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Inleiding  

 

Een veilige school 
Kinderen die graag naar school gaan, zich daar prettig voelen, met vertrouwen zaken durven 

oppakken, ontwikkelen zich goed. Dit willen wij de kinderen bieden. Dit vraagt ook een 

gestructureerde leef-, speel-, werk- en leeromgeving voor kinderen, waarin zij een eigen 

verantwoordelijkheid voor hun ontwikkeling kunnen opbouwen. Contacten met ouders/verzorgers 

zijn hierbij belangrijk; gastvrijheid, goede informatie, samenwerking en onderling vertrouwen dragen 

hiertoe bij. Onze school wil sterk verbonden zijn met de wijk. 

Binnen de school zijn specifieke afspraken gemaakt over hoe met elkaar wordt omgegaan door alle 

mensen die bij de school betrokken zijn. Wij willen een school zijn, waar kinderen, leerkrachten, 

onderwijsondersteunend personeel en ouders op een ontspannen en respectvolle manier met elkaar 

omgaan en kinderen zich op een prettige manier kunnen ontwikkelen. Dat zorgt niet alleen voor een 

goede sfeer in de school, maar draagt er ook toe bij dat kinderen waardevolle burgers zijn in de 

samenleving van nu en van de toekomst. 

Om dit te bereiken moet er in de school sprake zijn van een veilig klimaat. We willen dat de school 

een veilige plek is. In dit sociaalveiligheidsplan geven we aan hoe we daarvoor zorgen. Daarbij is het 

belangrijk om te beseffen dat met name bij de jonge kinderen het leeftijdseigen is, dat de sociale 

vaardigheden en het besef van normen en waarden nog in een beginnende fase van ontwikkeling is. 

Achtereenvolgens komen aan de orde: 
1 Ons uitgangspunt: aandacht voor gedrag en hoe we met elkaar omgaan. 
2 Een gedragsprotocol: hoe voorkomen we ongewenst gedrag en incidenten en wat doen 

we als zich dit wel voordoet? 
 
Wij hopen dat dit plan bijdraagt aan een veilige leef-, leer- en werkomgeving en een respectvolle 
omgang en samenwerking tussen alle betrokkenen bij de school. 
 

Hellen Maltha 
Directeur obs de Vierambacht 
 

 

 

 

  



Hoofdstuk 1 Hoe gaan we op obs de Vierambacht met elkaar om? 

 

Aandacht voor gedrag 
Op obs de Vierambacht vinden wij het erg belangrijk dat iedereen zich veilig voelt. Daarbij denken wij 

niet alleen aan een ontruimingsplan of een brandblusser maar vooral ook aan de manier waarop we 

met elkaar omgaan: ons gedrag. Als school besteden wij veel aandacht aan de manier waarop we 

met elkaar, met de kinderen, met ouders/verzorgers en anderen omgaan. We doen dat op een 

manier waarin respect voor elkaar centraal staat. Ons uitgangspunt is gebaseerd op wederzijds 

respect.  

Wij willen de kinderen laten zien en leren welk gedrag wij willen zien (en ook wat wij niet willen). 

Daarbij moeten we wel accepteren, dat kinderen thuis soms andere gewoontes leren. Vandaar uit 

starten we met de bereidheid om kinderen te helpen om gedrag te laten zien dat wij normaal vinden.  

Wat verstaan we onder een respectvolle omgang? 
- Elkaar serieus nemen en naar elkaar luisteren. 
- Samenwerken, elkaar helpen en van elkaar leren. 
- Respect voor andere opvattingen en meningen. 
- Vriendelijk zijn voor elkaar, elkaar niet pesten en geen geweld tegen elkaar gebruiken. 
- We behandelen de ander zoals we zelf behandeld willen worden. 

 

In de school, in de groep en soms met kinderen apart wordt regelmatig gesproken over wat wij nu 

precies willen wat betreft gedrag. We maken tijd om met kinderen afspraken te maken over het 

gedrag. Daarbij hebben we vooral positieve aandacht voor het goede gedrag en stimuleren we 

gewenst gedrag.  

Wij vinden het belangrijk om hierover in gesprek te zijn met elkaar, de kinderen en anderen. Op obs 

de Vierambacht besteden we niet alleen aandacht aan het groepsgedrag, maar natuurlijk ook aan het 

gedrag van individuele kinderen. Bij kinderen met gedragsproblemen gaan we na wat er aan de hand 

kan zijn en bedenken we een aanpak om goed gedrag te stimuleren. 

Onder ‘opvoeden’ verstaan wij onder andere: praten, uitleggen, grenzen afspreken en grenzen 

stellen, het goede voorbeeld geven. De regels van thuis zijn soms anders dan die van de school. De 

thuissituatie is ook anders dan de situatie in de school. De leerkrachten en onderwijsondersteunend 

personeel zijn hierbij de professionals. Zij hebben een voorbeeldfunctie. 

De school heeft een goed en steeds actueel beeld van de beleving van de sociale veiligheid in de 
school door het doen van observaties, monitoring onder leerlingen, personeel, ouders en andere 
betrokkenen bij de school.  
Twee keer per jaar worden de observaties van het sociaal emotioneel welzijn van de leerlingen van 
de groepen 1-2 vastgelegd in het sociaal emotioneel leerlingvolgsysteem ‘KIJK’. Een maal per jaar 
vullen de groepen 3 t/m 8 de monitoring sociale veiligheid “ZIEN! ” in.  
Structureel worden er waarderingsonderzoeken afgenomen onder leerlingen, personeel en ouders. 
Eén keer per twee jaar wordt een risico-inventarisatie en evaluatie gedaan. Tevens vindt er één keer 
per jaar een controle door de brandweer en een controle op brandblusmiddelen plaats.  
 
De scholing en training voor al het personeel is altijd gericht op de ontwikkeling en welbevinden van 
de kinderen; b.v. gedrag, meer begaafde leerlingen, kind gesprekken etc. 
In de groepen worden activiteiten aangeboden, gericht op het bevorderen van positief gedrag en het 
tegengaan van onveilig gedrag. Hierin komen de leerlijnen  



 Zelfvertrouwen,  

 Gevoelens, wensen en opvattingen 

 Sociale vaardigheden en relaties aan bod. 
Hiervoor maken we o.a. gebruik van de levensbeschouwelijke methode Leefstijl.  
Nieuwe leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel op obs de Vierambacht worden op de 
hoogte gesteld van de inhoud van het sociale veiligheidsplan.  
  
In het volgende hoofdstuk geven we aan welke gedragsregels en -afspraken wij in de school 

gebruiken. Ze zijn bedoeld als houvast voor leerlingen, personeel en ouders om te zorgen voor een 

positieve omgang met elkaar. Bovendien geven we aan hoe we optreden wanneer er problemen of 

incidenten zijn. 



Hoofdstuk 2 Gedragsprotocol obs de Vierambacht 

  
Dit hoofdstuk bevat regels en afspraken waarmee we zorgen voor een veilig leer-, werk- en 
leefklimaat op obs de Vierambacht. We zien het als een gedragsprotocol, dat bedoeld is voor 
iedereen die onze schoolkinderen begeleidt, les geeft, les krijgt en voor alle ouders en opvoeders. 
Het bestaat uit twee delen. Eerst beschrijven we de regels en afspraken zelf, daarna geven we aan 
wat we doen als er sprake is van overtredingen. 
 

2.1 Regels en afspraken 
Op obs de Vierambacht hebben we regels en afspraken op drie niveaus: 

- Op schoolniveau 
- Op groepsniveau 
- Op individueel niveau (indien nodig) 

 

Schoolniveau 
Deze regels gelden voor alle kinderen en iedereen die de school bezoekt. De schoolregels zijn onder 
te verdelen in vier categorieën: 

1 Omgang met elkaar 
2 Omgang met materialen 
3 Rust en veiligheid 
4 Pesten 

 

1 Omgang met elkaar 
- We gaan op een respectvolle manier met elkaar om. We stimuleren dit door naar elkaar te 

luisteren en elkaar serieus te nemen. 
- Iedereen mag er zijn, niemand wordt buitengesloten. In de school stimuleren we dat 

leerlingen elkaar helpen en met elkaar samenwerken.  
- We noemen iemand bij de naam, er worden geen andere namen bedacht. 
- Wanneer er een conflict of ruzie ontstaat, helpen we de kinderen om dat zelf op te lossen 

door te praten. Lukt dat niet, dan zorgt de leerkracht voor een oplossing. 
- We raken elkaar niet onnodig aan. Dat voorkomt ruzies. 
- Je behandelt de ander zoals je zelf behandeld wilt worden. 

 

De volgende vormen van omgaan met elkaar accepteren we niet: 
Lichamelijke agressie/geweld 
Hieronder verstaan we: het uitoefenen van feitelijk geweld op het lichaam van een ander (slaan, 
schoppen, omverduwen e.d.) 
 

Agressie met woorden/verbale agressie 
Met woorden (kan dus ook op papier, via de sociale media, de telefoon) bedreigen, discrimineren, 

intimideren, beledigen of uitschelden van kinderen en/of volwassenen. Soms wordt dit door 

kinderen als grappig bedoeld, maar wij zien het als een overtreding van de afspraken. 

Seksuele intimidatie 
Seksueel getinte aandacht die door de ander als onaangenaam ervaren wordt. 
Dit kan met woorden, met gebaren en met gedrag.  

 
 
 



2 Omgang met materialen 
We gaan met de spullen van anderen om alsof het van jezelf is. De huisregels hierover: 

- Wees zuinig op de spullen van de school (pennen en potloden, rapporten, boeken, 
huiswerk, stoelen en tafels), maak ze niet kapot en kwijt (een ongelukje kan gebeuren). 

- We houden met elkaar de school (lokalen, gangen en pleinen) netjes en opgeruimd. 
- Als we iets gebruiken zetten we het ook weer terug op de goede plaats. 
- We gaan met de spullen van een ander respectvol om. 
- Kinderen komen niet in de magazijnen. 

 
Materialen 
De kinderen krijgen spullen van de school die ze moeten gebruiken bij het werken. Ze houden de 

werkplek opgeruimd, overzichtelijk en netjes. De kinderen moeten zuinig zijn op deze spullen. Het 

kan gebeuren dat er per ongeluk iets stuk gaat of kwijtraakt. Dan krijgen kinderen éénmalig 

vervanging per jaar.  

Ongelukjes 
Het gebeurt wel eens dat er per ongeluk iets van iemand kapot gaat (bijvoorbeeld een bal tegen een 
fiets waardoor iets afbreekt). Voor dit soort zaken zijn ouders verzekerd via de WA-verzekering. 
Wanneer er per ongeluk iets stuk gaat  in de tijd dat het kind op de school verblijft en tijdens 
activiteiten buiten de school, brengen wij ouders met elkaar in contact om dit via de eigen 
verzekering te regelen. De school aanvaardt geen aansprakelijkheid in dit soort gevallen. 
Veel kinderen nemen een mobiele telefoon of andere waardevolle spullen mee naar school. Hier 

kunnen wij niet op letten. We raden dan ook sterk af om deze waardevolle spullen mee te laten 

nemen. Mocht er iets mee gebeuren, dan zijn ouders/verzorgers hiervoor verantwoordelijk.  

