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Algemene visie van de school  
  

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich op onze school veilig voelen,  waardoor zij 

een gevoel van geluk ervaren wat bevorderend is voor het volgen van het onderwijs en 

hun eigen ontwikkeling. Hierdoor wordt een verantwoorde basis gelegd voor hun latere 

maatschappelijke en sociale leven.  

  

Wij willen dit bereiken door:   

• Gericht te werken aan een zo breed mogelijke ontwikkeling, met het accent op de 

relatie, competentie en autonomie van leerlingen. OOG hebben voor verschillen in 

mogelijkheden is hierbij van belang. Net als het leren van en met elkaar.   

• Gericht te werken aan het scheppen van een schoolklimaat waarin leerlingen zich 

vrij en veilig voelen. Door in te steken op het ontwikkelen van sociale 

vaardigheden willen we dat onze leerlingen als volwaardige leden van de 

schoolgemeenschap kunnen functioneren. Door een open communicatie en het 

aanleren van waarden en normen kunnen leerlingen zich ontwikkelen tot een 

actieve deelnemer van onze maatschappij.  

• Een lerende organisatie te zijn, waarin leerlingen, leerkrachten en externen 

gebruik maken van elkaars deskundigheid en kwaliteiten.   

• Het realiseren van een professionele cultuur.  

• Ouders / verzorgers te zien als (educatieve) partners binnen ieders eigen 

verantwoordelijkheid.    

  

Missie  
Onze school is een school op algemeen bijzondere grondslag voor leerlingen van 4 t/m 

13 jaar. Onze school staat open voor alle leerlingen, die een toelaatbaarheidsverklaring 

hebben.    

Tevens staan wij open voor leerlingen die aangemeld worden door ouder(s)/verzorger(s) 

waarbij het duidelijk is dat wij deze leerling het juiste onderwijsaanbod kunnen bieden 

binnen ons schoolondersteuningsprofiel.  

  

Slogan en kernwaarden  
Onze slogan is: OOG voor elk kind  

  

Onze kernwaarden:  

Op onze school hebben we OOG (Onderwijs, Ontwikkeling en geluk)  voor:  

• Elk kind  

• De ouders/verzorgers   

• Elke medewerker  

• Relatie, competentie en autonomie   Rust, reinheid en regelmaat  

  

  

Inleiding  
Zoals omschreven in de algemene visie van De Kameleon, streven wij naar een veilig en 

prettig schoolklimaat voor leerlingen, teamleden en ouders.  

Om dit te realiseren zijn er duidelijke regels en afspraken noodzakelijk. Nu kun je deze 

als school duidelijk beschrijven en vastleggen, maar daarmee heb je nog geen garantie 

voor een goed schoolklimaat.   
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Een voorwaarde is dat afspraken en regels door een ieder worden nageleefd en dat we 

met elkaar in gesprek blijven. Betrokkenheid en verantwoordelijk voelen voor de school 

zal bijdragen, net zo goed als je serieus genomen voelen en met respect behandeld 

worden. Dit haakt aan bij onze visie op actief burgerschap en sociale cohesie (zie 

schoolplan).  

  

Noot: Sinds  27 maart 2015 hebben scholen niet alleen de zorgplicht voor de sociale 

veiligheid ook voor de psychische en fysieke veiligheid.  

  

Daarnaast is het belangrijk om leerlingen, teamleden en ouders regelmatig (1 x 2 jaar) te 

bevragen omtrent dit onderwerp. De school gebruikt hiervoor de vragenlijsten binnen 

WMK. Komen hier verbeter- en aandachtspunten uit, dan zal de school deze opnemen in 

haar jaarplannen.  

Wat draagt bij aan een prettig en veilig schoolklimaat?  
1. Duidelijke regels en afspraken (zie bijlagen)  

2. Verantwoordelijkheid van een ieder; de rol van de leerkracht, teamlid, leerlingen, 

ouders en management  

3. Duidelijkheid over sancties, schorsen en verwijderen (zie bijlage)  

4. Naleven van de protocollen   

  

  

1. Regels en afspraken  

De regels en afspraken zijn vastgelegd en te vinden in ons handboek en onze schoolgids. 

Binnen het handboek zijn meerdere protocollen opgenomen. Deze worden 1 x per jaar 

geëvalueerd en eventueel bijgesteld.  

Zie bijlage.  

  

2. De rol van ieder  

  

2.1 De rol van de leerkracht De 

leerkracht doet er toe!  

De leerkracht speelt een belangrijke rol bij het voorkómen en oplossen van 

probleemgedrag. De leerkracht in het basisonderwijs kan bijna iedere dag interveniëren 

met traditionele pedagogische middelen, zoals een persoonlijke relatie aangaan, actief 

werken met de ‘gouden weken’, aanmoedigen, humor gebruiken, zelf een goed rolmodel 

zijn, adequaat feedback geven, grenzen stellen en gedrag corrigeren.   

Een structurerende en bemoedigende aanpak in de klas kan heel effectief  zijn en is een 

heel belangrijk aspect voor onze doelgroep.  

  

De leerkracht heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden ter preventie:  

• Bewust zijn van een goed rolmodel.   

• Het hebben van een open, neutrale houding t.o.v. de leerlingen.  

• Aangaan van een persoonlijke (vertrouwens)relatie met de leerlingen. Wil een 

leerkracht goede ondersteuning kunnen bieden, dan is het van belang dat hij 

sensitief is voor de signalen van de leerling, deze signalen correct interpreteert, 

de emotionele waarde hiervan kan inschatten en hier responsief op reageert. Met 

responsiviteit wordt bedoeld dat je een reactie geeft wanneer er sprake is van een 

signaal, aansluiten bij de behoeften van een leerling, gevoelsmatig en inhoudelijk 

aansluiten bij het signaal.  

• Het bieden van duidelijkheid en structuur, ‘doen wat je zegt en zeggen wat je 

doet.’  

• Kunnen (durven) erkennen van gemaakte fouten.   
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• Het hanteren van een duidelijk en herkenbaar dagritme, waarbij afwijkingen in 

het rooster tijdig wordt aangegeven bij de leerlingen.  

• Het proces van groepsvorming kennen en vormgeven.  

• Een positieve benadering van de leerling (complimenten en positieve feedback).  

• Het geven van de sova-lessen , volgens het rooster (tijdsplanning) zoals dat 

binnen de school is afgesproken.  

• Het geven van ‘geleid spelen’ tot en met groep 6, volgens de afspraken (zie 

bijlage 4).  

• Het aanleren van het ‘3-stappenplan’ en deze leren toepassen.  

• De leerkracht is voor en na schooltijd bereikbaar voor ouders en leerlingen.  

• Bij het gaan van de bel staat de leerkracht buiten bij de rij. De leerlingen maken 

een rij bij de leerkracht, voordat zij gezamenlijk naar binnen gaan.  

• De leerkracht houdt toezicht bij de kapstokken als de leerlingen binnenkomen of 

naar buiten gaan.  

• De leerkrachten hebben kennis van en ervaring in het omgaan met leerlingen met 

diverse gedragsstoornissen. Zij houden deze kennis up to date door o.a. het lezen 

van literatuur en het volgen van studiedagen en/of cursussen.  

  

  

Wanneer sprake is van ongewenst gedrag, wordt het volgende van de leerkracht 

verwacht:  

• Bespreekbaar maken van het ongewenst gedrag.  

• Wanneer nodig een passende maatregel toepassen en ook nakomen.  

• De leerkracht kan besluiten dat het ongewenst gedrag dusdanig is, dat een 

timeout noodzakelijk is. In eerste instantie vindt een time-out altijd plaats in een 

andere groep. (zie hoofdstuk 6).  

• Contact opnemen met ouders.  

• Notitie in ParnasSys aanmaken.  

• Wanneer nodig IB + directie inlichten.  

• Wanneer het ongewenst gedrag aanhoudt, onderzoekt de leerkracht de mogelijke 

oorzaken en stelt de leerkracht (in overleg met de intern begeleider en/of de 

orthopedagoog) een hulpplan op in ParnasSys.  

