorsen en verwijderen; het is een sanctie die enkel opgelegd
kan worden door het schoolbestuur.
Op de Rozebottel hebben wij het uitgangspunt ‘Bescherm het normale!’ Als een leerling met
verkeerde bedoelingen naar school komt en/of op school niet handelbaar is en de ouders
ondersteunen dat, dan mag deze leerling op geen enkele manier de kans krijgen om op onze
school met dit gedrag te experimenteren. Dit om te voorkomen dat
een leerling een bedreiging vormt voor zichzelf of zijn/haar omgeving.
Wij beschermen het normale door het sociale contact voor deze leerling op onze school
onmogelijk te maken. Dit noemen wij een time-out. Deze maatregel kan wel door de directie
opgelegd worden en geldt voor de rest van de schooldag. De directie motiveert de time-out,
zo worden ouders geconfronteerd met de gevolgen van het gedrag van hun kind en hun eigen
20

opstelling jegens dit gedrag. De directie nodigt de ouders uit voor een gesprek met
hem/haar en de betrokken leerkracht, op school, aan het einde van de schooldag om met de
ouders tot een passende oplossing te komen. Eventueel kan de time-out met een dag
verlengd worden als ouder dezelfde dag niet op gesprek kunnen/willen komen. Uitgangspunt
is de leerling pas weer op school kan komen nadat er een goed gesprek tussen school en
ouders geweest is, waarin afspraken gemaakt zijn die de terugkeer van de leerling mogelijk
maken. Van dit gesprek wordt een gesprekverslag gemaakt dat door ouders en directeur
ondertekend wordt. Dit verslag wordt bewaard in het dossier van de leerling.
Als het niet lukt om tot een goede oplossing te komen, wordt dit ook vastgelegd. De directie
zal in dat geval het bestuur vragen over te gaan tot schorsing van de leerling.
Wettelijk is vastgelegd dat een verwijdering niet plaatsvindt voordat er voor is gezorgd dat
een andere school de leerling toe kan laten. Hiervan kan slechts worden afgeweken als er
aantoonbaar gedurende acht weken zonder succes is gezocht.
Het bevoegd gezag zal in ieder afzonderlijk geval een afweging maken tussen het belang van
de school bij verwijdering en het belang van de leerling om op de school te blijven. De
gronden tot verwijderen zijn – net als bij weigering – beperkt.
Het is mogelijk dat leerlingen zich misdragen. Als een leerling zich na meerdere
waarschuwingen blijft misdragen, kan hij/zij eerst voor één, daarna voor twee dagen worden
geschorst. Als misdragingen zich dan nog blijven herhalen, kan worden besloten tot een
verwijdering van de leerling. Voordat er een leerling geschorst of verwijderd wordt zal er
overlegd worden met het bevoegd gezag. Ouders zullen van een schorsing of verwijdering
altijd schriftelijk op de hoogte worden gesteld.
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