Telefoongebruik en maken van opnames 
In de tijd dat het kind op school verblijft mag de mobiele telefoon niet gebruikt worden of aan staan. 

Het maken van ongevraagde geluid- of beeldopnames is niet toegestaan. Als kinderen ze toch 

gebruiken, neemt de leerkracht de materialen (tijdelijk) in. De ouders worden op de hoogte gebracht 

en kunnen de betreffende materialen ophalen bij de leerkracht. 

De volgende manier van omgaan met spullen accepteren we niet: 
Vernieling 
Het expres vernielen, beschadigen, onbruikbaar of wegmaken van iets wat van een ander is. Ook 

graffiti valt onder vernieling. Hieruit blijkt geen respect voor de eigendommen van een ander.  

Diefstal 
Wegnemen van spullen van een ander met doel om het zelf te hebben en te houden.  

In alle bovengenoemde gevallen van gedrag dat wij afkeuren, gaat het om situaties die zich onder in 

de tijd dat het kind op school verblijft voordoen. Wanneer er hiervoor of na voorvallen zijn, worden 

ouders ingelicht. De school verwacht dan van de betrokken ouders maatregelen. De school kan 

adviseren en door ouders gevraagd worden om te helpen de situatie op te lossen. 

In alle gevallen geldt: 
Een licht vergrijp wordt in eerste instantie door de leerkracht opgelost. In sommige gevallen zal de 

directie een oplossing kiezen. Mocht herhaling van toepassing zijn, of mocht er sprake zijn van een 

ernstige situatie, dan heeft de school de mogelijkheid om de politie om advies te vragen of om 

aangifte te doen bij de politie. Bij een misdrijf wordt altijd aangifte gedaan. De school is hier wettelijk 

toe verplicht. 

 



 

3 Rust en veiligheid 
Rust en veiligheid op en om de school zijn een voorwaarde voor een goede ontwikkeling. Een veilige 

en rustige sfeer in de school zorgt ervoor dat kinderen kunnen leren en dat de leraren hen goed 

kunnen ondersteunen en begeleiden.  

Daarom is er een aantal huisregels om dit te bewaken: 
- Op de stoep loop je, dus afstappen van de fiets. 
- Op de stoep staan fietsen op slot (kinderen/ouders dienen te zorgen voor een goed slot). 
- De lessen beginnen op tijd, zodat het rustig is in de school. De buitendeuren gaan 15 

minuten voor tijd open.  
- In het gebouw loop je (dus niet rennen!) en ben je rustig. 
- De leerkrachten zijn altijd verantwoordelijk voor de kinderen, zowel binnen de school als 

buiten op het plein. Tijdens het buiten spelen houden de leerkrachten toezicht. 
- De kinderen zijn niet alleen in het gebouw.  
- Kinderen werken/spelen nooit zonder toezicht.  
- Tijdens de lessen zorgen de leerkrachten voor een ordelijke en veilige sfeer. Zij geven de 

leerlingen positieve aandacht, bieden hen zelfvertrouwen en hanteren duidelijke 
groepsregels die bij de leerlingen bekend zijn. 

- De school zorgt ervoor dat er geen gevaarlijke stoffen binnen bereik van de kinderen zijn. 
- De school draagt zorg voor een goed en up-to-date ontruimingsplan en oefent en 

evalueert dit minimaal 2 keer per jaar. Dit is één keer een aangekondigde oefening en 
één keer een onaangekondigde oefening. 

- Bij activiteiten buiten de groepen houd je je aan de regels van de school en van de groep. 
- De leerkracht draagt zorg voor je veiligheid, luister daarom naar hem of haar. 
- De leerkrachten hebben een eigen gedragsprotocol dat op school aanwezig is. 
- In elke groep hangen de regels die samen met de kinderen zijn opgesteld. 

 

Wapenbezit 
Onder een wapen zien wij de voorwerpen zoals een mes of andere scherpe voorwerpen die als 

wapen gezien of gebruikt kunnen worden. Dergelijke voorwerpen zijn in de school en in de directe 

omgeving daarvan verboden. Wanneer een kind iets dergelijks bij zich heeft, zal hij of zij dat in 

moeten leveren. Ouders worden hiervan op de hoogte gebracht. De school zal er in veel gevallen 

voor kiezen om het wapen aan de politie te geven. Aangifte behoort tot de mogelijkheid. 

4 Pesten 
Als school zijn wij tegen pesten. Toch merken we en realiseren we dat pesten ook bij ons op school 

voorkomt. Daarom spreken we hierover met elkaar. We willen het pesten terugdringen. 

We spreken over pesten als er langdurig mondeling of lichamelijk geweld wordt uitgeoefend tegen 

een kind. Pesten kan ook zijn dat iemand genegeerd of buitengesloten wordt. Hier willen we serieus 

aandacht aan schenken, want we zijn ons ervan bewust dat het stelselmatig pesten ernstige gevolgen 

kan hebben voor degene die gepest wordt.  

Belangrijk is dat de kinderen leren: 

Als het om pesten gaat: vertel het zo snel mogelijk aan je leerkracht en je ouders. Dit zien 

we niet als klikken! We luisteren naar je en nemen je serieus. 

 



 
Hoe wordt in de school het pesten tegen gegaan?  
Wanneer een kind meldt dat hij of zij gepest wordt, bespreekt de leerkracht dit met de leerling. De 

leerkracht brengt de situatie in kaart en neemt contact op met de ouders van de pesters en het 

gepeste kind. Ook als een kind zich gepest voelt, wordt er aandacht aan besteed. Bij pesten gaat het 

niet alleen om wat er feitelijk is gebeurd, maar vooral ook om hoe het gepeste kind dat ervaart en 

beleeft. 

Niet alle kinderen durven het te zeggen als ze gepest worden. Als volwassenen (personeel en ouders) 

en kinderen letten we ook goed op. Als we merken dat een kind gepest wordt, volgt altijd een 

gesprek met de betrokken kinderen en worden de ouders op de hoogte gesteld. Voor pesten in 

school is een apart protocol in werking1. In eerste instantie proberen we het pesten binnen de school 

op te lossen. Dat zal per situatie soms een verschil in aanpak vragen. Wanneer we het nodig vinden, 

betrekken we de ouders van het gepeste kind of van de pesters bij het maken van afspraken om 

ervoor te zorgen dat het pesten ophoudt. 

In school is een vertrouwenspersoon, Danijela Bacic aanwezig.  
 
Naast de aanpak van pesten zijn we dagelijks bezig om de kinderen te leren hoe je op een 
vriendelijke en respectvolle manier met elkaar om kunt gaan. Daarmee willen we pesten voorkomen. 
We besteden als school gericht aandacht aan het aanleren van sociale vaardigheden. Dat doen we op 
verschillende manieren: 

- Voorbeeldgedrag van de leerkracht. 
- Leerkracht geeft lessen in sociale vaardigheden. 
- Elke groep komt met elkaar tot het maken van afspraken over de regels in de groep; deze 

hangen duidelijk zichtbaar in de klas en worden regelmatig besproken. 
- De leerkrachten wijzen de kinderen op de schoolafspraken; dat gebeurt regelmatig, maar 

in elk geval aan het begin van het schooljaar. 
- Nieuwe leerlingen krijgen enige tijd, ruimte en ondersteuning om zich de regels en 

afspraken eigen te maken. 
- De school hanteert een methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling. Doel hiervan is 

om de sociale vaardigheden van de leerlingen en de onderlinge omgang te stimuleren.  
 

Groepsniveau 
Elke groep heeft tijdens het onderwijs naast de schoolregels ook eigen regels en afspraken. Dit gaat 

o.a. over toiletgebruik, wat doe je als je iets wilt vragen en wanneer mag je van je plaats lopen. 

Belangrijk is, dat deze afspraken samen met de kinderen gemaakt worden. De leerkracht kan 

uitleggen waarom de afspraken zo gemaakt worden. 

Een regel of een afspraak bestaat altijd uit twee delen: dit spreken we af/dit is de regel, want……  
Hiermee willen we bereiken dat kinderen ook snappen waarom afspraken zo gemaakt worden.  

In alle groepen zijn de groepsafspraken aanwezig en als tekst of in beeld zichtbaar voor de kinderen. 

 

Individueel niveau 
Alle kinderen willen we een veilige omgeving en goed onderwijs bieden. Daarom kan het voorkomen, 

dat we voor individuele kinderen aanvullende regels en afspraken maken. Dit wordt dan opgenomen 

in een handelingsplan en/of in de permanente begeleidingsvraag. Ook hierbij is het belangrijk dat de 

                                                           
 



leerkracht aan het kind en aan de groep vertelt waarom bepaalde afspraken gemaakt worden voor 

individuele kinderen. 

2.2 ZO DOE IK OP SCHOOL 
In de groepen 1 en 2 wordt de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen geobserveerd en 
geregistreerd in het observatiesysteem KIJK. Wanneer het gedrag van een kind extra aandacht 
behoeft, wordt van deze kinderen een handelingsplan opgesteld. In de groepen 3 tot en met 8 vullen 
de leerkrachten 2 keer per jaar een vragenlijst over het kind in. Vanaf groep 5 vullen de kinderen zelf 
ook tweemaal per jaar een lijst in. Indien nodig wordt voor de kinderen een handelingsplan 
opgesteld.  
 

2.3  Wat gebeurt er als je de regels overtreedt? 
Oplossen, bespreken en sancties 
Op alle scholen komt het voor dat regels worden overtreden of dat er incidenten plaatsvinden. Bij 

ons op school gaat het meestal om kleine voorvallen die door de leerkrachten naar redelijkheid 

opgelost worden. We gaan vooral af op wat we zien en horen. Discussies met kinderen 

(welles/nietes) gaan we niet aan, maar we luisteren wel naar hun verhaal. Bij ongewenst gedrag volgt 

eerst een waarschuwing en bij herhaling volgt een sanctie. Wanneer de situatie echter niet snel 

afgedaan kan worden of wanneer het gaat om ernstige zaken of herhalingen, zal er verder aandacht 

aan besteed worden. Incidenten zoals agressie, geweld en intimidatie worden geregistreerd in 

Parnassys. De leerkracht dat het incident opmerkt maakt een aantekening.  

Oplossen/bespreken van situaties in de school kan op verschillende niveaus 
1 Gesprek leerkracht – kind 
2 Gesprek leerkracht– kind – ouder(s) 
3 Gesprek schoolleiding – leerkracht– kind – ouder(s)  

 
Wanneer de leerkracht zich geconfronteerd ziet met herhaald grensoverschrijdend gedrag licht hij of 

zij de IB’er in. Gezamenlijk wordt dan gekeken naar mogelijkheden om het grensoverschrijdend 

gedrag om te buigen. De schoolleiding wordt hiervan op de hoogte gehouden. 

Wanneer een kind gedrag vertoont waardoor de situatie voor het kind zelf en voor anderen onveilig 

wordt, worden ouders direct gebeld om het kind op te (laten) halen.  

In de meeste situaties zal een gesprek en een kleine sanctie afdoende zijn. 