• Wanneer het ongewenst gedrag ondanks genomen maatregelen aanhoudt, neemt 

de leerkracht tijdig contact op met de intern begeleider om in overleg een plan 

van aanpak te bespreken. In de meeste gevallen zal dit leiden tot het in overleg 

met de intern begeleider en/of orthopedagoog opstellen van een plan van aanpak.   

• Wanneer de leerkracht langdurig een negatieve sfeer binnen de groep ervaart 

en/of de groep als geheel ongewenst gedrag vertoont, neemt de leerkracht tijdig 

contact op met de intern begeleider om in overleg een plan van aanpak te 

bespreken. In de meeste gevallen zal dit leiden tot het in overleg met de intern 

begeleider en/of orthopedagoog opstellen van een groepsplan.  

  

Goede sociaal-emotionele ondersteuning betekent dat de leerkracht consequent reageert 

op signalen van leerlingen. Bij de interventie maakt de leerkracht gebruik van drie 

componenten:   

• Als eerste de affectieve component, waarbij de leerkracht laat merken dat hij de 

leerling accepteert en respecteert. Dit leidt bij de leerling tot het zich durven 

uiten, zich geaccepteerd voelen en het gevoel hebben ondersteuning te krijgen.  

Wel geeft de leerkracht aan over het gedrag te willen praten.  

• Als tweede de informatieve component. Hierbij is het van belang om overzicht te 

krijgen op de situatie, het eigen gedrag en handelen, de beweegredenen die 

daartoe geleid hebben, de reacties van anderen, de gevolgen en het waarom van  

het conflict. Deze  component speelt een rol bij het motiveren tot 

gedragsverandering. Wanneer een leerling inzicht heeft ontwikkeld in zijn eigen 
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gedrag en de situatie begrijpt, ontwikkelt zich ook een gevoel invloed te kunnen 

uitoefenen.  

• Als laatste is de gedragsregulerende component, welke moet leiden tot het 

verkrijgen van uitzicht. De leerkracht en de leerling zoeken samen naar een 

oplossing van het conflict.  

  

In plaats van een leerling af te keuren, kijken de leerkrachten op De Kameleon naar wat 

het probleemgedrag kan veroorzaken. Vervolgens kan van hieruit gekeken worden wat er 

gedaan kan worden om het probleemgedrag in de toekomst te verminderen of te 

voorkomen. Hier stelt de leerkracht (in overleg met de intern begeleider en/of de 

orthopedagoog) een hulpplan voor op in ParnasSys. Hierbij volgt de leerkracht de 

HGWcyclus (zie hoofdstuk 4).  

Betreft het een aanpak voor de gehele groep, dan stelt de leerkracht een groepsplan op. 

De uitkomsten van de sociaal-emotionele vragenlijst (door leerkrachten)van Zien! kan 

hier voor worden gebruikt. Ook hierbij wordt de HGW-cyclus gevolgd.  

  

2.2 De rol van het managementteam (MT)  

Het MT ondersteunt de leerkrachten bij hun taken en heeft in grote mate een 

faciliterende rol, het realiseren van de voorwaarden waardoor leerkrachten in staat zijn 

hun werk goed uit te voeren.  Het betreft hier met name:  het schoolklimaat  

   de zorgstructuur  

  

Indien blijkt dat een leerkracht extra ondersteuning nodig heeft, wordt dit besproken in 

het MT en worden verdere acties ondernomen.  

  

Ook bij aanhoudend ongewenst gedrag of grensoverschrijdend gedrag kan het MT een rol 

spelen. Afhankelijk van de ernst van het gedrag zal het MT ondersteunen of zelf de regie 

voeren. Het MT kan dan een casemanager aanstellen om de communicatie naar ouders 

zo eenduidig mogelijk te laten verlopen.  

  

2.3 De rol van de overige medewerkers  

De overige medewerkers onderwijs en ondersteunend personeel leven de regels van de 

school na en dragen medeverantwoordelijkheid bij het handhaven van een prettige en 

veilige werkomgeving.  

  

2.4 De rol van de leerling  

Wij gaan ervan uit dat alle leerlingen zich houden aan de afspraken en regels die in en 

rond de school gelden. Mocht er toch ruzie of onenigheid ontstaan tussen leerlingen 

verwachten wij dat de leerlingen het 3-stappenplan toepassen. Dit plan bestaat uit de 

volgende drie stappen:  

• Ik vind het niet leuk, wil je stoppen met……?  

• Ik zeg nee, dus stop ermee!  

• Naar de leerkracht om hulp in te schakelen.  

  

Naast het toepassen van het 3-stappenplan verwachten wij dat de leerlingen elkaar met 

respect behandelen. Behandel een ander, zoals je zelf ook behandeld wil worden.   

  

2.5 De rol van de ouders  

Ouders zijn professionals wanneer het hun kind betreft. Het is dan ook van belang dat 

ouders en school zoveel mogelijk samenwerken wanneer er problemen zijn betreffende 

hun kind. Het is belangrijk dat ouders en leerkracht elkaar kennen en een relatie 

opbouwen.  

Dit is een van de redenen dat er aan het begin van het schooljaar een informatieavond 

wordt georganiseerd. De informatieavond is vooral bedoeld om ouders te informeren over 
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het werken in de groep (vooral informatie vanuit de leerkracht) en kennis te maken met 

de leerkracht van hun kind. Tijdens de ouder/rapportgesprekken wordt de individuele 

leerling besproken en zal de informatie zowel uit de leerkracht komen, als vanuit de 

ouders. Voor ouders bestaat er ook altijd de mogelijkheid persoonlijk of via de e-mail 

contact op te nemen met de leerkracht om (lopende) zaken te bespreken.  

  

Bij probleemgedrag op school is het belangrijk dat ouders ook hun visie, percepties en 

attributies op het probleemgedrag geven. Hierdoor leert de leerkracht ‘de theorie’ van de 

ouders op het probleemgedrag kennen en kan samen gezocht worden naar een mogelijke 

oplossing van het probleemgedrag. Wederzijds respect en openheid zijn een belangrijke 

voorwaarde voor de samenwerking tussen school en ouders.   

  

Voor de school is het van belang dat wanneer de school contact opneemt met ouders bij 

probleemgedrag er samen gesproken kan worden over het gedrag. De school kan in 

bepaalde gevallen straf geven voor probleemgedrag. Thuis hoeft dit niet gedaan te 

worden, ouders kunnen echter nog wel met hun kind praten over het probleemgedrag.  

Voor de leerling is het belangrijk om te voelen/ervaren dat ouders en school op één lijn 

zitten. De leerling kan hierdoor duidelijkheid verkrijgen en weet wat er van hem of haar 

verwacht wordt.   

  

  

Protocollen en afspraken  
  

- Pestprotocol  

- Sancties  

- Gouden regels  

- Afspraken binnen de school  

- Afspraken omtrent het gebruik van de time-out ruimte  

- Het 3-stappenplan  

- Protocol schorsen en verwijderen  

- Social media SPON  

- Gedragscode medewerkers  

    

  

Pestprotocol  

  
  

Inleiding  

Op iedere school komt pesten voor, ook binnen onze school.  

Dit kunnen kleine en grotere pesterijtjes zijn.  

De school accepteert geen enkele vorm van pesten.  

  

Wat is pesten?  

Pesten is het regelmatig en langdurig lastigvallen van iemand, met als effect dat de ander 

fysiek of emotioneel pijn lijdt. Er is altijd sprake van een machtsverschil tussen de pester 

en het doelwit (slachtoffer). Pesten gebeurt meestal in groepsverband en vindt bij 

herhaling plaats. Pesten wordt wel eens benoemd als kindermishandeling onder kinderen.  

Bij pesten is er sprake van de volgende kenmerken:  

• Regelmatige, vervelende gebeurtenissen en/of handelingen.  

• Geen respect voor grenzen.  
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• Intentie om te domineren, er is een machtsverschil.  

• Gebrek aan empathie.  

• Het is een groepsprobleem.  

  

Pesten in de groep:  

• Het is een groepsproces.  

