Omgangs en gedragsprotocol op De Vuurbaak
De school streeft een positieve, opbouwende sfeer na en doet dat binnen de kaders van de wet
enerzijds en binnen het kader van de Kanjerafspraken anderzijds.
• We vertrouwen elkaar
• We helpen elkaar
• We werken samen
• We hebben plezier
• We doen mee

De kanjerregels zijn leidend voor de manier waarop we in
school met elkaar omgaan.
Deze regels hangen in ieder lokaal en aan de muur in de
gang.

De directie
•
•
•
•

De directie/IB is mede verantwoordelijk voor een veilig en respectvol klimaat voor leerlingen
en leerkrachten.
De directie/IB steunt de leerkracht bij problemen met leerlingen en ouders en zorgt waar
nodig voor deskundige begeleiding.
De directeur/IB kan overgaan tot time-out van een leerling.
De directeur kan een leerling van school schorsen of verwijderen.

De ouders
•
•
•

De ouders/verzorgers zijn mede verantwoordelijk voor het gedrag van hun kinderen.
Ouders zijn op de hoogte van dit gedragsprotocol.
De ouders brengen ons op de hoogte wanneer zij ongewenst gedrag signaleren.

De leerkrachten

•

•
•
•
•
•

De leerkrachten respecteren leerlingen in hun “kind zijn”. Dat wil zeggen dat leerlingen nog
niet alles kunnen weten en dat ze een volwassene nodig hebben die structuur aanbrengt en
regels aanleert om op te groeien tot een volwassene die verantwoordelijkheid kan dragen.
Kinderen mogen dus fouten maken.
De leerkrachten spreken leerlingen primair op een positieve manier aan en gaan uit van
positieve verwachtingen van het kind.
De leerkrachten besteden veel aandacht aan gewenst gedrag.
De leerkrachten bevorderen de zelfstandigheid van de leerlingen.
De leerkrachten hanteren consequent de regels die voor de hele school gelden.
De leerkrachten hanteren het pestprotocol Kanjertraining en het omgangs -en
gedragsprotocol wanneer leerlingen probleemgedrag laten zien.

Een leerkracht is naast professional ook mens. Zodra de leerkracht ongewenst gedrag laat zien en
door de leerlingen, een collega of zichzelf wordt gecorrigeerd, bespreekt hij dat met de betrokkenen.
We stappen hier niet zomaar over heen, dat doen we met de leerlingen ook niet.
De leerlingen
•
•

Leerlingen respecteren de leerkrachten en andere gezaghebbenden (in de vorm van de juiste
aanspreektoon) en accepteren het gezag.
Als de leerkrachten honderd procent stilte of aandacht vragen, dan moet die stilte of
aandacht door de leerlingen worden opgebracht.

Als de leerkrachten de leerlingen een opdracht geven, dan moeten de leerlingen die uitvoeren en
gehoorzaam zijn.
Naast de Kanjerregels hanteren we de volgende regels:
Algemene pleinregels:
-

We gebruiken de spullen waar ze voor bedoeld zijn
we blijven buiten, voor schooltijd en in de pauzes
we spelen op ons eigen plein.

Algemene klassenregels:
-

we zijn verantwoordelijk voor onze eigen spullen;
we houden rekening met elkaar;
houden samen de klas netjes;
we mogen op de afgesproken tijden naar de wc.

Regels voor in- en uitgaan
1. Als de bel gaat, gaan de kinderen van groep 3-8 in de rij staan. Afscheid nemen we voordat
de bel gaat.
2. We worden begroet door de meester of juf bij de deur.

3. In groep 1&2 mogen de ouders hun kind in de klas brengen, om 8.30 uur zijn ouders uit het
lokaal. Afscheid nemen we voordat de bel gaat.
4. De leerkrachten gaan met de groep mee naar buiten.
Afspraken over de grote pauze
In overleg met de pleincoördinatoren is een Pleinwachtboekje opgesteld met de werkwijze en
afspraken voor ouders volgens de kanjermethode, leerlingen en leerkrachten. Dit boekje is de
leidraad voor het handelen in de pauzes.
Afspraken pauzes
1.
2.
3.
4.
5.

Kinderen nemen hun drinken in een beker of drinkfles mee.
Gezonde tussendoortjes zijn gewenst.
Bij een verjaardag worden gezonde traktaties op prijs gesteld.
Binnen eten en drinken de kinderen.
Afval hoort in de afvalbak.