In de school en op het plein hanteren we de volgende afspraken bij overtredingen onder schooltijd: 

Binnen Buiten 

1. waarschuwing 1. waarschuwing 

2. time-outplek in de groep 2. time-outplek op het plein 

3. time-outplek buiten de groep (met 

voldoende werk op niveau) – kortdurend  

3. wanneer er gevochten wordt op het plein en 

de leerlingen stoppen niet op bevel van de 

leerkracht: time-outplek binnen  

4. time-outplek buiten de groep voor langere 

tijd (met voldoende werk op niveau) 

4. leerling mag een aantal pauzes/dagen niet 

buiten spelen 

5. leerkracht herstelt de relatie 5. leerkracht herstelt de relatie 



                  

- De leerkracht zorgt voor passend werk dat klaar ligt, zodat het kind op de time-outplek 
rustig kan werken en zinvol bezig is. 

- Wanneer een kind onvoldoende werk aflevert op de time-outplek, kan de leerkracht een 
kind na school werk laten inhalen of afmaken. 

- Bij herhaling en onvoldoende verbetering van gedrag kan de school overgaan tot een 
schorsing (minimaal 1, maximaal 5 dagen). De leerplichtambtenaar wordt ingelicht 
omtrent de redenen van de schorsing. Na één dag moet de inspectie worden ingelicht.  
 

Schorsing en verwijdering 
Het gebeurt gelukkig maar zelden, maar het kan zijn dat een leerling geschorst wordt. Hiertoe kan de 

directie overgaan wanneer gedrag onvoldoende verandert/verbetert bij een structurele planmatige 

aanpak (m.b.v. handelingsplannen). Wanneer een leerling op stap 4 dreigt te komen, of soms al 

eerder, stelt de school (in overleg met ouders en eventueel de leerling) een handelingsplan op. 

Hierbij wordt duidelijk gemaakt welk gedrag gewenst is, hoe een kind beloond kan worden en wat de 

sancties zijn. Wanneer geen verbetering optreedt na enkele handelingsplannen en wanneer de 

veiligheid en leersituatie voor anderen in het geding is, kan een leerling geschorst worden. 

Ouders en leerkracht gaan dan in gesprek over de te nemen stappen. Kan het kind terugkeren? Wat 

zijn de verwachtingen van school en ouders? Is de school een geschikte onderwijsplek, of moet 

verwijzing naar een andere vorm van onderwijs door ouders ingezet worden. 

De school doet er alles aan (samen met ouders) om het kind zo goed mogelijk te begeleiden. Het kan 

echter zijn, dat de school onvoldoende begeleidingsmogelijkheden heeft, al het mogelijke heeft 

geprobeerd zonder succes te hebben. Dan zijn de grenzen van de school bereikt en zal gekeken 

moeten worden naar een andere vorm van onderwijs. Wanneer ouders niet meewerken, zal 

leerplicht ingeschakeld worden.  

Bij schorsing en verwijdering neemt de school de (wettelijke) bepalingen in acht die daarop van 

toepassing zijn. Dat betekent bijvoorbeeld, dat bij schorsing van een leerling altijd voor passend 

(thuis)werk wordt gezorgd. Een leerling kan pas verwijderd worden, wanneer een andere school voor 

hem of haar gevonden is. 

 

2.4 Overige schoolregels en afspraken 
Aanvang lessen 
- De directeur, adjunct-directeur en IB-ers staan bij de ingang van de locaties om de kinderen en 

ouders te verwelkomen. De leerkracht staat in de deuropening van het lokaal en verwelkomt de 
kinderen. 

- Als kinderen bewust niet, of later in de les komen, terwijl hier geen gegronde reden voor is, 
beschouwen we dit als ongeoorloofd verzuim.  
 

Einde lestijden 

De lestijden eindigen om 15.15 uur.  Alle kinderen worden door de leerkracht naar buiten begeleid. 

Wanneer een kind naar de BSO gaat, wordt hij/zij opgehaald door een medewerker van de opvang. 

 
Gedurende de dag 



- Kinderen lopen rustig door de gangen als ze zich verplaatsen door het gebouw. 
- Bij het buitenspelen wordt er alleen gevoetbald in de voetbalkooi. 
-  

Gezondheid 

Wij willen gezond gedrag bij kinderen bevorderen. Daarom zijn er afspraken over wat er wel en niet 

gegeten mag worden tijdens de pauzes: 

- Koolzuurhoudende dranken en energydranken worden niet gedronken. Om 10 uur wordt er 
fruit gegeten.  

- Het is mogelijk om een schoolmelkabonnement af te sluiten. Dit is volledig in handen van 
Campina schoolmelk. 

 
Tussenschoolse activiteiten (TSA) tijdens de lunchpauze 
Kinderen die overblijven op school, gebruiken de lunch tijdens de TSA. Vanuit school wordt zoveel 
mogelijke geadviseerd een verantwoorde lunch mee te nemen. Voor meer informatie over de TSA 
verwijzen wij naar de website of de schoolgids. 
 
Kleding  

- Hoofddeksels zoals petten zetten we in school af. 
- Kinderen en leerkrachten dragen kleding die niet aanstootgevend is en die past bij het 

seizoen.  
 
Gym 
- De kinderen lopen in de rij van en naar gym, m.u.v. de groepen die om 08:30 of 15:15 uur 

eindigen. 
- Als de laatste gymles afgelopen is mogen de kinderen vanaf de gymzaal naar huis. De 

gymdocent blijft tot alle kinderen vertrokken zijn en sluit de zaal af. 
- Wanneer kinderen niet mee kunnen of mogen gymmen, moeten ouders een briefje meegeven 

of even bellen. Wanneer een kind niet mee gymt, besluit de leerkracht of de leerling meegaat 
naar de gymzaal of op school blijft. Als hij of zij op school blijft, krijgt een leerling werk mee en 
gaat hij of zij naar een andere groep. 

- In de kleedkamers wordt toezicht gehouden door een (gym)leerkracht. 
- Sieraden e.d. laten we thuis. 

 
Kleedkamers 
- We praten rustig 
- Schoenen voor de bank, kleding ophangen 
- De (gym)leerkracht houdt toezicht in de kleedkamer 

 
Gymkleding 
- Gymkleding is verplicht: (broek en shirt, groot genoeg om het hele bovenlijf te bedekken of 

gympak; geen spaghettibandjes en blote buiken). Na het gymmen moet de gymkleding weer 
uit (dus niet aanhouden onder de gewone kleding) 

- Gymschoenen met schone zolen, eventueel blote voeten (behalve bij wratten) 
- Kleding vergeten? 

Groep 1/2 gymmen in ondergoed 
Groep 3/4/5/6/7/8 broek en shirt.  

- Voor eigen veiligheid van de kinderen: geen sieraden en horloges om. Meisjes met lang haar 
zorgen voor een elastiekje of haarband. 

- Bij deodorant gebruik: een roller, geen spray! 
 



Zwemmen 
- Op de dag dat de kinderen zwemmen, hebben alle kinderen zwemkleding en een handdoek bij 

zich in een stevige tas. 
- De kinderen gaan lopend naar schoolzwemmen. 
- In het zwembad kleden de kinderen zich rustig om. Tijdens de zwemles houden de 

leerkrachten samen met de zweminstructeurs toezicht. 
- Zwemkleding vergeten: niet zwemmen of op school blijven.  

 

2.5 Allergieën en medische aandoeningen van kinderen. 
In ParnasSys worden de bijzonderheden van kinderen genoteerd. Zo is voor elke leerkracht te zien 

wat een kind wel of niet mag. Jaarlijks bij aanvang van het nieuwe worden de gegevens 

gecontroleerd door de leerkracht. 

 

2.6 Gedragscode voor leerkrachten 
Werken met individuele leerlingen 
Het komt voor dat leerkrachten in een ruimte zijn met een individuele leerling. Dan is het belangrijk 

dat de deur open staat. Als dat niet mogelijk is (verlengde instructie of toets afname bijvoorbeeld) zit 

de leerkracht in elk geval in een ruimte met een raam (waar doorheen gekeken kan worden) en de 

collega’s zijn op de hoogte dat de leerkracht daar aan het werk is met een individuele leerling. 

Gesprekken met ouders 
Bij gesprekken met ouders na schooltijd dient er altijd een andere collega in het gebouw aanwezig te 

zijn die op de hoogte is van het gesprek. 

Taalgebruik 
Leerkrachten hebben een voorbeeldfunctie. Ze passen correct taalgebruik toe naar de kinderen. 
Gebruiken geen bijnamen voor kinderen en benoem het gedrag van kinderen. 
Toespelingen, grapjes en uitspraken die niet gepast zijn worden naar leerlingen toe niet gemaakt. 

Straffen en corrigeren 
Bij geen enkele vorm van sanctie of straf is lichamelijk contact gewenst. Corrigeren van gedrag wordt 
bij voorkeur door tot de orde roepen en apart zetten gedaan. 
In noodgevallen is het toegestaan om kinderen bij de arm mee te voeren. In een enkel geval is de 

leerkracht genoodzaakt om fysiek op te treden wanneer de veiligheid van andere kinderen of de 

leerkracht in het gevaar is. In deze gevallen wordt altijd contact opgenomen met de 

ouders/verzorgers. 

Nablijven na schooltijd 
Dit gebeurt bij uitzondering en maximaal een kwartier. 
De leerkracht zorgt ervoor dat een collega op de hoogte is en dat de deur naar het lokaal open is.  

Stagiaires 
Voor stagiaires gelden de algemene schoolregels. Stagiaires werken met kinderen onder toezicht van 

de leerkracht.  

Privé 
Kinderen worden niet uitgenodigd in privé-situaties van personeelsleden. Dit geldt voor zowel fysieke 
als virtuele situaties. 



 

2.7 Privacyreglement 
De school heeft een algemeen privacyreglement ten behoeve van de privacybescherming van 

ouders/kinderen. Ook voor de samenwerking/uitwisseling van gegevens met externe partners, 

bijvoorbeeld in een ondersteuningsteam. Een privacyreglement staat op de website van de school. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlage 1: Protocol grensoverschrijdend gedrag 

Stappenplan Grensoverschrijdend gedrag van leerlingen in aanwezigheid van de groepsleerkracht 

Stap  Gedrag Actie leerkracht Maatregelen 

0. 

Oudergesprek 

 Bewust verstoren van les 

 Verbaal of fysiek geweld tussen leerlingen in 
gelijkwaardige situatie 

 Respectloze/onacceptabele communicatie naar 
leerkracht 

 Vernieling van eigendommen (school en anderen) 
en/of  vervreemden. 

 

 

 Grenzen aangeven d.m.v. de 
klassenafspraken en 
schoolafspraken. 

 Gesprek met leerling(en) 

 Gedragshandelingsplan 

 Oudergesprek (met ib’er ); 
ouders op de hoogte 
brengen van het 
stappenplan, tekenen voor 
gezien. 

 

 

 Vernielde spullen moeten 
vergoed worden. 

 “Invullen dat ging even 
mis formulier” 

 Voor de onderbouw 
mondeling het formulier 
“dat ging even mis 
doornemen”. 

 Opschrijven van de 
schoolafspraak die erbij  
hoort. 

 Apart plekje in het lokaal. 
 

 

1.  

Aparte plek in 

het lokaal 

 

 Gedrag stap 0  Na 3 weken evaluatie aparte 
plek in de klas. Gedrag 
verbeterd dan weer in een 
groepje. 

2. 