• Iedereen in de groep heeft zijn eigen rol. We zien: pesters, het doelwit 

(slachtoffer), meelopers en wegkijkers.  

• De leerkracht is verantwoordelijk (om zo nodig) verandering in de groep te 

organiseren. Eventueel met een deskundige.  

• Ouders worden betrokken als er sprake is van pesten in de groep.  

  

Aanpak   

Binnen de school hebben we afspraken gemaakt over hoe we omgaan met pesten.  

  

Stap 1: gesprek met het slachtoffer  

Stap 2: gesprek met de dader(s)  

Stap 3: gesprek met omstanders (betrokkenen)  

Stap 4: gesprek met slachtoffer en dader; indien de situatie dit toestaat  

Stap 5: indien wenselijk/noodzakelijk bespreken binnen de groep(en) Stap 

6: ‘volgen’ van slachtoffer en dader  

  

Is er sprake van herhaling of voortzetting van pesten, dan worden ouders van slachtoffer 

en dader onafhankelijk van elkaar uitgenodigd voor een gesprek om de situatie te 

bespreken.  

Hiervan wordt verslag gemaakt en opgenomen in ons leerlingvolgsysteem bij zowel de 

dader en slachtoffer.  

  

Cyberpesten  

Met de huidige media is pesten via deze weg actueel geworden.  

Dit gebeurt meestal na schooltijd of in het weekend, echter heeft het zijn weerslag 

binnen de school.  

De school is van mening, dat zij hier een rol in moet spelen als het onderwijsleerproces  

of de veiligheid in het geding komt voor één of meerdere leerlingen.    

Aanpak cyberpesten  

  

Stap 1: de leerkracht meldt bij de directie als er sprake is van cyberpesten Stap 

2: de directeur gaat een gesprek aan met het slachtoffer en adviseert  

            de leerling om ouders hiervan op de hoogte te brengen  

Stap 3: de directeur gaat een gesprek aan met de dader; indien er bewijsmateriaal is 

van de dader zal er contact opgenomen worden met de ouders.  

Indien er geen bewijs is, zal er een gesprek plaatsvinden met de (vermoedelijke) 

dader over de gevolgen van cyberpesten.  

Stap 4: de leerkracht en directie ‘volgen’ het slachtoffer en (vermoedelijke) dader.  

  

Onderscheid  

Indien er sprake is van oneigenlijk plaatsen van foto’s op internet of verspreiden via 

social media, zal de school altijd contact opnemen met de politie.  

Ouders van slachtoffer en (vermoedelijke) dader(s) zullen hiervan op de hoogte gesteld 

worden.  

  

Preventie   

De school is voornemens om in haar aanbod het volgende op te nemen:  
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1. Binnen de groepen 5 t/m 8 wordt structureel aandacht besteed aan de gevaren 

van internetgebruik om op deze manier de leerlingen mediawijs te maken. Op 

dit moment wordt er ad hoc gesproken over de gevaren op internet.  

2. Ouders voorlichting geven over de gevaren op internet voor kinderen.  

De school heeft in schooljaar 2013-2014 een informatieavond georganiseerd voor 

ouders met als titel ‘Cyberpesten de baas.’   

  

In schooljaar 2015-2016 zal de werkgroep het preventieaanbod gaan beschrijven.  

  

  

  

    

  

Sancties binnen de Kameleon 

  
  

Inleiding  

Ondanks dat de school zich vooral op preventieve en proactieve maatregelen richt, 

worden regels niet altijd als vanzelfsprekend nageleefd en niet alle kinderen vertonen 

zomaar gewenst gedrag. Straffen is een stevige vorm van grenzen stellen, welke niet 

altijd als positief gezien wordt. Leerkrachten moeten echter ongewenst gedrag willen en 

kunnen begrenzen. Dit moet gezien worden als een normaal pedagogisch middel, 

waardoor de leerlingen zich in sociaal-emotionele zin kunnen ontwikkelen.  

  

Strafmaat   

De leerkracht bepaalt in veel gevallen zelf een strafmaat. Onderstaande punten zijn 

daarbij van belang:  

• Bij het toekennen van een straf, deze ook daadwerkelijk uitvoeren (duidelijk en 

consequent zijn).  

• Als een straf nodig is deze ook opleggen en niet te vaak waarschuwen. Negeren is 

vooruitzien. Pak alleen echte problemen aan.  

• Het gedrag wordt bestraft, niet de persoon.  

• Maak duidelijk waarom de straf gegeven wordt en benoem het gewenste gedrag.  

• Blijf kalm en zakelijk tijdens de uitvoering van de straf.  

• Geef een straf die past bij de ‘overtreding’.  

• De tijd tussen het ongewenste gedrag en de straf moet zo kort mogelijk zijn.  

• De leerling moet altijd weer met een schone lei kunnen beginnen.  

  

  

Time-out  

• Bij storend gedrag waarschuwt de leerkracht de desbetreffende leerling.  

• Een leerling kan bij (aanhoudend) storend gedrag, nadat hij of zij gewaarschuwd 

is door de leerkracht, voor een time-out bij een andere leerkracht in de klas 

geplaatst worden. Dit houdt in dat het onderwijsleerproces van het kind zelf of 

van een ander op een dusdanige wijze verstoord wordt, dat het lesgeven (bijna) 

niet meer mogelijk is. De leerkracht geeft werk mee en geeft aan hoe lang de 

time-out duurt. Na de time-out bespreken leerkracht en leerling het gedrag na en 

maken afspraken over het gewenste gedrag.  

• Houdt het storende gedrag ondanks een eerdere time-out aan, krijgt de leerling 

een tweede time-out. De leerkracht zorgt voor werk. De leerling blijft de daarop 

volgende pauze binnen of blijft een kwartier na als er geen pauze meer is die dag. 

De leerkracht maakt een notitie in ParnasSys en bespreekt het gedrag met de 
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leerling na. Indien de leerling na moet blijven, neemt de leerkracht contact op 

met ouders.  

• Wanneer het storende gedrag ook hierna nog aanhoudt, krijgt de leerling een 

derde time-out in een andere klas (met werk) en moet de leerling een half uur 

nablijven. De leerkracht neemt contact op met ouders, maakt een notitie in 

ParnasSys en bespreekt het gedrag met de leerling na.   

• In incidentele gevallen kan de leerkracht er voor kiezen om een time-out bij de 

directie/de schoolleiding te geven. Het gaat dan om extreem gedrag. Ook in deze 

gevallen zorgt de leerkracht voor werk en maakt afspraken wanneer de leerling 

weer terug kan naar de klas. De leerkracht informeert ouders en maakt een 

notitie in ParnasSys. De leerling blijft minimaal drie kwartier na (onder toezicht 

van de leerkracht).  

  

    

  

Algemene afspraken time-out:  

• Een time-out kan ook ingezet worden als preventieve maatregel (bijv. bij 

hyperactief gedrag). Hierbij moet voorkomen worden dat de leerling dit als straf 

ervaart. Helder benoemen van de reden en de afspraken richting leerling en de 

collega waarbij de leerling wordt geplaatst kan dit voorkomen. In dit geval kan 

ook de leerling aangeven een time-out te wensen (de leerkracht moet hier wel 

toestemming voor geven). Deze time-out vindt ook plaats bij een andere 

leerkracht, tenzij de leerkracht hiervoor mogelijkheden binnen de groep heeft of 

in de time-out ruimte.  

• Het doel van een time-out is niet alleen verwijdering, maar ook bezinning en 

kalmering.  

• De duur van een time-out hangt vanzelfsprekend af van de ernst van het 

ongewenste gedrag, maar als vuistregel kan gesteld worden 1 minuut per 

leeftijdsjaar (in ieder geval bij de eerste time-out).In de bovenbouw mogen de 

kinderen maximaal 15 minuten naar de time-out.  

• Time-out vindt uitsluitend plaats onder direct toezicht.  

• De leerling begrijpt waarom hij een time-out krijgt en wat er van hem/haar wordt 

verwacht (tijdsduur, werk, enz.).  