Afspraken over materiele zaken
Kleding
• Leerlingen en leraren komen voldoende gekleed op school. Geen blote buiken e.d.
• In de klas mogen leerlingen geen petten, mutsen en andere hoofddeksels dragen.
Mobiele telefoons
• Mobiele telefoons zijn niet zichtbaar onder schooltijd. Behalve wanneer ze nodig zijn voor de
les.
• Wanneer de leerkracht het nodig acht worden de telefoons ingezameld.
Speelgoed
• Speelgoed dat agressie uitlokt, geweren, pistolen, zwaarden etc. is op gewone schooldagen
niet toegestaan. Behorend bij verkleedkleren tijdens een feestdag wordt het gedoogd.
Wapens en vuurwerk
• Scherpe voorwerpen, (zak)messen, wapens en vuurwerk zijn verboden op school.
Fietsen
• De fietsen staan in de daarvoor bestemde vakken.
• Steppen blijven buiten in de fietsenstalling (hoofdlocatie) of in het halletje.
• Alleen op vrijdag worden skeelers of skate-/wakeborden toegestaan op school, mits we
schoenen bij ons hebben.
• De school is niet aansprakelijk voor schade of diefstal van fietsen.
Algemeen
De school is niet verantwoordelijk voor het zoekraken van mobiele telefoons sieraden, kleding en van
huis meegebrachte spullen.

Aanpak van ruzies en pestgedrag
Anti-pestprotocol
Scholen zijn verplicht om een veiligheidsplan te hebben. Een onderdeel van dit plan is het antipestprotocol. Hierin wordt vermeld hoe de school pestgedrag signaleert en aanpakt. Door het
pestprotocol te volgen ontstaat een samenwerking tussen alle betrokkenen (leerkrachten, ouders, de
gepeste, de pester en de zwijgende middengroep) om pesten te voorkomen of op te lossen. Alle
direct betrokken partijen moet dit probleem erkennen. “Pesten is een wezenlijk, groot probleem en
niet gemakkelijk op te lossen. Pestgedrag is schadelijk tot zeer schadelijk voor kinderen, zowel voor
de slachtoffers als voor de degene die pesten. De omvang en zwaarte van het probleem leiden tot de
noodzaak van een aanpak door alle opvoeders van kinderen, in het bijzonder door de ouders en door
de leerkrachten. Pesten komt op iedere school voor, ook bij ons op school. Dit is een probleem dat
wij onder ogen zien en op onze school serieus aanpakken. Als school proberen we pestproblemen te
voorkomen. Los van het feit of pesten wel of niet aan de orde is, wordt het onderwerp pesten met
kinderen besproken, waarna met hen regels worden vastgesteld. Waar het in het tegengaan van
pesten uiteindelijk allemaal omdraait, is het veranderen van de houding en gedrag van de leerlingen.
De piek van het pesten ligt tussen 10 en 14 jaar, maar ook in lagere en hogere groepen wordt gepest.
De eerste acht weken van het schooljaar (Gouden weken) zijn vooral belangrijk voor het vormen van
een goed pedagogisch klimaat. In de dagelijkse praktijk doen we dit onder andere door gebruik te
maken van de methode Kanjertraining sociaal-emotionele vorming. Om een beeld te krijgen van de
sociale competentie van de leerlingen maken we gebruik van Kanvas zodat we het onderwijs goed
kunnen afstemmen op de leerlingen. Kanvas vragenlijsten biedt ook een kader om over sociale
competentie van de leerlingen te praten, zowel binnen het team als met anderen, zoals ouders,
verwijzers of leerlingen zelf. De resultaten bieden ook aanknopingspunten om de differentiatie te
realiseren in de klas die voor passend onderwijs nodig is. In oktober en maart vullen leerkrachten
vanaf eind groep 2 t/m groep 8 vragenlijsten in en vanaf groep 4 vullen ook leerlingen lijsten in. Naar
aanleiding van de resultaten van Kanvas wordt bekeken of het aanbod vanuit de methode
Kanjertraining. Ook wordt er gekeken welke zorg er op individueel niveau nodig is (bijv. gesprekjes
met leerling en/of ouders, kinderkwaliteitenspel of doorverwijzing naar CJG)
Op de Vuurbaak hanteren we het omgangs –gedragsprotocol en het protocol conflictbeheersing van
de Kanjertraining. Deze protocollen zijn de leidraad voor het handelen bij conflicten en pestgedrag
op school. Hieronder is een beknopte beschrijving van deze protocollen weergegeven.

Omgangs-gedragsprotocol Kanjertraining
Dit omgangs-gedragsprotocol is opgesteld om goed te kunnen reageren op situaties waarin een kind
wordt gepest of pest. Dit protocol sluit aan bij de Kanjerboeken en de Kanjertraining. Het zijn feitelijk
fatsoen afspraken.
De kinderen worden bij ons op school (be)geleid. De Kanjertraining sluit hier goed bij aan. Kinderen
leren in de Kanjertraining heel duidelijk om zelf problemen op te lossen, maar lukt dit niet dan zijn
wij er als leerkrachten om ze te helpen.
Wij willen op school het geluk en gevoel van eigenwaarde bevorderen. Om dit te bereiken gebruiken
we de Kanjertraining als kapstok.
De school heeft een open karakter en wil graag samen met ouders een oplossing vinden bij
(vermoedens) van pesten.

