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Gedragsregels – grensoverschrijdend gedrag – afspraken gedrag 
 
Gedragsregels. 
De (kleding-) en gedragscode staat vermeld in de schoolgids 
 
Klassenafspraken. 

 Aan het begin van het schooljaar worden de klassenafspraken samen met de 
kinderen opgesteld. De afspraken beginnen met: Ik….. en hangen zichtbaar in de 
klas. 

 Aan de kinderen wordt gevraagd wat er gebeurt (wat sancties zijn) als je je niet 
aan deze regels houdt. De sancties komen uit de kinderen. Leerkracht stuurt 
hierin. Deze afspraken hangen zichtbaar in de klas. 

 Ook voor gymles/zwemles samen met de kinderen afspraken maken wat er 
gebeurt als de regels overtreden worden.  

 Met de kinderen worden de schoolafspraken besproken bij grensoverschrijdend 
gedrag. 

 
Grensoverschrijdend gedrag. 
Wat verstaan wij daaronder?  

 Lichamelijke agressie 
 Kwetsend gedrag; racistische uitlatingen, discriminerend gedrag, uitdagend 

gedrag, treiterend gedrag, brutaal gedrag naar volwassenen.  
 
Schoolafspraken grensoverschrijdend gedrag 
Hoe handelen wij bij dit gedrag? Er wordt naar de leerlingen benoemd over welk 
negatief/overschrijdend gedrag het gaat. 
 
Lichamelijke agressie: 

 Vindt de ruzie buiten plaats dan gaat de leerling op de bank zitten  
 Vindt de ruzie in de klas of in de hal plaats dan gaat de leerling naar een 

collegaklas. 
 Bij 1x grensoverschrijdend gedrag in de week: ouders informeren 
 Bij 2x grensoverschrijdend gedrag in de week: standaard briefje naar ouders voor 

een gesprek. (zie bijlage) 
 Na iedere vorm van lichamelijk geweld:  

o groep 1 t/m 3 biedt excuses aan 
o groep 4 t/m 8 vult het “Oeps…blad” in. (zie bijlage) 
o groep 4 t/m 8 schrijft een sorry brief. (zie bijlage) 
o gesprek betrokken leerlingen. (zie bijlage voor vragen bij het gesprek) 
o aantekening logboek 
o interventies noteren in het logboek 
o Gesprek met  kind. 

 
Brutaal gedrag naar volwassenen/verbale agressie/kwetsend gedrag:  

 Vindt het brutale/agressieve gedrag buiten plaats dan gaat de leerling op de bank 
zitten  

 Verwijdering uit klas, naar collegaklas. 
 Bij 2x grensoverschrijdend gedrag in de week: standaard briefje naar ouders voor 

een gesprek. (zie bijlage) 
 Na iedere vorm van verbale agressie:  

o groep 1 t/m 3 biedt excuses aan 
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o groep 4 t/m 8 vult het “Oeps…blad” in. (zie bijlage) 
o groep 4 t/m 8 schrijft een sorry brief. (zie bijlage) 
o gesprek betrokken leerlingen. (zie bijlage voor vragen bij het gesprek) 
o aantekening logboek 
o interventies noteren in het logboek 
o Gesprek met kind. 

 
Gedrag bij buitenschoolse activiteiten: 

 Eerste keer: regels die in de klas zijn afgesproken. 
 Indien de leerlingen twee keer achter elkaar grensoverschrijdend gedrag hebben 

vertoond worden ze voor de volgende keer uitgesloten van die activiteit. (o.a. 
zwemmen, excursies etc) 

 
Als blijkt dat voornoemde maatregelen niet toereikend zijn of de leerling valt steeds in 
herhaling dan treedt het protocol “De Veilige School” in werking. 
 

 
 

 
 
 