• De collega waarbij de leerling is geplaatst weet welke afspraken de leerkracht met 

de leerling heeft gemaakt (tijdsduur, werk, enz.).   

• De collega waarbij de leerling is geplaatst, verzorgt alleen het toezicht op de 

leerling.  

• Wanneer een leerling weigert de klas te verlaten en/of naar de aanwezige timeout 

plek te gaan, volgt automatisch een sanctie, wordt contact opgenomen met 

ouders en wordt een notitie gemaakt in het leerlingvolgsysteem.   

  

Schoolplein/pauzes  

• Wanneer een leerling vanaf het plein naar binnen wordt gestuurd, zit hij/zij de 

volgende pauze binnen. De leerkracht die de leerling naar binnen heeft gestuurd 

bespreekt het ongewenste gedrag met de leerling (en benoemt het gewenste 

gedrag) en de groepsleerkracht. Tevens maakt deze leerkracht een notitie in 

ParnasSys.   

• Het weglopen van het schoolplein heeft altijd een sanctie tot gevolg (minimaal 

één pauze binnen).  

  

Grensoverschrijdend gedrag  

Naast storend en ongewenst gedrag, kunnen leerlingen ook grensoverschrijdend gedrag 

vertonen. In het belang van een veilige leeromgeving voor leerlingen, een prettige 

werkomgeving voor medewerkers en het voorkomen van ‘normvervaging’, is het van 
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belang hier adequaat op te reageren. Op grensoverschrijdend gedrag volgt ten allen tijde 

een sanctie.  

• Ernstig en/of herhaaldelijk verbaal geweld (schelden en/of vloeken), 

discriminerend gedrag of verbale bedreiging richting medeleerlingen wordt altijd 

bestraft en er wordt een notitie gemaakt in het leerlingvolgsysteem. Bij herhaling 

wordt contact opgenomen met ouders.  

• Fysiek geweld richting medeleerlingen is ontoelaatbaar en wordt ongeacht de 

reden altijd bestraft en er wordt een notitie gemaakt in het leerlingvolgsysteem. 

De sanctie hangt af van de ernst, de aanleiding en hoe vaak de leerling dit gedrag 

vertoont. Bij ernstig of herhaaldelijk fysiek geweld wordt contact opgenomen met 

ouders.  

• Verbaal geweld richting medewerkers is ontoelaatbaar en wordt altijd bestraft, er 

wordt een notitie gemaakt in het leerlingvolgsysteem en er wordt contact 

opgenomen met ouders.   

Bij herhaling wordt overlegd met de directie over de sanctie en het vervolg.   

• Fysiek geweld richting medewerkers is ontoelaatbaar en wordt altijd bestraft, er 

wordt een melding gemaakt in het leerlingvolgsysteem, er wordt contact 

opgenomen met ouders en ouders worden uitgenodigd voor een gesprek op 

school. Er vindt overleg plaats met de directie over de sanctie en het vervolg. De 

straf kan bestaan uit een langdurige interne time-out (buiten de klas), een 

externe time-out (thuis) of een schorsing.  

  

Bovenstaande punten zijn algemene afspraken waarop altijd aanpassingen mogelijk zijn, 

ook m.b.t. het voorkomen van en reageren op ongewenst gedrag is het van belang om 

rekening te houden met de individuele situatie, mogelijkheden en beperkingen van iedere 

leerling. Heldere communicatie tussen betrokken partijen is hierbij wel van belang.  

  

Schorsing en verwijdering  

Het schorsen en verwijderen van een leerling is een zware maatregel die uitsluitend door 

het bevoegd gezag van de school uitgevoerd kan worden. De school, het  

samenwerkingverband en het schoolbestuur hanteren hierbij het protocol van de AVS 

(Algemene Vereniging van Schoolleiders). Dit protocol (zie bijlage 2) beschrijft de 

volgende maatregelen:  

• time-out (extern)  

• schorsing  

• verwijdering  

Naast dit protocol zijn de afspraken en de regelgeving rondom deze maatregelen ook 

vastgelegd in het document ‘toelaten en verwijderen’ van het samenwerkingsverband.  

  

De school ziet bovenstaande maatregelen als uiterste consequenties, die uitsluitend in 

uitzonderlijke situaties uitgevoerd worden. Externe time-out en schorsing worden meer 

gezien als maatregelen om de rust en/of veiligheid te herstellen dan als sanctie.   

  

Opmerking: bovenstaand protocol is tot op heden (maart 2015) nog niet aangepast. 

Binnen Passend onderwijs zijn echter wijzigingen in dit protocol noodzakelijk. De 

gewijzigde regelgeving is opgenomen in bijlage 3.   
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Afspraken omtrent het gebruik van de 

time-out ruimte  

    
  

Inleiding:  

Binnen de school zijn twee time-out ruimtes ingericht. Eén ruimte wordt gedeeld met  De 

Loep. Over het gebruik zijn onderstaande afspraken gemaakt.  

  

  

1. De leerling mag maximaal 15 minuten in de time-out ruimte aanwezig zijn;  

  

  

2. De leerling heeft een wekkertje bij zich die de resterende tijd voor de time-out 

ruimte aangeeft;  

  

  

3. In de LOEP is ook een wekkertje aanwezig, zodat er zicht is op de tijd dat een 

leerling nog in de time-out ruimte is;  

  

  

4. Tijdens het verblijf in de time-out ruimte mag de leerling eigen spullen 

meenemen, in overleg met de leerkracht (b.v:  spelcomputer, boekje, 

tekenspullen.)  

  

  

5. De leerling is onder toezicht van een medewerker van de LOEP;  

  

  

6. Wanneer de tijd voorbij is, gaat de leerling zelfstandig terug naar de groep;  

  

  

7. Het werk dat de leerling gemist heeft, wordt ingehaald;  

  

  

8. Als de leerling voor straf gebruik maakt van de time-out ruimte, staan er sancties 

op. De leerkracht bepaalt welke dit zijn en vertelt deze sancties aan de leerling;  

  

  

9. Het bordje bezet op de deur van de time-out ruimte geeft aan dat de ruimte bezet 

is en dat een andere leerling op dat moment geen gebruik van de time-out ruimte 

kan maken.   

    

  

  

Gouden regels binnen de school  

    
  

Inleiding  

Binnen de Kameleon wordt sinds 2011 gewerkt met de Gouden Regels.  

(zie; gouden regels schooljaar 2011-2012)  

De afgelopen jaren heeft de school deze aanpak verder doorgevoerd, omdat de school 

merkt dat eenduidige regels onze leerlingen helpt.  
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De school heeft een aantal afspraken gemaakt m.b.t. de gouden regels.  

De gouden regels zijn een onderdeel van het bevorderen van een prettig schoolklimaat.  

  

  

De Gouden regels zijn  

1. We zijn aardig voor elkaar  

2. We zijn rustig in de school  

3. We houden de school schoon  

  

  

Afspraken  

• De gouden regels hangen zichtbaar door heel de school;   

• Leerlingen, medewerkers en stagiaires houden zich aan de gouden regels;  

• Wij spreken elkaar aan op het naleven van de gouden regels;  

• De gouden regels gelden in en om de hele school;  

• De gouden regels staan opgenomen in de schoolgids en op de website;   De 

gouden regels worden gedurende het schooljaar onderwezen en getoetst.  

  

  

Aandachtspunten   

Ondanks dat de school al een paar jaar met deze regels werkt, zijn er nog steeds 

aandachts- en verbeterpunten.   

  

• Overeenstemming vinden over de inhoud van de gouden regels;  

• Iedere start van het schooljaar een uitgebreide invoering van de gouden regels en 

de inhoud hiervan;  

• De gouden regels worden ieder jaar opnieuw in het team besproken en 

geëvalueerd;  

• De leerkrachten staan model voor de gouden regels;  

• De uitwerking van de gouden regels is positief geformuleerd;  

• De gouden regels hangen overal in de school zichtbaar op;  

• De gouden regels worden tijdens de bouwvergaderingen op de agenda geplaatst, 

tijdens deze bouwvergaderingen wordt de manier van werken met de regels 

geëvalueerd en wanneer nodig aangepast;  

• Structureel zullen de regels in de weekbrief opgenomen worden.  