Bij een 

andere groep 

 Herhaaldelijk gedrag van stap 1 
 

 Ouders bellen 

 Oudergesprek;informeren 
over gemist schoolwerk 

 

 Een uur/dagdeel in een 
andere groep  

 Leerling krijgt werk mee. 
 

3. 

Bij een 

andere groep 

 3 x bij andere groep geplaatst  Gesprek ouders, 
groepsleerkracht en directie. 

 Formulier invullen 

 Werk meegeven voor een 
dag 

 Leerling zit in een andere 
groep voor een hele dag. 

 Leerling krijgt werk mee. 
 

4.  Herhaling van stap 3. In overleg met IB/directie  Ouders kind op laten halen  Leerling wordt direct 
opgehaald.  



Time-out  Werk meegeven voor een 
dag 

 Oudergesprek met directie 

 Leerling maakt werk 
thuis. 

 

5. 

Schorsing 

 Na 3 X Time –out 
 

 

 Ouders bij directie laten 
komen 

 Werk meegeven voor één of 
meerdere dagen 

 Aanmelding BOS-project of 
andere instanties. 

 Leerling wordt direct 
opgehaald  

 Leerling blijft 1-3 dagen 
thuis 
 

6. 

Verwijdering  

 Na terugkeer van BOS-project of andere instantie het 
weer vertonen van grensoverschrijdend gedrag. In 
overleg met IB, directie, leerplicht en Boor.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlage 2: pestprotocol 

Pestprotocol 
2019-2020 

  



Voorwoord 

Het anti-pestprotocol op de Vierambacht is gebaseerd op de vier kernwaarden 

die sinds het schooljaar 2017-2018 worden gehanteerd. Kernwaarden zijn de 

belangrijkste waarden van een organisatie. Deze kernwaarden zijn door het team 

samengesteld. De kernwaarden hebben betrekking op de relatie tussen 

leerkrachten en leerlingen, maar ook voor leerlingen en leerkrachten onderling.  

1. Waardering  

2. Veiligheid  

3. Vertrouwen  

4. Verantwoordelijkheid  

Binnen de school is er een pestcoördinator aanwezig. Dit is Lisette Hilgevoord. Bij 

afwezigheid van Lisette is dit Ike Voerman.  

Voor de leerlingen zijn er twee vertrouwenspersonen, namelijk Sylvia Sla en 

Belle Koppenol.  
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Inleiding  

In dit protocol staat een duidelijke uitleg, visie en aanpak betreft pesten.  Pesten 

komt op elke school voor, helaas zal dit nooit verdwijnen. Dit document is bedoeld 

om regels en afspraken duidelijk te maken zodat dit probleem serieus kan worden 

aangepakt. Pesten valt onder de sociale veiligheid van leerlingen. De sociale 

veiligheid gaat verder dan alleen pesten. Ook seksuele diversiteit en discriminatie 

valt hieronder. Dit protocol zal in eerste instantie gaan over pesten.  

 De school heeft een verplichting hier alert op te zijn en dit probleem aan te 

pakken. Dit gebeurt door middel van preventie, maar ook door het pesten gericht 

aan te pakken. Alle betrokken partijen (leerlingen, ouders, leerkrachten) dienen 

op de hoogte te zijn als er sprake is van een probleem. Leerkrachten moeten in 

staat zijn om problemen te signaleren en deze op een goede en adequate manier 

aan te pakken. Goed pedagogisch vakmanschap is vereist. Er is sprake van een 

schoolbrede aanpak die gericht is op de kernwaardes. Zowel leerkrachten als 

ouders zijn betrokken bij het hanteren van dit protocol. 

Sociaal emotionele ontwikkeling 

Wij vinden een goede sociale emotionele ontwikkeling erg belangrijk. Een goede 

sociaal-emotionele ontwikkeling heeft een positief effect op zowel gezondheid als 

schoolprestaties. In het onderwijs moet niet worden nagedacht over sociaal-

emotionele ontwikkeling in relatie tot problemen, er moet meer worden nagedacht 

over sociaal-emotionele ontwikkeling als een natuurlijk proces dat je kunt 

stimuleren om positieve resultaten te bereiken.2 

Zo is het Amerikaanse CASEL (Collaborative for Academic, Social, and Emotional 

Learning) een toonaangevende organisatie die pleit voor goede verhouding van 

het sociaal een emotioneel leren (SEL) ten opzichte van het academisch leren.  

Volgens CASEL is sociaal emotioneel leren een ontwikkelingsproces waarin 

kinderen en volwassenen kennis en vaardigheden verwerven die effectieve 

toegepast kunnen worden in het dagelijkse leven. Dit gaat over begrijpen van 

emoties, het stellen en behalen van positieve doelen, empathie voelen voor 

anderen, relaties kunnen onderhouden en verantwoordelijke keuzes kunnen 

maken (CASEL).  CASEL heeft vijf samenhangende competenties waar op scholen 

aandacht moet worden besteed.   

 

 

Deze zijn: 

- Self-awareness (besef hebben van jezelf) 

- Self-management (zelfmanagement) 

- Social awareness (besef hebben van de ander) 

- Relationship skills (relationele vaardigheden) 

                                                           
2 Sociale emotionele ontwikkeling. Een doorlopende en integrale aanpak, Rapport Pharos en Trisbos 

instituut 



- Responsible decision making (verantwoordelijk keuzes kunnen maken)3 

Preventie  

De preventie op de Vierambacht vindt plaats op verschillende niveaus. 

Niveau 1 Leefklimaatbevordering       

  

Er worden maatregelen genomen die goed zijn voor het welbevinden, de manier  

van omgaan met elkaar en de goede sfeer. Het gaat over de kernwaardes van de 

organisatie. Voorbeelden: 

- Binnen school en de groep zijn afspraken gemaakt over hoe men met elkaar 

omgaat. 

- Ieder kind wordt bij binnenkomst begroet. 

- Ouders zijn welkom in de school. 

Niveau 2  

Algemene preventie                                                                                 

De aandacht is gericht op het versterken van de mogelijkheden en draagkracht 

van mensen en structuren. Er worden risico's voorkomen. Voorbeelden: 

- Er wordt gewerkt met een methode Leefstijl voor sociale vaardigheden. 

- De kernwaardes van de school zijn zichtbaar in de school en in de klassen.  

- Bij elke uitgang zijn camera’s geïnstalleerd. 

- De leerkrachten lopen altijd met de leerlingen mee naar buiten. 

Niveau 3 Specifieke preventie 

Als er sprake is van een gesignaleerd potentieel of groeiend probleem wordt de 

aandacht gericht op het voorkomen van een herhaling van het probleem. 

Voorbeelden:  

- Met de klas worden de gemaakte afspraken over hoe de leerlingen met 

elkaar omgaan gekoppeld aan een probleem dat zich voordoet. 

- Groepsgesprekken over een in de lucht hangend probleem. 

- Vijf sporen aanpak. 

Niveau 4 Curatie 

Er is een gerichte probleemaanpak. Voorbeelden: 

- Gerichte gesprekken met betrokkenen bij een conflict. 

- Ingrijpen bij ruzie, geweld, pesten. Hieraan worden consequenties 

verbonden.  

- Vijf sporen aanpak. 

 
 

                                                           
3 CASEL 



 
  



Leefstijl 

Leefstijl is een methode die kinderen helpt om hun sociaal-emotionele 

vaardigheden te ontwikkelen. Het spelen, samenwerken, omgaan met pesten, 

praten, luisteren, rekening houden met elkaar, zelfvertrouwen opdoen, gevoelens 

uiten, omgaan met verschillen, conflicten oplossen en omgaan met groepsdruk 

komen aan bod. Tevens houdt de methode zich bezig met 

gezondheidsvaardigheden, educatie op het gebied van mediawijsheid en 

burgerschap.  Op de Vierambacht wordt in alle jaargroepen gewerkt met deze 

methode 

De thema’s binnen leefstijl zijn: 

1. De groep, dat zijn wij! (over sfeer in de groep) 
2. Praten en luisteren (over communicatie) 
3. Ken je dat gevoel? (over gevoelens) 

4. Ik vertrouw op mij (over zelfvertrouwen) 
5. Iedereen anders, allemaal gelijk (over diversiteit) 

6. Lekker gezond (over gezondheidsvaardigheden) 

Kernwaarden en regels van de Vierambacht 

De vier kernwaarden van de Vierambacht zijn zichtbaar in de gangen en lokalen. 

Aan het begin van het schooljaar worden de kernwaarden geïntroduceerd in de 

klas en geven de leerkrachten samen met de leerlingen betekenis aan de 

kernwaarden. Op deze manier worden de leerlingen betrokken bij het maken van 

afspraken binnen de klas en krijgen zij de regie in de omgang met elkaar. Deze 

vier kernwaarden worden de rest van het schooljaar herhaald en gehanteerd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Pesten 

 

Verschil tussen pesten en plagen 

 

  

Plagen Pesten 

Gebeurt spontaan Gebeurt met opzet: de pester weet vooraf 

wie hij/zij zal pesten en op welke manier. 

Heeft geen kwade bijbedoeling Wil iemand bewust kwetsen 

Eenmalig of tijdelijk Systematisch en langdurig (steeds op 

nieuw) 

Speelt zich af tussen ‘gelijken’  Ongelijke strijd tussen. De pester voelt 

zich machtig als het slachtoffer zich 

machteloos voelt 

Meestal één tegen één Meestal een groep (pester, meelopers en 

supporters) 

Is wel te verdragen, maar kan ook 

onbedoeld kwetsend zijn 

Pesten doet pijn, is kwetsend en is ook 

zodanig bedoeld. 

De rollen liggen niet vast Heeft een vaste structuur. De pester is 

meestal dezelfde en de slachtoffers ook. 

Als de slachtoffers wegvallen kan de 

pestkop op zoek gaan naar een ander 

slachtoffer. 

Het blijft lid van de groep Het gepeste kind kan zich eenzaam voelen 

en voelt dat het er niet meer bij de groep 

hoort. 



Signalen  
Er zijn eindeloos veel manier van pesten en vaak gebeurt het pesten niet onder 

het oog van de leerkracht. De leerkracht moet erg alert zijn op signalen. Het is 

soms moeilijk te onderscheiden of het om pesten gaat of een ander conflict. Vaak 

gebeurd pesten buiten het zichtveld van ouders en leerkrachten, daarnaast zal een 

slachtoffer vaak ook ontkennen dat het wordt gepest. Uit schaamte of uit angst 

voor de pester. Leerkrachten en ouders moeten daarom alert zijn op de manier 

waarop kinderen met elkaar omgaan en een duidelijke stelling nemen wanneer 

bepaalde gedragingen hun norm overschrijden.  Er moet gekeken worden naar 

afwijkend gedrag van wat voor het kind, de leeftijd en situatie normaal is. De 

regels die binnen school zijn afgesproken moeten ook naar de ouders worden 

gecommuniceerd.  

Voorbeelden van pesten 

 

 

Bij pesten zijn verschillende partijen betrokken:  

Pester. De pester is vaak een persoon dat pest uit onzekerheid, het is zelf ooit 

gepest of wilt een behaalde status verkrijgen. Een zekere populariteit kunnen deze 

kinderen krijgen door een groep van leerlingen om zich heen te creëren. Een pester 

durft vaak niet alleen te pesten. Er is altijd een groepje andere kinderen aanwezig. 