De 12 Kanjer-pijlers bij aanpak van conflicten
Uitgangspunt: conflicten horen erbij. Verschil van mening eveneens. Blijf rustig en zoek oplossingen.
Eerste pijler : Motor en benzinepomp.
Tweede pijler : Veel mensen bedoelen het goed, maar... (De geest is gewillig, maar het vlees is zwak.)
Derde pijler : Wees goede vrienden voor elkaar.
Vierde pijler : Oefen pedagogisch gezag uit. Op een fatsoenlijke manier.
Vijfde pijler : Betrek ouders.
Zesde pijler : Kom je naar school om ruzie te WILLEN maken, of...?
Zevende pijler : Maak geen onderscheid in daders en slachtoffers.
Achtste pijler : Wees terughoudend met straffen en belonen.
Negende pijler : Hou rekening met depressieve gevoelens bij kinderen.
Tiende pijler : De Nederlandse grondwet is uiteindelijk maatgevend.
Elfde pijler : De Kanjertraining maakt onderscheid in twee ‘gedragswerelden’.
Twaalfde pijler : Cognitieve dissonantie.

Zie protocol conflictbeheersing voor een uitgebreide beschrijving van deze pijlers.

Plagen of pesten?
Wanneer is er nu sprake van plagen en wanneer is er sprake van pestgedrag? Het is belangrijk om het
verschil duidelijk te hebben, ook voor de kinderen zelf. Het meest eenvoudige onderscheid is dit:
Plagen gebeurt in het zicht van de leerkrachten. Pesten gebeurt achter de rug van leerkrachten.
Daarom weet een leerkracht zelden uit zichzelf wat er zich precies afspeelt tussen de kinderen
onderling. De leerkracht moet hierover worden geïnformeerd door de leerlingen zelf.
Definitie van pesten: Een kind wordt gepest wanneer het herhaaldelijk last heeft van negatieve acties
van een ander (fysiek, verbaal of psychologisch, direct of via internet of mobiel) die op hem of haar
zijn gericht, en waarbij de macht ongelijk is verdeeld. De Kanjertraining gaat ervan uit dat in de
meeste gevallen dat een kind zich gepest voelt, de ‘pester’ niet de bedoeling heeft de ander pijn te
doen. Wanneer de gevolgen voor de gepeste duidelijk worden gemaakt aan de pester, zijn de meeste
kinderen bereid hiermee te stoppen. En als dat niet voldoende is, dan wordt duidelijk gemaakt wat
de sociale gevolgen voor de pester
zelf zullen zijn (cruciaal in het ontstaan en het in stand houden van pesten zijn de reacties van
leeftijdsgenoten op de pester. Zolang deze het pesten blijven aanmoedigen, is het voor de pester
moeilijker om hiermee te stoppen. Heerst er in een klas een mentaliteit van respect en vertrouwen,
dan zal er minder gepest worden dan wanneer er een onveilige sfeer heerst, waarin kinderen zich
moeten bewijzen en bezig zijn met hun status in de groep).
Pesten gebeurt per definitie achter de rug van degene die kan ingrijpen, zoals een vader/moeder, juf
of meester. Dat betekent dat er goed moet worden samengewerkt tussen school en ouders enerzijds
en dat kinderen moet worden geleerd hoe zij kunnen aangeven dat zij zich gepest voelen, of merken
dat er in hun omgeving wordt gepest.

De Kanjerafspraken
De school streeft een positieve, opbouwende sfeer na en doet dat binnen de kaders van de wet
enerzijds en binnen het kader van de Kanjerafspraken anderzijds.
• We vertrouwen elkaar
• We helpen elkaar
• We werken samen
• We hebben plezier
• We doen mee

Bij de Kanjertraining horen ook petten die staan voor het gedrag dat de kinderen vertonen. Het is de
bedoeling dat kinderen zich bewust worden van hun eigen gedrag en dat ze voor bepaald gedrag
kunnen kiezen.
➢ Witte pet/ Tijger De tijger is een kanjer. Hij/zij is tevreden met zichzelf, komt voor zichzelf op
en voor anderen. Maar weet ook wanneer het tijd is om weg te lopen.
➢ Rode pet/ Aap Neemt niemand serieus ook zichzelf niet, hij/zij lacht overal om. Het is een
meeloper en hij/zij versterkt hierdoor het gedrag van de vogel.
➢ Gele pet/ Konijn Heeft een negatief zelfbeeld en komt niet voor zichzelf op of voor anderen.
Loopt liever snel (bang) weg.
➢ Zwarte pet/ Vogel Vindt zichzelf geweldig en anderen helemaal niks. En laat dat aan andere
kinderen voelen. Alle anderen deugen niet en hij/zij bepaalt zelf wel wat hij doet. Hij/zij pest
andere kinderen. We willen met de Kanjertraining bereiken dat alle kinderen zich gaan
gedragen als een witte pet. Elk met zijn eigen karakter als basis