  

  

  

  

  

    

  

Afspraken binnen de school  

  

  
Algemeen:  

1. Vanaf 8:15 uur is er toezicht op het plein.   

2. Bel gaat om 08:25 uur,  om 08:30 uur zijn alle leerlingen binnen.  

3. Leerlingen t/m groep 4 moeten om 08:15 uur naar binnen.  

4. Groepen lopen in de rij naar binnen en naar buiten op een rustige manier.  

5. Om 15:00 uur loopt de leerkracht met de leerlingen naar buiten tot over de gele 

lijn. Toezicht houden tot je gehele klas naar huis is.  
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6. Alle spullen van de leerlingen op de gang van de grond af; jassen aan de haken 

van de kapstok, tassen van de vloer.  

7. Gouden regels hangen in elke klas/ruimtes, zowel leerlingen als leerkrachten 

houden zich eraan.  

8. Bij vertrek uit het lokaal wordt de verlichting uitgedaan.  

9. Waardevolle spullen (o.a. mobieltjes leerlingen, geld) worden in de kluisjes of kast 

achter in de klas (op slot) opgeborgen.  

10. De school stelt zich niet aansprakelijk voor het kwijtraken van privéspullen.   

  

Plein:  

1. De gele lijnen op het plein geven de grenzen aan voor de leerlingen.  

2. Skelteren mag niet op het voetbalveld (aangegeven door de blauwe lijn) en niet 

op de zwarte tegels.  

3. Rustig spelen op de DS (of ander game-spel)  mag achter de groene lijn (bij de 

deur van de kleuters)  

4. Leerlingen mogen niet alleen in de school acherblijven.   

5. Als de bel gegaan is aan het einde van de (grote)pauze, blijft de pleinwacht buiten 

tot alle leerkrachten er zijn om de leerlingen op te halen.  

6. Alle materialen (skelters, handfietsen, etc.) verzamelen bij de zandbak voor 

onderbouwleerlingen. Leerlingen van de midden- en bovenbouw ruimen de 

materialen meteen op in de schuur onder toezicht.  

7. Alleen zachte ballen op het plein; twee stuks per pauze op het plein.  

8. De pleinwacht bepaald of er naar buiten wordt gegaan met regen en 

communiceert dit met het team.  

  

Handvaardigheid:  

1. Handvaardigheid wordt gegeven in het HV lokaal, conform het rooster.  

2. Na de les worden alle materialen opgeruimd en schoon gemaakt.  

3. Werkjes die moeten drogen worden maximaal na een week uit het lokaal gehaald.  

4. Alleen met papier mag er gewerkt worden in je eigen lokaal.  

5. Het is niet toegestaan om leerlingen zonder begeleiding alleen in het lokaal te 

laten.  

6. Materiaal wordt gebruikt waar het voor gemaakt is.  

  

Algemene ruimtes:  

1. Na gebruik wordt de ruimte opgeruimd en schoon achterlaten.  

2. Meubilair terugzetten in de oorspronkelijke staat.  

3. Materialen worden netjes in de magazijnen teruggelegd.  

  

Aanwezigheid personeel:  

1. Maandag t/m/ vrijdag (uitzondering woensdag) 8.15 tot 16.30 uur  

2. Woensdag 8.15 tot 14.00 uur  

3. Bij pleinwacht dien je om 8.15 uur op het plein(of brug) te staan.  

  

  

  

ICT (computers, touchscreens/digiborden, kopieermachines)  

1. Vervoer + gebruik van apparatuur en onderdelen wordt alleen gedaan door een 

leerkracht.  

2. Ook het instellen + opruimen van apparatuur wordt alleen uitgevoerd door een 

leerkracht.  

3. Het instellen van de touchscreens wordt alleen door een leerkracht gedaan 

volgens de richtlijnen van de leverancier.  
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4. De internetkabel van een touchscreen mag tijdens het vervoer niet in de LANpoort 

zitten om beschadiging te voorkomen.  

5. De leerkracht is verantwoordelijk voor het gebruik van de hardware en software 

door de leerlingen.   

6. Kopieën worden alleen door een leerkracht of klassenassistent bij een 

kopieermachine opgehaald.  

  

Evaluatie:  

De afspraken en werkwijze wordt jaarlijks geëvalueerd tijdens een teambijeenkomst. Dit 

kan leiden tot aanpassing/bijstellen van de afspraken.  

  

     



21-3-2016 

16  

  

  

  

Het 3-stappen-plan  

    
  

In alle groepen wordt het ‘3-stappen-plan’ besproken en hangt duidelijk zichtbaar in het 

lokaal. Zowel tijdens vrije situatie in de groep als tijdens de pauzes, wordt regelmatig 

verwezen naar het ‘3-stappen-plan’.   

 

  

  

  

    

  

Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen (AVS).  

  
  

    

Opmerking: Onderstaand protocol wordt gehanteerd binnen samenwerkingsverband PO 

28.09 en is tot op heden (aug.’14) nog niet aangepast. Binnen Passend onderwijs zijn 

  

  

  

  

1.   Wil je stoppen  met……   

  

  

2.   Ik zeg stop, dus hou op!!   

  

  

  

3.   Naar de juf, meester of pleinwacht.   
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echter wijzigingen in dit protocol noodzakelijk. De gewijzigde regelgeving is opgenomen 

in bijlage 3.   

  

  

Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen (AVS)  

  

Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst gedrag door een 

leerling, waarbij psychisch en of lichamelijk letsel aan derden is toegebracht.   

Er worden 3 vormen van maatregelen genomen:  

• Time-out  

• Schorsing  

• Verwijdering  

  

Time-out   

Een ernstig incident leidt tot een time-out met onmiddellijke ingang.  

  

Hierbij gelden de volgende voorwaarden:  

• In geval van een time-out wordt de leerling voor de rest van de dag de toegang 

tot de school ontzegd.  

• Tenzij redelijke gronden zich daartegen verzetten worden de ouders/verzorgers 

onmiddellijk van het incident en de time-out gemotiveerd op de hoogte gebracht 

(zie noot 1)  

• De time-out maatregel kan eenmaal worden verlengd met 1 dag. Daarna kan de 

leerling worden geschorst voor maximaal 1 week. In beide gevallen dient de 

school vooraf of (indien dat niet mogelijk is) zo spoedig mogelijk na het 

effectueren van de maatregel contact op te nemen met de ouders.  

• De ouders/verzorgers worden op school uitgenodigd voor een gesprek. Hierbij is 

de groepsleerkracht en een lid van de directie van de school aanwezig.  

• Van  het incident en het gesprek met de ouders wordt een verslag gemaakt. Dit 

verslag wordt door de ouders voor gezien getekend en in het leerlingendossier 

opgeslagen. (zie noot 2)  

• De time-out maatregel kan alleen worden toegepast na goedkeuring door de 

directie van de school.  

• De time-out maatregel wordt na toepassing schriftelijk gemeld aan het bevoegd 

gezag.  

  

Schorsing  

Pas bij een volgend ernstig incident, of in het afzonderlijke geval dat het voorgevallen 

incident zo ernstig is, kan worden overgegaan tot een formele schorsing.   

De wettelijke regeling voor het Bijzonder/Openbaar* onderwijs is hierbij van toepassing.  

  

Hierbij gelden de volgende voorwaarden:  

• Het bevoegd gezag van de school wordt voorafgaand aan de schorsing in kennis 

gesteld van deze maatregel en om goedkeuring gevraagd.  

• Gedurende de schorsing wordt de leerling de toegang tot de school ontzegd. Voor 

zover mogelijk worden er maatregelen getroffen waardoor de voortgang van het 

leerproces van de leerling gewaarborgd kan worden. (zie noot 3)  

• De schorsing bedraagt maximaal 3 weken en kan hooguit 2 maal worden 

verlengd. (zie noot 4)  

• De betrokken ouders/verzorgers worden door de directie uitgenodigd voor een 

gesprek betreffende de maatregel. Hierbij dienen nadrukkelijk 

oplossingsmogelijkheden te worden verkend, waarbij de mogelijkheden en de 

onmogelijkheden van de opvang van de leerling op de school aan de orde komen.  
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• Van de schorsing en het gesprek met de ouders wordt een verslag gemaakt. Dit 

verslag wordt door de ouders/verzorgers voor gezien getekend en in het 

leerlingendossier opgeslagen.  