Deze zijn zelf vaak bang om ook gepest te worden. Ze zullen denken dat er tegen 

hun wordt opgekeken. 

(Zwijgende) middengroep: De middengroep speelt een belangrijke rol. Zonder 

middengroep zal de pester niet pesten. De middengroep speelt ook belangrijke rol 

Verbaal 

- Schelden 

- Steeds bijnamen verzinnen 

- Dreigen, bedreigen 

- Belachelijk maken, uitlachen 

- Briefjes schrijven 

Fysiek 

- Slaan, schoppen 

- Duwen, trekken 

- Krabben, bijten, haren trekken 

- Iemand laten struikelen, spugen 

 

Intimidatie 

- Kind achterna blijven lopen, opwachten 

- Kind in de val laten lopen, klemzetten 

- Dwingen om dingen af te geven 

- Kind dwingen bepaalde handeling te 

verrichten (bijvoorbeeld meenemen 

van snoep) 

- Afpakken, beschadigen of kapot maken 

van (school)spullen. 

Isolatie 

- Buitensluiten, het kind mag niet mee 

doen met spelletjes, of mee naar 

huislopen, of feestjes komen 

- Steun zoeken bij andere kinderen 

zodat het kind wordt uitgesloten voor 

activiteiten of andere gezamenlijk 

dingen. 

 



bij het voorkomen van pesten. Als deze groep sterk genoeg is zullen ze de pester 

erop wijzen dat zijn gedrag verkeerd is.  In de middengroep heb je verschillende 

rollen: 

- Meelopers uit angst voor de pester 

- Meelopers die denken er beter van te worden 

- Leerlingen die niets doen 

- Enkeling die het pesten echt niet ziet 

- Enkeling met hoge sociale status die het af en toe opneemt voor het 

slachtoffer 

Gepeste kind: Het kind dat slachtoffer is van pesten kiest hier niet bewust zelf 

voor.  Voorbeelden van een slachtoffer van pesten, is vaak een kind dat nieuw  in 

de groep komt, dat er anders uit ziet of een kind met een lage eigenwaarde. 

Cyberpesten 
Cyberpesten of digitaal pesten is een vorm van pesten. Deze vorm uit zich via 

het internet, computer of mobiele telefoon. Internet en de mobiele telefoon zijn 

niet weg te denken uit deze samenleving.  Digitaal pesten gaat vaak gepaard 

met grof taalgebruik, publiceren van foto’s of filmpjes en het verspreiden van 

berichten via een telefoon of tablet. Daarnaast kunnen kinderen gehackt worden 

of wordt via nepprofielen verkeerde informatie overgebracht. Het gevaar van 

cyberpesten is dat het anoniem kan gebeuren. Kinderen kunnen zich dan op 

geen enkele plek meer veilig voelen.  

Kinderen moeten leren hoe zij deze middelen dienen te gebruiken, bijvoorbeeld 

kennis over het gebruik van wachtwoorden en het plaatsen van foto’s.  Op onze 

school is het gebruik van een mobiele telefoon in de school verboden. De 

leerlingen mogen deze wel op eigen verantwoordelijkheid mee naar school 

nemen, maar mogen deze tijdens schooltijd niet gebruiken. De iPad van school 

dient enkel gebruikt te worden als leermiddel en niet voor privé gebruik.  



Als er wordt gepest 

Fases bij een pestprobleem 
Als de leerkracht signaleert dat er gepest wordt, wordt er bij de klas aangegeven 

dat dit probleem klassikaal moet worden opgelost met behulp van de leerkracht. 

Het probleem wordt in de klas besproken. De intern begeleider en de 

pestcoördinator worden op de hoogte gesteld. Er treden verschillende fases in 

werking.  

     Fase 1 Gesprekken voeren met betrokkenen 

Door een gesprek aan te gaan met alle betrokken partijen (pester, slachtoffer en 

middengroep) wordt er bewustwording gecreëerd omtrent de situatie. Dit kan 

het best afzonderlijk gebeuren om zo het beste resultaat te bereiken. Tot slot 

worden er afspraken gemaakt met de pester over gedragsveranderingen. 

Er wordt dan een brainstormsessie gehouden waarbij de kinderen met ideeën 

komen hoe het slachtoffer geholpen kan worden. Wanneer de kinderen niet tot 

een goede oplossing kunnen komen, zegt de leerkracht dat hij er over een paar 

dagen weer op terug komt. De leerkracht laat zo zien aan de kinderen dat hij het 

probleem zeer serieus neemt 

De oplossingen worden door de groep bekeken en moet voor iedereen uitgevoerd 

kunnen worden. Dit wordt op papier gezet. De oplossingen worden regelmatig 

weer ter sprake gebracht in de groep en worden geëvalueerd, ook al hoort de 

leerkracht geen geluiden van pestgedrag. Mocht de oplossing niet werken, dan 

zal er weer gebrainstormd over een andere oplossing voor het probleem.  

Bovenstaande geeft alleen resultaat als de leerkracht zeer consequent handelt en 

keer op keer de groep verantwoordelijk stelt van het oplossen van pestgedrag 

binnen de groep. Belangrijk is ook dat de leerkracht op de hoogte is van de 

verschillende rollen, zoals de pester, het slachtoffer en de middengroep. 

De naleving van deze afspraken komt aan het eind van iedere week (voor een 

periode) in een kort gesprek aan de orde. 

In het geval van alle incidenten worden de ouders van de betreffende 

leerling(en) op de hoogte gesteld. Van alle gesprekken wordt er een verslag 

gemaakt. Dit verslag wordt in het dossier geplaatst van alle kinderen (pester en 

gepeste). 

 

 

   Fase 2 Gesprekken met de intern begeleider 

Als fase 1 geen effect heeft, dan zal er een gesprek met de IB’er, leerkracht en 

ouders plaats vinden. De medewerking van de ouders wordt nadrukkelijk 

gevraagd om een eind aan het probleem te maken. De school heeft alle 

activiteiten vastgelegd in de POK (persoonlijke ontwikkelingskaart). Na deze fase 

heeft de school er al het mogelijke aan gedaan om een eind te maken aan het 

pestprobleem. 



Fase 3 Externe hulp 

Bij aanhoudend pestgedrag kan externe deskundige hulp worden ingeschakeld, 

zoals de schoolbegeleidingsdienst, de schoolarts van de GGD of 

schoolmaatschappelijk werk. 

Straffen is de allerlaatste mogelijkheid. Bovenstaande oplossingen eerst 

uitvoeren. Deze hebben op lange termijn meer resultaat.  

  Fase 4 Time-out 

Bij aanhoudend pestgedrag kan ervoor gekozen worden om de pester tijdelijk in 

een andere groep te plaatsen, binnen de school. Ook het (tijdelijk) plaatsen op 

een andere locatie binnen de school behoort tot de mogelijkheden. 

   Fase 5 Schorsing 

In extreme gevallen kan een leerling geschorst of verwijderd worden. 

Vijf sporen aanpak4  
De vijfsporenaanpak is een integrale, alles omvattende aanpak door inschakeling 

van alle betrokken partijen. Hiermee worden de pester, gepeste leerling, 

leerkracht, ouders en de middengroep bedoeld. Het probleem moet structureel en 

beleidsmatig aangepakt worden door middel van signaleren, analyseren, plan 

opzetten, uitvoeren en evalueren. De aanpak moet leiden tot een blijvende 

gedragsverandering. 

De aanpak in het kort: De kinderen leren wat empathie is en dat niemand het 

slachtoffer wil zijn van geweld. Er wordt met de groep afgesproken dat er bij een 

melding van geweld geen sprake is van klikken. Wanneer de regels die met elkaar 

zijn afgesproken overtreden worden, heeft iedereen het recht en de plicht om dat 

te melden. Er moet aan de groep worden duidelijk gemaakt dat iedereen 

verantwoordelijk is zodra er geweld zichtbaar wordt. Iedereen kan en moet 

ingrijpen.  

Bob van der Meer formuleert een Vijf sporen aanpak (1993): 

1. De algemene verantwoordelijkheid van de school: De leerkrachten en ouders zijn 

op de hoogte van het pestprotocol van de school. De regels die gelden in de school 

worden nageleefd. Het aanstellen van een pestcoördinator is van belang zodat 

leerkrachten, ouders en leerlingen een vast aanspreekpunt hebben. Deze persoon 

is bij iedereen bekend. Het is de verantwoording om de huidige situatie rond 

pesten, de veiligheidsbeleving van kinderen in kaart te brengen en te monitoren. 

De leerkrachten zijn zich bewust van de fase van groepsvorming (forming, 

storming, norming, performing en reforming), werken structureel aan de 

sociaalemotionele ontwikkelingsmethode Leefstijl en weten welke acties zij moeten 

ondernemen wanneer pestgedrag gesignaleerd wordt.   

                                                           
4 Van der Meer, 1993 



2. Mobiliseren van de middengroep: Zij moeten de pester aanspreken en wijzen op 

de afspraken. Met de leerlingen moet gepraat worden over pesten en hun rol 

hierin. Zij moeten samen met oplossingen komen waarin zij een actieve rol spelen. 

3. Hulp aan de pester: Achterhalen wat de oorzaak is van het pestgedrag. Daarna 

gerichte hulp bieden. Het kind moet leren om op een positieve manier relaties te 

onderhouden en weten wat pesten voor een ander betekend. Er moeten grenzen 

en consequenties gesteld worden aan dit gedrag. Het kind moet zich veilig voelen, 

er moet worden geluisterd naar de leerling, deze pest echter niet zomaar. Het kind 

moet weten wat de leerkracht gaat doen om het pesten te stoppen. Het aanbieden 

van de sociale vaardigheidstraining Rots en Water kan een optie zijn.  

4. Hulp aan het gepeste kind: Er wordt een vertrouwelijk gesprek gevoerd met het 

slachtoffer. Dit gesprek heeft een oplossingsgericht karakter. Wat heeft dit kind 

nodig? Er moet naar het kind geluisterd worden en deze serieus nemen. Waar 

nodig heeft het kind deskundige hulp nodig, zoals de sociale vaardigheidstraining 

van rots en water. Dit kan helpen om het kind weerbaarder te maken. Zorg met 

het kind voor vervolggesprekken.  

5. Professionaliseren van ouders: Informatie geven, hulp aanbieden. De ouders van 

het gepeste kind als de ouders van de slachtoffer moeten het probleem serieus 

houden. Er moet met de kinderen gepraat worden over pesten en hun eigen rol 

daarin. Geef zelf het goede voorbeeld.  De ouders moeten op de hoogte gehouden 

worden van de situatie, waarin een goede communicatie tussen ouders en school 

belangrijk is. De ouders kunnen terecht bij de pestcoördinator of de 

schoolmaatschappelijk werkster. 

  



Informatie 

Kinderboeken over pesten         
                    Vanaf: 

E. van Dort             -        Eentje Geentje het lieveheersbeestje         4/6 jaar  

M. Pfister                -       Kleine Raaf vliegt naar de maan                4/6 jaar 

C. Hol.                    -       De verjaardag van Lonneke de heks           4/6 jaar 

S. Kuyper   -  Timmy is boos      4/7 jaar 

A. Casalis   - Tip de muis vindt pesten niet leuk   4/6 jaar 

T. Kirkengaard  -  Puddingtarzan      7/8 jaar

  

J. Lammers   -  Poppen en Beer      8   jaar 

B. Cole   - Hup Karel hup      8   jaar                   

K.M. Peyton   -  Ik roep mijn grote broer     9   jaar

  

C. Kruijs   -  Treiter koppen, achtbanen en cupcakes  10 jaar 

W. Hofman   -  Straf en andere verhalen     10 jaar 

M. Sachs   -  Vechten met Veronica     10 jaar 

R. Thomas   -  De weglopers      10 jaar 

K. van Assen   -  De gemaskerde wreker     11 

jaar 

A. Vereijken   -  De koningin van het web     12 jaar 

A. Chambers   -  Tirannen       12 

jaar 

C. Slee   -  Spijt        12 jaar  

Websites 
www.pestweb.nl 

www.schoolenveiligheid.nl 

www.kindertelefoon.nl 

De kindertelefoon: 0800-0432 

 

 

 

 

 

http://www.pestweb.nl/
http://www.schoolenveiligheid.nl/
http://www.kindertelefoon.nl/


Bijlage 3: Protocol Social media 

Protocol Social Media, mail- en internetgebruik op OBS De 
Vierambacht 2019-2020 
 
Inleiding 
Social media is niet meer weg te denken in onze maatschappij en dus ook niet bij iedereen die 
betrokken is bij scholen. Social media kunnen een goede bijdrage leveren aan de professionaliteit 
van onderwijspersoneel en de kwaliteit van het onderwijs. Net zoals bij de introductie van internet 
en email eind vorige eeuw levert het gebruik van social media vragen op over het gebruik van deze 
individuele en meestal openbare communicatiekanalen. 
 
Uitganspunt is dat professionals zelf weten hoe zij hiermee verstandig omgaan. Het digitale gedrag 
op social media wijkt niet af van het real life gedrag binnen school. 
Toch zijn er in scholen verschillen in kennis en ervaringen met en meer of minder enthousiast over 
social media. Dit protocol heeft als doel de dialoog over het gebruik hiervan op gang te brengen en 
een handreiking te bieden voor meer duidelijkheid in het grijze gebied tussen binnen- en 
buitenschools mediagebruik. 
 
OBS De Vierambacht vertrouwt erop dat haar medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en andere 
betrokkenen verantwoord om zullen gaan met sociale media en heeft dit protocol opgezet om een 
ieder die bij OBS De Vierambacht betrokken is of zich daarbij betrokken voelt daarvoor richtlijnen 
te geven. 
 
Uitgangspunten 
1. OBS De Vierambacht onderkent het belang van sociale media. 
2. Dit protocol draagt bij aan een goed en veilig school- en onderwijsklimaat; 
3. Dit protocol bevordert dat de instelling, medewerkers, leerlingen en ouders op de sociale 
media communiceren in het verlengde van de missie en visie van de school en de reguliere 
fatsoensnormen. In de regel betekent dit dat we respect voor de school en elkaar hebben en 
iedereen in zijn waarde laten; 
4. De gebruikers van sociale media dienen rekening te houden met de goede naam van de 
school en van een ieder die betrokken is bij de school; 
5. Het protocol dient de school, haar medewerkers, leerlingen en ouders tegen zichzelf en 
anderen te beschermen tegen de mogelijke negatieve gevolgen van de sociale media. 
 
Doelgroep en reikwijdte 
1. Deze richtlijnen zijn bedoeld voor alle betrokkenen die deel uitmaken van OBS De Vierambacht, 
dat wil zeggen medewerkers, leerlingen en mensen die op een andere manier verbonden zijn aan 
OBS De Vierambacht. 
2. De richtlijnen in dit protocol hebben enkel betrekking op school gerelateerde berichten of 
wanneer er een overlap is tussen school, werk en privé. 
 
Sociale media in de school 
A. Voor alle gebruikers (medewerkers, leerlingen) 
1. Het is betrokkenen toegestaan om kennis en informatie te delen, mits het geen vertrouwelijke of 
persoonlijke informatie betreft en andere betrokkenen niet schaadt. 
2. Het is medewerkers en leerlingen niet toegestaan om tijdens de lessen actief te zijn op sociale 
media tenzij door de schoolleiding respectievelijk leraren hiervoor toestemming is gegeven. (zie ook 
A6) 
3. De betrokkene is persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud welke hij of zij publiceert op de 



sociale media. 
4. Elke betrokkene dient zich ervan bewust te zijn dat de gepubliceerde teksten en uitlatingen voor 
onbepaalde tijd openbaar zullen zijn, ook na verwijdering van het bericht. 
5. Het is voor betrokkenen niet toegestaan om foto-, film- en geluidsopnamen van school 
gerelateerde situaties op de sociale media te zetten tenzij de school hier uitdrukkelijk toestemming 
voor plaatsing hebben gegeven; 
6. Het is medewerkers van OBS De Vierambacht niet toegestaan om ‘vrienden’ te worden met 
leerlingen op sociale media. Een uitzondering hierop is het creëren van een gebruikssituatie m.b.v. 
sociale media, waarbij leerkracht en leerlingen een groep vormen met een pedagogisch en/of 
didactisch doel. In dat geval is de leerkrachtaccount een apart gevulde account dat volledig los staat 
van zijn/haar evt. account(s) op sociale media voor privé gebruik. 
7. Alle betrokkenen nemen de fatsoensnormen in acht. Als fatsoensnormen worden overschreden 
(bijvoorbeeld: mensen pesten, kwetsen, stalken, bedreigen, zwartmaken of anderszins beschadigen) 
dan neemt de onderwijsinstelling passende maatregelen. 
 
B. Voor medewerkers tijdens werksituaties 
1. Medewerkers communiceren tijdens werksituaties per e-mail alleen met het aan hen verstrekte 
school-emailadres. 
2. Medewerkers hebben een bijzondere verantwoordelijkheid bij het gebruik van sociale media: 
privémeningen van medewerkers kunnen eenvoudig verward worden met de officiële standpunten 
van de onderwijsinstelling. Indien een medewerker deelneemt aan een discussie die (op enigerlei 
wijze) te maken heeft met OBS De Vierambacht dient de medewerker te vermelden dat hij/zij 
medewerker is van OBS De Vierambacht. 
3. Als online communicatie dreigt te ontsporen dient de medewerker direct contact op te nemen met 
zijn/haar leidinggevende om de te volgen strategie te bespreken. 
4. Bij twijfel of een publicatie in strijd is met deze richtlijnen neemt de medewerker contact op met 
zijn/haar leidinggevende. 
 
C. Voor medewerkers buiten werksituaties 
1. Het is de medewerker toegestaan om school gerelateerde onderwerpen te publiceren mits het 
geen vertrouwelijke of persoonsgebonden informatie over de school, zijn medewerkers, leerlingen, 
ouders/verzorgers en andere betrokkenen betreft. Bovendien mag de publicatie de naam van de 
school/de stichting niet schaden. 
2. Indien de medewerker deelneemt aan een discussie die (op enigerlei wijze) te maken heeft met de 
school dient medewerker te vermelden dat hij/zij medewerker is van OBS De Vierambacht. 
3. Indien de medewerker over OBS De Vierambacht publiceert dient hij/zij het bericht te voorzien 
van het bericht dat de standpunten en meningen in dit bericht de eigen persoonlijke mening zijn en 
los staan van eventuele officiële standpunten van OBS De Vierambacht. Verder meldt de 
medewerker dat hij of zij niet verantwoordelijk is voor de inhoud en uitlatingen van derden. 
 
D. Voor leerlingen binnen schoolsituaties 
1. Voor leerlingen binnen schoolsituaties hanteert OBS De Vierambacht een op de leerlingen gericht 
protocol. Dit betreft een protocol dat ook afspraken bevat m.b.t. internetgebruik in het algemeen. 
Dit protocol wordt actief onder de aandacht van de leerlingen gebracht. 
 
E. Voor leerlingen buiten de directe schoolsituaties 
1. Hoewel gedragingen van leerlingen buiten de directe schoolsituatie niet tot de eerste 
verantwoordelijkheid van de school behoren, heeft OBS De Vierambacht wel een plicht tot handelen 
indien dit gedrag leidt tot gevoel van onveiligheid van leerlingen en medewerkers van de school. Juist 
d.m.v. het gebruik van sociale media is er een grijzer gebied tussen binnen en buiten de school 
ontstaan. Dus ook in dit soort situaties kunnen proportionele sancties van toepassing zijn. OBS De 



Vierambacht neemt aan dat ouders/verzorgers de betrokkenheid buiten directe schoolsituaties 
erkennen. 
 
Sancties en gevolgen voor medewerkers  
1. Medewerkers die in strijd handelen met dit protocol maken zich mogelijk schuldig aan 
plichtsverzuim. Alle correspondentie omtrent dit onderwerp wordt opgenomen in het 
personeelsdossier. 
2. Afhankelijk van de ernst van de uitlatingen, gedragingen en gevolgen worden naar medewerkers 
toe rechtspositionele maatregelen genomen welke variëren van waarschuwing, schorsing, berisping, 
ontslag en ontslag op staande voet; 
3. Indien de uitlating van medewerkers mogelijk een strafrechtelijke overtreding inhoudt zal door 
een daartoe bevoegde medewerker van OBS De Vierambacht aangifte bij de politie worden gedaan. 
 
Sancties en gevolgen voor leerlingen en ouders 
1. Leerlingen en / of ouders/verzorgers die in strijd met dit protocol handelen maken zich mogelijk 
schuldig aan verwijtbaar gedrag. Alle correspondentie omtrent dit onderwerp wordt opgenomen in 
het leerlingendossier. 
2. Afhankelijk van de ernst van de uitlatingen, gedragingen en gevolgen worden naar leerlingen en / 
of ouders/verzorgers toe maatregelen genomen welke variëren van waarschuwing, schorsing en 
verwijdering van school. 
3. Indien de uitlating van leerlingen en/of ouders/verzorgers mogelijk een strafrechtelijke 
overtreding inhoudt zal door een daartoe bevoegde medewerker van OBS De Vierambacht aangifte 
bij de politie worden gedaan. 
4. Daar waar leerlingen en of ouders/verzorgers in strijd met dit protocol handelen in situaties 
die buiten de directe schoolsituatie ontstaan en waar ouders weigeren mee te werken aan 
maatregelen sancties, zal OBS De Vierambacht actief stimuleren dat slachtoffers van gedragingen 
aangifte doen bij de politie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlage 4: Zorgdocument  

Zorgdocument Obs De Vierambacht 2019-2020 
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2. Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen    2 
 2.1 Leerlingvolgsysteem       3 
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 3.1 Adaptief onderwijs       5 
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1. De functie van het zorgdocument 
In dit document zoals het nu op papier staat, is getracht een zo volledig mogelijk 
beeld van de leerlingenzorg op OBS De Vierambacht te geven. Doel is dat eenieder 
die te maken heeft met de leerlingenzorg, kan nagaan wat de gemaakte afspraken 
en/of procedures zijn. Dit document zal jaarlijks bekeken worden en indien nodig 
zullen er wijzigingen of aanvullingen plaats vinden.  
 