• Het verslag wordt ter kennisgeving verstuurd aan:  

o Het bevoegd gezag o De 

ambtenaar leerplichtzaken o De 

inspectie onderwijs  

• Ouders kunnen beroep aantekenen bij het bevoegd gezag van de school. Het 

bevoegd gezag beslist uiterlijk binnen 14 dagen op het beroep.  

  

Verwijdering  

Bij het zich meermalen voordoen van een ernstig incident, dat ingrijpende gevolgen heeft 

voor de veiligheid en/of de onderwijskundige voortgang van de school, kan worden 

overgegaan tot verwijdering.   

De wettelijke regeling voor het Bijzonder/Openbaar* onderwijs is hierbij van toepassing.  

  

Hierbij gelden de volgende voorwaarden:  

• Verwijdering van een leerling van school is een beslissing van het bevoegd gezag.  

• Voordat men een beslissing neemt, dient het bevoegd gezag de betrokken 

leerkracht en de directie te horen. Hiervan wordt een verslag gemaakt wat aan de 

ouders ter kennis worden gesteld en door de ouders voor gezien wordt getekend.  

• Het verslag wordt ter kennisgeving opgestuurd naar  

• De ambtenaar leerplichtzaken  

• De inspectie onderwijs  

• Het bevoegd gezag informeert de ouders schriftelijk en met redenen over het 

voornemen tot verwijdering, waarbij de ouders gewezen wordt op de mogelijkheid 

van het indienen van een bezwaarschrift.  

• De ouders krijgen de mogelijkheid binnen zes weken een bezwaarschrift in te 

dienen.  

• Het bevoegd gezag is verplicht de ouders te horen over het bezwaarschrift.  

• Het bevoegd gezag neemt een uiteindelijke beslissing binnen vier weken na 

ontvangst van het bezwaarschrift.  

• Een besluit tot verwijdering is pas mogelijk nadat een andere basisschool of een 

andere school voor speciaal onderwijs is gevonden om de leerling op te nemen of 

dat aantoonbaar is dat het bevoegd gezag, gedurende acht weken, er alles aan 

heeft gedaan om de leerling elders geplaatst te krijgen.  

  

  

Noot 1: Als veiligheid voorop staat, en dat zal regelmatig het geval zijn, moet de timeout 

niet afhankelijk gesteld worden van het contact met ouders. De vraag blijft dan staan wat 

er moet gebeuren als de ouders niet te bereiken zijn. Eventueel is het verwijderen uit de 

klas en opvang elders nog een oplossing?  

  

Noot 2: De time-out is geen officieel instrument, maar kan niettemin bruikbaar zijn bij 

onveilige situaties of bij het herstellen van de rust binnen de school: het is principieel 

geen strafmaatregel maar een ordemaatregel in het belang van de school; daarom geen 

aantekening van de time-out maar van het incident in het dossier van de leerling.  

  

Noot 3: Schorsing mag niet betekenen dat het doen van toetsen (denk aan cito-entree of 

eindtoetsen) wordt belemmerd. Dit vraagt passende maatregelen, bijv. het wel tot de 

school toelaten voor het doen van deze toets. Daarnaast kan het beschikbaar stellen van 

(thuis)studiemateriaal tot de mogelijkheden behoren.  

  



21-3-2016 

19  

  

Noot 4: Wezenlijk is dat de schorsing aan een maximum termijn gebonden is; zij mag 

geen verkapte verwijdering worden; de termijn is zo gekozen dat in het ernstigste geval 

de school voldoende tijd ter beschikking heeft om een eventuele verwijderingsbeslissing 

op zorgvuldige wijze voor te bereiden.  
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 Social Media Protocol Spon   

Dit protocol is een bijlage bij de gedragscode Spon.   

Lees waar Spon staat ook school.   

Lees waar medewerkers staat ook stagiaires en vrijwilligers.   

  

Social Media zijn 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 e-mail eind vorige eeuw levert het gebruik van 

social media vragen op over het gebruik van deze individuele en meestal openbare 

communicatiekanalen.   

  

Uitgangspunt 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 de school. 

Toch zijn er in scholen verschillen in kennis en ervaringen met, en meer of minder 

enthousiasme over social media.   

  

Dit protocol heeft als doel een handreiking te bieden voor meer duidelijkheid in het grijze 

gebied tussen binnen- en buitenschools mediagebruik.   

Onder social media verstaat Spon Twitter, Hyves, Facebook, LinkedIn en Youtube en de 

wat minder bekende varianten daarop.   

Richtlijnen gebruik social media   

  

1. Medewerkers van Spon delen kennis en andere waardevolle informatie.  

2. Bij onderwijs onderwerpen maken medewerkers duidelijk of zij op persoonlijke titel of 

namens Spon publiceren.   

3. Medewerkers van Spon publiceren geen vertrouwelijke informatie op social media.   

4. Ga niet in discussie met een leerling of ouder op social media.   

5. Schoolbestuurders, schoolleiders en leidinggevenden zijn altijd vertegenwoordiger van 

Spon – ook als zij een privé-mening verkondigen. Bij twijfel niet publiceren.   

6. Medewerkers van Spon zijn persoonlijk verantwoordelijk voor wat zij publiceren.   

7. Medewerkers van Spon weten dat publicaties op social media altijd vindbaar zijn.   

8. Bij twijfel over een publicatie of over de raakvlakken met Spon zoeken medewerkers 

contact met hun leidinggevende.   

9. Spon zorgt ook digitaal voor een veilig klimaat en communiceert met medewerkers, 

leerlingen en ouders hoe zij dit doet.   

10. Spon legt vast welke maatregelen zij neemt bij digitale overtredingen van 

medewerkers, leerlingen en ouders en communiceert dit met deze doelgroepen.  

Verantwoordelijkheid Hoofdregel: het gedrag van medewerkers op Hyves, Facebook, 

Youtube en Twitter wijkt niet af van wat in de klas of op school gebruikelijk is.   

  

Bijvoorbeeld:   

- Geen foto’s of filmpjes van leraren in beschonken toestand op een feest. - Geen tweets 

van leraren die eindigen met ‘…en nu wel aan je huiswerk. Laterzz XXX… - Te populair 

taalgebruik en schuttingtaal. Veiligheid Spon heeft een verantwoordelijkheid als het gaat 

om de veiligheid van medewerkers en leerlingen. Dat begint met duidelijke en 

gecommuniceerde normen en waarden en de handhaving daarvan, ook digitaal.   

  

20 december 2011 College van Bestuur  
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Gedragscode medewerkers   

  

Inhoud   

  

1. Inhoud.........................................................................................................1   

2. Passie, visie, missie........................................................................................1   

3. Gedragscode.................................................................................................1   

4. Belangrijke adressen......................................................................................6   

  

Passie, visie, missie   

  

Passie   

Specialist zijn in aangepast onderwijs vraagt om een passie:   

“Een passie naar links”   

“Een passie naar rechts”   

“Als het even vlot loopt een passie vooruit”   

“Als het even tegen zit een passie terug”   

(Vrij naar Toon Hermans)   

Wij zijn van mening dat de passie voor het vak onderwijs een belangrijke bijdrage levert 

aan de kwaliteit van ons onderwijs. Wij realiseren ons daarbij dat passie niet iets is van 

de organisatie maar van een ieder persoonlijk. Passie laat zich niet organiseren, je moet 

alleen organiseren dat je het niet verstoort.   

Visie   
Ieder kind heeft recht op onderwijs. Lichamelijke en verstandelijke beperkingen of 

combinaties daarvan mogen en hoeven geen reden te zijn om een kind onderwijs te 

onthouden. Inzet van expertise op het gebied van aangepast onderwijs, (para)medische 

zorg en persoonlijke ondersteuning moet beschikbaar worden gesteld op die plaats 

binnen het onderwijs waar het kind het meest tot zijn of haar recht komt. Wij willen dit 

bereiken door onze bestaande expertise te behouden en verder uit te breiden. Wij 

ontwikkelen ons aanbod van onderwijs in samenspraak met onze collega’s uit het 

onderwijsveld en in nauwe samenhang met het regionaal jeugdbeleid.  Missie   

Wij willen dé specialist zijn in aangepast onderwijs op die plaats binnen het onderwijs 

waar het kind het meest tot zijn of haar recht komt.   

  

Gedragscode   

  

Nadat in 1992 de rijksoverheid streefdoelen benoemde voor de preventie en bestrijding 

van seksuele intimidatie is de ontwikkeling van gedragsregels steeds nadrukkelijker 

onder de aandacht van scholen en hun besturen gebracht.   

Het opstellen van een gedragscode is noodzakelijk om als organisatie aan te geven wat 

men van werknemers verwacht in de omgang met elkaar en t.a.v. derden. Het vormt een  

leidraad voor wenselijk gedrag en poogt vast te stellen of er sprake is van 

grensoverschrijdend gedrag, waartegen opgetreden moet worden.   

In een maatschappij die continu onderhevig is aan veranderingen is wenselijk gedrag niet 

altijd vanzelfsprekend. Verschillende culturen, zienswijzen maken dat we daar 

verschillend over kunnen denken. Dit vraagt richtlijnen. Het gevaar van te veel te willen 

vastleggen in regels moet echter vermeden worden. Het is ook aan te bevelen dat 

schoolteams regelmatig met elkaar een open discussie voeren over onderwerpen die te 

maken hebben met wenselijk gedrag (bijv. de school cultuur).   
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De gedragscode van SPON is bestemd voor alle mensen werkzaam binnen SPON, 

stagiaires en alle andere personen die werkzaamheden (professioneel en vrijwillig) op de 

locaties verrichten.   

Een gedragscode kan helpen een klimaat te scheppen of te behouden dat zich kenmerkt 

door respect, vertrouwen en acceptatie. Een dergelijk klimaat is een voorwaarde om 

een optimale leer- en werkomgeving te creëren.   

Het is niet de bedoeling dat een gedragscode het spontane omgaan van mensen met 

elkaar in de weg staat.   

In situaties die niet beschreven zijn, maar wel actie vragen, handelt men. (eventueel na 

overleg met een leidinggevende).   

De gedragscode wordt;   

• bij een benoeming van personeelsleden toegevoegd aan de benoemingsbrief,   

 overhandigd aan stagiaires,   

• bekend gemaakt aan alle personen die werkzaamheden verrichten in en voor de 

scholen,   

• ter inzage gelegd op de scholen.   

• Op intranet geplaatst   

• Opgenomen als bijlage ARBO beleidsplan.   

  

Voor elke werknemer (inclusief vrijwilligers) van SPON geldt dat zij een “verklaring 

omtrent gedrag” (VOG) moeten overleggen bij indiensttreding (en voordat men gaat 

werken op een locatie).   

Onder medewerkers wordt verstaan alle personeelsleden die in dienst zijn bij SPON.  

Ingehuurd personeel, vrijwilligers, stagiaires en leraren in opleiding (LIO) dienen zich te 

conformeren aan de gedragscode van SPON.   

  

Met ouders bedoelen wij ook de eventuele verzorgers.   

De gedragscode wordt twee jaarlijks geëvalueerd door ARBO-commissie (opnemen in 

jaar agenda).   

  

Respect   

De basisnorm voor onderlinge bejegening en communicatie is: behandel de ander , de 

leerling, de ouders, je collega, je leidinggevende, de nieuwkomer– zoals je zelf behandeld 

zou willen worden: met respect voor zijn of haar persoon, gedachtewereld, lichamelijke 

en psychische integriteit. Daarbij hoort dat je elkaars ‘eigenaardigheden’ –de verschillen 

tussen mensen– respecteert. Dat respect voor de ander heeft ook betrekking op 

eigendommen en bezittingen die de ander toebehoren.   

Wij verwachten van medewerkers dat zij zichzelf en elkaar aanspreken op hun 

verantwoordelijkheid voor een goede verstandhouding en een goede werksfeer. Dat geldt 

zowel in de omgang met collega’s en leidinggevenden als in het contact met leerlingen en 

ouders. Ieder voor zich en wij allen gezamenlijk hebben de verantwoordelijkheid om 

grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, te signaleren en er tegen op te treden.   

Wij verwachten van medewerkers dat zij op respectvolle wijze met leerlingen omgaan.  

  

Dit betekent dat ze;   

- de leerling kennen;   

- belangstelling tonen voor de leerling;   

- open kunnen communiceren met leerlingen zonder vooringenomen meningen;   

- leerlingen accepteren zoals ze zijn;   

- rekening houden met de leefwereld en achtergrond van de individuele leerling   

- geen rolbevestigende opmerkingen maken;   

- zich onthouden van cynisme of sarcasme t.o.v. leerlingen;   

- beloftes en afspraken nakomen;   

- verantwoord taalgebruik bezigen;   
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Zorgvuldige procedures   

Bij een meningsverschil of conflict – of bij onduidelijkheid over wie wat waarom en 

wanneer heeft gedaan of nagelaten – passen we hoor en wederhoor toe. We zijn 

voorzichtig met het beschuldigen van een ander en staan ervoor open dat er wellicht in 

ons eigen gedrag ook onvolkomenheden zijn. We gaan meningsverschillen niet uit de 

weg, maar proberen met elkaar in openheid te zoeken naar een rechtvaardige en 

werkbare oplossing.   

Waar nodig worden protocollen opgesteld en richtlijnen geformuleerd die richting kunnen 

geven aan ons handelen.   

  

Gesprek   

Soms zijn normen en waarden duidelijk. Maar wat we vroeger ‘normaal’ vonden – 

bijvoorbeeld roken op de werkplek– is dat nu niet meer. Daarom is het belangrijk dat wij 

binnen onze organisatie met elkaar in gesprek blijven over de normen en waarden die wij 

als uitgangspunt hanteren.   

  

Positieve feedback   

Met aandacht voor ongewenst gedrag mogen we het belang van positieve feedback voor 

gewenst gedrag niet uit het oog verliezen. Wij vragen medewerkers, leidinggevenden en 

bestuurders attent te zijn op zaken die goed gaan en daar individueel of collectief 

waardering voor te geven.   

  

Klachtenprocedure en vertrouwenspersonen   

Het kan zijn dat de dialoog en de aanwezige richtlijnen in de vorm van protocollen of 

afspraken op de werkvloer niet voldoende oplossing biedt voor het hanteren van 

meningsverschillen over de inhoud en de toepassing van normen voor gewenst gedrag. 

SPON is aangesloten bij de klachtencommissie van de Vereniging Bijzondere Scholen, die 

een verhelderende, oplossende en eventueel zelfs beoordelende rol kunnen vervullen.  In 

de schoolgids van iedere school staat de naam van een contactpersoon die benaderd kan 

worden als bemiddelaar bij mogelijke conflicten. Mocht deze bemiddeling ontoereikend 

zijn dan kan de contactpersoon de vertrouwenspersoon van SPON inschakelen, die 

eveneens kan helpen om goede oplossingen te vinden.   

  

Tenslotte   

In deze code draait het om de bereidheid om jezelf en je collega’s te blijven bevragen op 

gedrag in de werksituatie. Is dat gedrag functioneel? Is het ook professioneel in relatie 

tot leerlingen, ouders en collega’s? Is het fatsoenlijk? Is het moreel verantwoord? Het 

gesprek over dergelijke vragen vinden we belangrijker dan het slaafs navolgen van 

regeltjes.   

De gedragscode is een onderdeel van het sociaal veiligheidsplan. Hieronder worden een 

aantal onderwerpen benoemd.   