 

2. Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen 
Een kenmerk van onze school is de uitgebreide zorg voor leerlingen met speciale 
behoeften. De ontwikkelingen van het kind dienen nauwlettend in de gaten te worden 
gehouden. Deze zorg begint op groepsniveau. Naast de zorg op groepsniveau, vindt 
ook zorg plaats op individueel niveau. Door het signaleren en diagnosticeren van 
problemen in de ontwikkeling van individuele kinderen op sociaal, emotioneel en 
cognitief gebied kunnen we hen extra zorg geven die moet leiden tot een zo optimaal 
mogelijke ontwikkeling, gerelateerd aan de mogelijkheden van het betreffende kind 
en de school.  
 
Ondanks alle maatregelen die we treffen binnen de normale gang van zaken in ons 
onderwijs, om voor de kinderen op onze school een doorgaande ontwikkeling 
mogelijk te maken, worden we geconfronteerd met kinderen waar dit niet voldoende 
voor is.  
 
In de volgende gevallen kunnen wij zorgleerlingen niet (meer) zelf opvangen:  

 Meervoudige problematiek waarbij veel aanpassing nodig is 
 Veel medische zorg van één op één, toedienen van medicijnen 
 Indien het kind een gevaar is voor de omgeving en het welbevinden van het 

kind zelf en zijn omgeving in gevaar dreigt te komen 
 Indien het kind geen gezichtsvermogen heeft 
 Als er geen sprake is van zelfredzaamheid en zelfstandigheid 
 Een psychische stoornis waarbij het kind in gevaar is voor zichzelf en de 

omgeving 
 Als er geen sprake is van leer- en hulpmaterialen dat aanwezig moet zijn voor 

het onderwijsleerproces 
 Als het kind niet leerbaar en ontwikkelbaar is 
 Gewetenloosheid dat zich uit in het handelen van het kind, het kind mag het 

welbevinden van anderen en zichzelf en/of de omgeving niet in gevaar 
brengen 

 Indien het probleem te specifiek en/of te intensief en te complex van aard is 
 Een te groot aantal zorgleerlingen in de groep (groepsgrootte en 

groepssamenstelling is bepalend) 
 Stagnatie in de leerontwikkeling 
 Indien het onderwijsleerproces door 1 leerling verstoord wordt 
 Indien ouders niet de toestemming geven voor onderzoeken die nodig zijn 

voor het kind en/of ouders die tegenwerken en daardoor het 
onderwijs(leer)proces belemmeren. 

 
Een zorgleerling is een leerling die: 

 Extra aandacht en begeleiding nodig heeft voor de ontwikkeling op het gebied 

van sociaal-emotioneel functioneren, het gedrag of de werkhouding. Voor 



deze extra begeleiding wordt advies ingewonnen bij externe personen uit 

zorgniveau 3.  

 De didactische ontwikkeling niet verloopt conform het ontwikkelingsperspectief 

van de leerling en er een beroep gedaan wordt op zorgniveau 3 en 4.  

 Aandacht nodig is voor de thuissituatie van de leerling en hierbij een beroep 

moet worden gedaan op externe zorg vanuit zorgniveau 3.  

 Aandacht nodig is voor medische zaken en de gezondheid van de leerling.  

 

 

 

2.1 Leerlingvolgsysteem 
Het leerlingvolgsysteem is een vorderingenregistratie ofwel een 
ontwikkelingsregistratie. 
Bij het systematisch volgen van de ontwikkeling van kinderen wordt gebruik gemaakt 
van de methode-onafhankelijke leerlingvolgsystemen Cito bij de groepen 3 t/m 8 en 
KIJK! Het leerling administratie- en observatiesysteem voor de groepen 1en 2. 
 
Naast deze toetsen worden ook de uitslagen van de methodetoetsen meegenomen.  
Op vaste momenten worden de toetsen afgenomen en observaties gedaan.  
De toets kalender wordt ieder schooljaar opgenomen in de zorgcyclus.  
 



Naast het toetsen van de didactische ontwikkeling, wordt er ook gekeken naar de 
sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen d.m.v. het observatiesysteem ZIEN! 
ZIEN! helpt leerkrachten om de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen 
systematisch in kaart te brengen. Op basis van hun observaties komt ZIEN! met 
uitspraken die hen helpen om het gedrag van het kind te begrijpen.  
Beter gezegd: om achter het gedrag van een kind zijn zorgbehoefte(n) te zien.  
Concrete doelen en suggesties in ZIEN! helpen de leerkracht om een kind of groep 
planmatig te ondersteunen. Er wordt naar een kind gekeken aan de hand van de 
volgende onderdelen: betrokkenheid, welbevinden, sociaal initiatief, sociale 
flexibiliteit, sociale autonomie, impulsbeheersing en inlevingsvermogen. Met de 
resultaten van bovenstaande gegevens gaat de school in samenwerking met ouders 
aan de slag om het kind zo goed mogelijk te begeleiden.  
 
2.2 Uitvoering planmatige hulp 
Leraren hebben inzicht in de vorderingen van de leerlingen. Zij maken daarbij 
gebruik van toetsen, foutenanalyses (Parnassys), observaties en diagnostische 
gesprekjes met de leerlingen. Op basis hiervan volgt dagelijkse remediering met 
behulp van de dagelijkse planning en het signaleringsblad. 
Er zijn kinderen waarbij de hulp vorm moet worden gegeven in een individueel 
handelingsplan (zie zorgniveau’s). Dit kan een handelingsplan op didactisch gebied 
zijn (taal, rekenen, lezen), maar ook op het gebied van de sociaal emotionele 
ontwikkeling, gedrag en werkhouding. Dit handelingsplan wordt door de 
groepsleerkracht met de ouders van de leerling besproken.  
 
De ouders tekenen vervolgens het plan voor gezien. Het handelingsplan wordt 
gemaakt voor een periode van 6 tot 10 weken, afhankelijk van de problematiek en de 
intensiteit ervan. De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor het maken, het 
beheren en de uitvoering van het plan en voor de communicatie ervan naar de 
ouders. Aan het eind van de duur van het handelingsplan volgt een evaluatie, waarbij 
wordt bepaald of er een volgend plan dient te worden gemaakt of dat de behandeling 
beëindigd zal worden.  
Dit besluit wordt door de groepsleerkracht naar de ouders gecommuniceerd.  
Indien handelingsplannen niet tot het gewenste resultaat leiden, moet er verder 
gekeken worden. Hiervoor zijn de vier zorgniveau ’s die wij op de Vierambacht 
hanteren als leidraad.  
 
 
 
2.3 Eigen leerlijn/ Opp 
Een leerling krijgt een eigen leerlijn als de leerachterstand zo groot is geworden dat 
hij de klassenleerstof, ondanks extra instructie, geen vooruitgang meer laat zien.  
Voor een leerling die een eigen leerlijn krijgt voor een bepaald vak, wordt een 
ontwikkelingsperspectief (Opp) opgesteld. Hierop is te zien wat het 
uitstroomperspectief is. Het kan zijn dat een leerling voor meerdere vakken een 
eigen leerlijn krijgt.   
Als een kind een eigen leerlijn krijgt, wordt dit besproken met de ouders en met de 
leerling. Het besluit voor een eigen leerlijn wordt zo lang mogelijk uitgesteld.  
Door de ontwikkelingen binnen Primair Passend Onderwijs kunnen in elk leerjaar 
voor leerlingen met achterstanden ontwikkelingsperspectieven worden gemaakt in 
overleg met de schoolcontactpersoon van PPO. Bepaling van een eigen leerlijn 



wordt gedaan door de intern begeleider in overleg met de directie en de 
groepsleerkracht.  
 
2.4 Evalueren opbrengsten 
De school evalueert systematisch de opbrengsten van het onderwijsleerproces.  

- 2 keer per schooljaar worden de toets resultaten van alle groepen 
besproken met de directie, de intern begeleider en de groepsleerkrachten 
van de betreffende bouwen. Dit wordt gedaan in zogenaamde 
parallelgroepen. 
De conclusies en verbeteracties worden genoteerd.  

- Halfjaarlijks worden met het hele team de trendanalyses en 
dwarsdoorsnedes van de opbrengsten besproken.  

 
 

3.  De inrichting van het onderwijs 
3.1 Adaptief onderwijs 
Zodat onze leerlingen zich op alle vlakken optimaal kunnen ontwikkelen past De 
Vierambacht de principes toe van het adaptief onderwijs. Dit betekent dat wij ons 
onderwijs op maat aanbieden. Dit kan gebeuren door het aangeboden onderwijs te 
differentiëren op het gebied van inhoud, begeleiding, opdrachten, tempo, 
leermiddelen, etc. Hierbij wordt gekeken naar de kerndoelen SLO die de leerlingen 
moeten bereiken  
 
3.2 Klassenconsultaties 
Klassenconsultaties gebruiken wij als middel om het handelen van de leerkracht in 
de klas te optimaliseren. De directie, intern begeleiders en bouwvoorzitters nemen 
klassenconsultaties af. Iedere leerkracht heeft vier klassenconsultaties per 
schooljaar. Er kan gericht op bepaalde punten gelet worden, bijvoorbeeld de manier 
van instructie geven of het zelfstandig werken. Ook wordt gekeken naar zaken zoals 
de sfeer in de groep. Als instrument wordt gebruik gemaakt van de ‘Observatielijst 
leerkrachtvaardigheden’ van BOOR. Samen met de leerkracht wordt de 
klassenconsultatie nabesproken en worden tips gegeven en eventuele 
verbeterpunten vastgesteld.  
 
 
 
3.4 (meer- en hoog) Begaafde leerling 
De Vierambacht is vanaf september 2014 Minervaschool.  
Voor onze leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong bieden wij Minerva-onderwijs 
binnen hun eigen groep. Het aanbod wat deze leerlingen krijgen is uitdagend top 
down-onderwijs in plaats van Bottom up-onderwijs.  
Hieronder verschillende voorbeelden hoe dat er praktisch uitziet in de klas. 

Groepen 1-2-3 

Opdrachten en activiteiten met hoge ordevragen. Dit zijn vragen die kinderen 

aanzetten tot creatief- analytisch- en praktisch denken. De vragen zijn vertaald naar 

concrete opdrachten. De opdrachten die de kinderen met elkaar doen, dragen niet 

alleen bij aan de cognitieve ontwikkeling, maar dragen ook bij aan de sociale 



emotionele ontwikkeling. In de groepen 1-2-3 wordt ook indien nodig het aanbod 

aangepast. Dit wordt ook met ouders besproken tijdens het IOP-gesprek. 

Groepen 3-8 

In de groepen 3-8 is het mogelijk voor leerlingen om te compacten en te verrijken. 

Leerlingen worden daarom vooruit getoetst of door getoetst. Dit geeft ons inzicht in 

het niveau waar de leerling zich bevindt. Het kan dus zo zijn dat een leerling bijna 

niet meedoet met het “reguliere” werk van een groep of met maar een heel klein deel 

daarvan (compacten). Bij het verrijken gaat het erom dat de lesstof op een hoog 

denkniveau is. Dus niet nog meer werk omdat een leerling lekker snel klaar is, maar 

werk waar het probleemoplossend vermogen van de leerling wordt geprikkeld op een 

hoog denkniveau. Zo leren de kinderen belangrijke vaardigheden zoals doorzetting 

vermogen en “out of the box” denken. Er wordt gebruik gemaakt van Smartgames. 

Welke kinderen komen hiervoor in aanmerking? 

Het zijn vaak kinderen die hoge Toets scores hebben, maar ook bezitten over de 

volgende kind kenmerken: Goede sociale vaardigheden, zelfstandigheid, creativiteit 

in denken, goede werkhouding en taakaanpak. Er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen 

hierin, zoals onderpresteerders of leerlingen die het nog heel moeilijk vinden om 

zelfstandig te werken. Wij bekijken daarom per kind waar de behoefte op dat moment 

ligt en hoe wij hierin kunnen voldoen. Deze leerlingen worden altijd besproken met 

de intern begeleiders bij ons op school en daarnaast zal de leerkracht ook altijd de 

ouders informeren over de aanpak. 

 

Is dit voldoende? 

Wij hebben er bewust voor gekozen om op deze manier te werken zodat het Minerva 

Onderwijs onderdeel is van het dagelijks aanbod, en niet bijvoorbeeld maar 1 uur per 

week in een plusklas. Ondanks het aangepaste aanbod kan het voorkomen dat dit 

niet voldoende is voor een kind. Samen met ouders bespreken wij dan de 

vervolgstappen. Dit kan bijvoorbeeld hulp van externen zijn voor advies of een 

leerling laten versnellen (een klas overslaan). Een versnelling zal altijd goed 

overwogen zijn en alleen plaatsvinden wanneer het noodzakelijk is voor het 

welbevinden van een kind. 

 
  
3.5 Dyslexie/ dyscalculie 
Om zo goed en zo vroeg mogelijk kinderen met (mogelijke) dyslexie te signaleren 
wordt er gewerkt volgens het Protocol leesproblemen en dyslexie.   
In groep 3 zijn er vier signaleringmomenten met de herfst –en lentesignalering en 
CITO DMT. In de groepen 4 en 5 bestaan vier signaleringsmomenten met 
controletaken van Estafette en CITO DMT. De evaluaties naar aanleiding van deze 
signaleringsmomenten worden beschreven in de evaluaties van de groepsplannen. 
Bij duidelijke signalen van dyslexie (herhaaldelijk bij de 10% zwakst scorende lezers 
3x E-score na intensieve begeleiding) wordt de ouders geadviseerd om een 



dyslexieonderzoek te laten uitvoeren, waarbij de school voor de benodigde gegevens 
zal zorgen.  
 
 

4. Overlegmomenten tussen bij de zorg betrokken personen 
Ten aanzien van de leerlingen werken wij met de 1-zorgroute en hebben wij 
verschillende overlegmomenten.  
 
4.1 Groepsbespreking/leerlingbespreking: intern begeleider - leerkracht 
Per schooljaar wordt 4 keer een groeps/leerlingbespreking gehouden door de 
groepsleerkracht met de intern begeleider. Tijdens deze besprekingen worden 
onderwerpen besproken waarbij de groepsleerkracht een hulpvraag heeft. Dit kan op 
leerling- of groepsniveau zijn. Indien nodig wordt de hulp van externen ingeschakeld.   
 
4.3 Ouders - leerkracht - intern begeleider 
De leerkracht houdt de ouders op de hoogte van de vorderingen van hun kind.  
4x per jaar vinden er IOP-gesprekken plaats. De ouders kunnen een gesprek 
aanvragen wanneer ze meer informatie willen of vragen hebben. De leerkracht nodigt 
de ouders uit wanneer die met de ouders over hun kind willen praten. De inhoud van 
het gesprek wordt genoteerd op een oudergespreksformulier. Ouders wordt 
gevraagd om dit formulier te tekenen. Indien nodig kan de intern begeleider 
aansluiten bij het gesprek (zie overzicht zorgniveau ’s) 
 
 
4.4 Directie - intern begeleider  
Twee keer per maand hebben de directie en de intern begeleiders overleg over de 
zorgleerlingen van de school en de stappen die voor hen worden genomen. Tijdens 
dit overleg wordt ook over bijvoorbeeld het invoeren van nieuwe toetsen, actiepunten 
voor het nieuwe schooljaar, evaluatie van actiepunten, ervaringen zorgtraject en 
analyses van de toets resultaten gesproken. 
 
 
4.5 Intern begeleider - begeleider leerlingenzorg 
Eén keer per maand hebben de intern begeleiders overleg met de 
schoolcontactpersoon van PPO (Primair Passend Onderwijs). De PPO begeleider 
kan ook op aanvraag observeren in de klas.  

4.6 OZO 
Overleg tussen verschillende externe partijen, leerkracht, intern begeleider en ouders 
van de zorgleerling. Een OZO wordt aangevraagd door de intern begeleider wanneer 
samenspraak tussen de verschillende betrokken partijen noodzakelijk is. 
 
4.7 Schoolmaatschappelijk werkster 
Eén keer per maand hebben de intern begeleiders overleg met de maatschappelijk 
werkster over de leerling die na overleg met ouders bij haar zijn aangemeld of 
aangemeld mogen worden. De maatschappelijk werkster kan hulp bieden bij 
verschillende hulpvragen in de thuissituatie of na een intakegesprek met ouders 
gesprekken voeren met het betreffende kind. De maatschappelijk werkster is vanuit 
school de contactpersoon voor het wijkteam. 



4.8 Externe deskundigen 
Externe deskundigen voor school zijn; logopedisten, fysiotherapeuten, medewerkers 
van Centrum voor Jeugd en Gezin zoals schoolarts, schoolverpleegkundige, 
pedagoog en medewerkers van onderzoeksinstanties, school moet ouders op de 
hoogte stellen over het uitwisselen van informatie/ gegevens over hun kind met 
derden. Als de zorg en begeleiding binnen school ontoereikend blijken te zijn kan 
externe deskundigheid ingeschakeld worden. Een externe deskundige kan worden 
ingezet voor advies, onderzoek of voor behandeling. School vraagt ouders om 
toestemming om contact op te nemen met de betreffende behandelaar/onderzoeker 
van hun kind. Door de uitwisseling van gegevens met deze 
behandelaars/onderzoekers, kunnen zij en wij de begeleiding van het betreffende 
kind optimaliseren. 
 

5. Primair Passend Onderwijs 
5.1 PPO Rotterdam 
PPO Rotterdam is een samenwerkingsverband van 22 Rotterdamse schoolbesturen 
die actief zijn in het primair onderwijs. Samen willen we het basisonderwijs in 
Rotterdam zo goed toerusten dat kinderen die extra ondersteuning nodig hebben 
zoveel mogelijk naar een gewone basisschool in hun eigen buurt kunnen. Daarvoor 
is PPO dagelijks met zo'n 165 medewerkers op de Rotterdamse basisscholen aan de 
slag om kinderen passende ondersteuning te bieden. PPO Rotterdam wil passende 
ondersteuning bieden aan de Rotterdamse kinderen, hun leerkrachten en de 
basisscholen. Dat doen zij door arrangementen aan te bieden die kinderen 
vooruithelpen, door leerkrachten te professionaliseren en door scholen te 
ondersteunen bij hun verantwoordelijkheden in het kader van de Wet passend 
onderwijs. In PPO-netwerkbijeenkomsten zorgt PPO ervoor dat alle onderwijs- en 
zorgpartners in de wijk samenkomen en van elkaar blijven leren.  
Mochten wij zorgen hebben rond de ontwikkeling van een leerling en mochten de 
‘normale’ stappen (zie overzicht zorgniveau ‘s) rond het begeleiden van leerlingen 
onvoldoende effect hebben, dan kunnen wij deze leerling aanmelden bij PPO. Hier 
kunnen wij dus leerlingen aanmelden waarbij wij handelingsverlegen zijn. Deze 
aanmelding gaat altijd in overleg met de ouders. Ouders en school moeten voor deze 
aanmelding gegevens leveren.  
 
5.2 Auris 
Voor leerlingen met taal-spraakmoeilijkheden kunnen de intern begeleiders de hulp 
van de Koninklijke Auris groep vragen. Zij kunnen onderzoek en begeleiding bieden 
voor deze leerlingen. 
 
 

6. Taken van groepsleerkracht, intern begeleider en directie in het 
kader van zorg 
De taken van de groepsleerkracht zijn: 

- De leerkracht is verantwoordelijk voor het stimuleren en begeleiden van de 
didactische en sociaal-emotionele ontwikkeling van alle leerlingen in zijn 
groep. 

- De leerkracht is bekend met het interne zorgsysteem van de school. 
- De leerkracht neemt de toetsen af, kijkt ze na en voert de uitslagen in het 

leerlingvolgsysteem in. 



- De leerkracht signaleert, observeert en interpreteert de toetsgegevens, 
indien gewenst, stelt een groeps- of individueel handelingsplan op. 

- De leerkracht stelt Ontwikkelingsperspectieven op in samenspraak met de 
Intern begeleider. 

- De leerkracht evalueert de handelingsplannen en past ze eventueel aan.  
- De leerkracht bespreekt zorgleerlingen met de intern begeleider. 
- De leerkracht bereidt de groeps/leerlingbesprekingen met de intern 

begeleider voor.  
- De leerkracht onderhoudt regelmatig contact met ouders van alle 

leerlingen in de groep en draagt zorg voor rapportage. 
 
De taken van de interne begeleider zijn: 

- Het houden van de groeps/ leerlingbesprekingen met de groepsleerkracht. 
- Het opstellen en bewaken van het jaarlijkse zorgdocument.  
- Het opstellen en bewaken van de jaarlijkse toetskalender/ Zorgcyclus. 
- Het coördineren van het leerlingvolgsysteem. 
- Het begeleiden van collega-leerkrachten bij het analyseren van toets- en 

observatiegegevens. 
- Het opstellen van de Ontwikkelingsperspectieven in samenspraak met de 

leerkracht en de schoolcontactpersoon PPO. 
- Het opstellen van een trendanalyse van de halfjaarlijkse opbrengsten van 

de school.  
- Het voorbereiden van studiemiddagen.  
- Leerkrachtcoaching. 
- Observeren van leerlingen. 
- Het houden van periodiek overleg met de directie wat betreft de 

zorgstructuur binnen de school en specifieke zorgleerlingen.   
- Onderhouden van de archivering van de leerling dossiers betreffende zorg 

en externen. 
- Het voeren van gesprekken met ouders (zie overzicht zorgniveau’s). 
- Onderhouden van contacten met externe deskundigen van individuele 

leerlingen. 
- Borgen van het Minervabeleid. 
- Het voeren van klassenconsultaties en feedback geven. 
- Het bespreken van zorgleerlingen met School Maatschappelijk Werk.  
- Het bespreken van zorgleerlingen met de schoolcontactpersoon van PPO. 
- Het bespreken van zorgleerlingen met CJG. 
- Het bijwonen van (netwerk) bijeenkomsten. 
- Het opstellen van zorg protocollen. 

 
 
De taken van de schoolleiding zijn:  

- Scheppen van een positief (werk)klimaat voor leerlingen, leerkrachten en 
ouders. 

- Het ondersteunen van de interne begeleider bij het maken van een 
trendanalyse m.b.v. de gegevens in het leerlingvolgsysteem.  

- Bewaken van de continuïteit van het leerlingvolgsysteem en de 
schoolverbetering.  

- Het houden van periodiek overleg met de intern begeleiders wat betreft de 
zorgstructuur binnen de school en specifieke zorgleerlingen.  