  

Pesten;   

Wij verwachten van medewerkers dat zij actief zullen optreden tegen pestgedrag. Van 

iedere locatie wordt verwacht dat zij beschikken over een pest protocol en dat 

medewerkers op de locatie met elkaar afspreken hoe ze pestgedrag kunnen voorkomen.   

  

  

Discriminatie;   

In iedere school komen medewerkers, leerlingen en hun ouders in aanraking met 

collega’s, leerlingen en ouders met een andere visie op levensovertuiging, met een 

andere geaardheid, met een andere huidskleur, met andere gewoonten, met andere 

mogelijkheden enz.   
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Wij verwachten van iedere medewerker dat hij/zij bijdraagt aan het scheppen van een 

veilig klimaat voor alle medewerkers, leerlingen en hun ouders.   

  

Daarbij wordt van medewerkers, leerlingen en ouders het volgende verwacht:   

  

De medewerkers behandelen alle leerlingen en hun ouders gelijkwaardig en gebruiken 

geen discriminerende of racistische taal.   

  

De medewerkers zien er op toe dat ook leerlingen en hun ouders ten opzichte van 

personeelsleden, medeleerlingen en ouders geen discriminerende of racistische houding 

in taal gebruiken of gedrag aannemen in de school.   

  

In de klaslokalen wordt er geen discriminerende of racistische teksten en/of afbeeldingen 

opgehangen of gebruikt in schoolkranten e.d.   

Ook op het schoolplein gebruiken de leerlingen, ouders en medewerkers geen 

discriminerende of racistische taal en vertonen geen discriminerend gedrag   

  

Seksuele intimidatie:   

Medewerkers van SPON, stagiaires en alle andere personen die werkzaamheden 

verrichten voor SPON, onthouden zich van seksistisch taalgebruik, seksuele toespelingen 

en die wijze van aanspreken die door andere medewerkers en/of leerlingen als 

seksistisch kunnen worden ervaren. Dit geldt voor alle vormen van communicatie.  De 

medewerkers zien er tevens op toe, dat bovenstaande niet gebezigd wordt in de relatie 

leerling-leerling.   

Medewerkers van SPON, stagiaires en alle andere personen die werkzaamheden 

verrichten voor SPON, onthouden zich van seksistisch getinte gedragingen, of 

gedragingen die door andere medewerkers en/of leerlingen als zodanig kunnen worden 

ervaren.   

De medewerkers zien er tevens op toe dat dergelijke gedragingen niet voorkomen in de 

relatie leerling-leerling.   

Medewerkers van SPON, stagiaires en alle andere personen die werkzaamheden 

verrichten voor SPON, dragen er zorg voor dat binnen de school geen seksueel getinte 

affiches, tekeningen, artikelen worden opgehangen of geplaatst in schoolbladen, op de 

website, die kwetsend zijn.   

Seksueel contact met leerlingen is verboden.   

Bij vaststelling van seksuele intimidatie van medewerkers volgen – uiteraard na hoor en 

wederhoor – maatregelen.   

Bij gegronde vermoedens van seksueel misbruik met een medewerker als dader en een 

leerling als slachtoffer wordt aangifte gedaan bij de zedenpolitie. In afwachting van de 

uitspraak van de rechter wordt de medewerker op non-actief gesteld. Bij vaststelling van 

seksueel misbruik wordt de arbeidsrelatie met de betrokken medewerker beëindigd.   

  

  

Contacten medewerker-leerling;   

Tijdens de schooluren zal het voorkomen dat een leerling alleen met een 

leerkracht/begeleider is voor speciale activiteiten. Dit valt onder het normale programma 

van het onderwijs. Ouders zijn van deze activiteiten op de hoogte gebracht.   

Het is aan te bevelen de deur van het klaslokaal open te houden als de leerling alleen is 

met de leerkracht.   

Zonder medeweten van ouders worden leerlingen niet bij medewerkers thuis uitgenodigd. 

In voorkomende gevallen worden redenen en tijdsduur aangegeven.   
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Als er lichamelijk contact is tussen leerling en volwassene moet dat altijd een 

opvoedkundig doel hebben en steeds passen bij de ontwikkeling van het kind.   

  

  

Lichamelijk en verbaal geweld:   

In de scholen wordt iedere vorm van lichamelijk en verbaal geweld door medewerkers en 

kinderen, zoveel als mogelijk, voorkomen en niet getolereerd. Echter een medewerker 

die agressief wordt benaderd door een leerling of ouder heeft soms geen andere keuze 

dan zich ook fysiek te verdedigen. Komt een medewerker in een situatie terecht waarin 

hij lijf en leden moet verdedigen, dan staan we achter die medewerker. Wel gaan we 

achteraf samen na hoe zo’n situatie heeft kunnen ontstaan en of het gebruik van geweld 

inderdaad niet (meer) te vermijden viel.   

  

  

Gebruik van verslavende middelen;   

Het gebruik van verslavende middelen door leerlingen en medewerkers is niet 

toegestaan. Ook het handelen in stimulerende middelen op het terrein van de school is 

niet toegestaan.   

Het gebruik van alcoholische dranken op school door medewerkers vindt in ieder geval 

met mate plaats, uitsluitend na schooltijd.   

Ook op schoolkamp en schoolreis gelden deze regels.   

  

Alle scholen van SPON zijn rookvrije scholen; in de gebouwen wordt dus niet gerookt. Er 

wordt niet gerookt in aanwezigheid van leerlingen.   

  

Privacy;   

Van alle medewerkers van SPON wordt verwacht dat zij met vertrouwelijke  informatie 

van leerlingen en ouders op een vertrouwelijke, professionele wijze  omgaan. Een en 

ander in overeenstemming met de Wet bescherming Persoonsregistratie.   

  

  

Gebruik van internet, computers en mobiele telefoons;   

De medewerkers gebruiken de computers van de locaties om werkzaamheden voor de 

scholen van SPON te verrichten.   

  

Privé gebruik van de computers door een medewerker gebeurt buiten de lesuren om en 

met toestemming van de leidinggevende.   

  

Het is niet toegestaan om te chatten of om ongewenste sites (bloot, seks, lichamelijk of 

verbaal geweld), te bezoeken.   

  

Het is leerlingen en medewerkers niet toegestaan een mobiele telefoon aan te hebben 

onder schooltijd, met uitzondering van medewerkers met een SPON telefoon. In 

uitzonderlijke gevallen is er toestemming nodig van de leidinggevende.   

  

Op iedere school worden afspraken gemaakt over het opslaan van vertrouwelijke 

informatie.   

  

  

Leidraad uiterlijke verzorging;   

Van medewerkers van SPON wordt verwacht dat zij zich verzorgd en representatief 

kleden. Het personeel heeft een voorbeeld functie voor de leerlingen. De kleding  die 

je draagt moet zelfrespect en respect voor je omgeving uitstralen. (zie ook 

“kledingleidraad OCW”.)   
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Daarnaast de volgende afspraken;   

Van medewerkers verwachten we dat ze zorgvuldig met de middelen die de organisatie 

hen ter beschikking stelt omgaan.   

  

  

Het is medewerkers niet toegestaan om goederen en faciliteiten van de werkgever voor 

zichzelf te gebruiken, tenzij een leidinggevende daarvoor toestemming geeft. Het gebruik 

van kopieerapparatuur of vervoersmiddelen van de organisatie enzovoorts voor 

privédoeleinden zijn zonder toestemming van de leidinggevende verboden.   

  

Informatie over de persoonlijke levenssfeer van leerlingen en collega’s is vertrouwelijk.  

Daarover wordt niet gecommuniceerd met derden, tenzij de leerling, ouder of collega 

daar toestemming voor geeft, de wet het van ons verlangt of dat in het kader van goede 

zorgverlening of goed werkgeverschap functioneel is   

  

  

Tijdens buitenschoolse activiteiten gelden de afspraken die ook op school van 

toepassing zijn.   

  

  

belangrijke adressen   

  

Contactpersoon per school: zie Schoolgids   

Vertrouwenspersoon: zie ARBO beleidsplan   

College van Bestuur: p/a SPON   

Postbus 1024   

3360 BA Sliedrecht   

Landelijke   