De school zet middels de Kanjerlessen in op het versterken van het onderling vertrouwen en het
besef dat het goed is elkaar te helpen. Binnen dat kader speelt niemand de baas, hebben we plezier
met elkaar, en ben je of blijf je niet zielig. Duidelijk wordt gesteld dat de leerlingen ten opzichte van
elkaar niet de baas zijn. De leerkracht daarentegen is op school “de baas/ het gezag” en de ouders
zijn dat thuis.
Als een conflict zich tussen kinderen afspeelt dan zal de school kiezen voor een oplossingsgerichte
aanpak. Dat wil zeggen: de school zoekt een oplossing die alle partijen (zo veel mogelijk) recht doet,
en borgt gemaakte afspraken. Een oplossingsgerichte aanpak is te onderscheiden van een wraak- en
haatgerichte aanpak (vormen van bedreiging en kwaadsprekerijen) of een zeurgerichte aanpak
(indirecte kwaadsprekerijen en slachtofferschap). Kortom: doe elkaar recht.
Deze anderen zijn:
1. Jouw klasgenoten en andere leerlingen op school;
2. De leerkrachten, de directie, de ouders van andere kinderen;
3. Jouw ouders, die trots op je kunnen zijn. Omdat jij iemand bent die is te vertrouwen. Als je iets
vertelt, dan vertel je het hele verhaal en niet toevallig het belangrijkste stukje even niet;
4. Mensen die op eenzelfde manier doen als jij, maar ook mensen die anders doen dan jij.

De school neemt het overzicht van de smileys als uitgangspunt: “Het is prima dat jouw vrienden het
leuk vinden wat jij bedenkt en doet, maar als de rest van de klas dat niet leuk vindt, evenals jouw juf
of meester, (en jouw ouders als die erachter komen) dan gaan we dat niet doen op school.”
Je blijft fatsoenlijk en je laat je niet bepalen door je uitdager(s): “Geef geen benzine aan vervelend
lopende motortjes.” Mocht een leerling zich niet willen houden aan de eenvoudige afspraken zoals
weergegeven in de smileys, dan wordt dat met de ouders van het betreffende kind besproken. In dit
gesprek wordt ervan uitgegaan dat de ouders met de school willen

Preventie
Met behulp van de Kanjerlessen doet de school aan preventie.
Kernpunten in de aanpak:
1. De Kanjerafspraken.
2. Denk goed over jezelf en de ander.
3. Pieker niet in je uppie, maar deel je zorgen met de ander, bij voorkeur met je ouders.
4. Denk oplossingsgericht.
5. Geef op een nette manier je mening en doe je voordeel met kritiek die je krijgt.
6. De school maakt onderscheid tussen onvermogen en onwil.
6a. Is er sprake van onvermogen, dan mag deze leerling erop vertrouwen dat hiermee rekening
wordt gehouden. Deze leerling heeft veel te leren in een moeizaam proces. De omgeving heeft daar
begrip voor.
6b. Is er sprake van onwil, dan krijgt deze leerling een grens gesteld, ook als dat samengaat met
onvermogen. Bij onwil kan geen beroep meer worden gedaan op begrip vanuit de omgeving. Die rek
is eruit. Het kan namelijk niet zo zijn dat de omgeving overal rekening mee moet houden, en dat het
onwillige kind om wat voor reden dan ook “de eigen gang” mag gaan.
7. Hulp in de vorm van een maatje/buddy/tutor (bemiddeling).
8. Duidelijk schoolbeleid en handhaving ervan.

Wat mag u verwachten van de leerkrachten op school?
Voorbeeldgedrag
U mag verwachten dat de leerkrachten van de school respectvol omgaan met uw kind en met u als
ouder. - U mag verwachten dat de leerkrachten onderling respectvol met elkaar omgaan. Zij zijn zich
bewust van het gezegde: “Een goed voorbeeld doet goed volgen.”
U mag verwachten dat de leerkrachten twee gedragstalen weten te spreken. De ene gedragstaal is
straatcultuur (= directief: duidelijk, helder en grens stellend), de andere gedragstaal sluit aan op de
wereld van wederzijds respect (richt zich op het geven van inzicht).
Het voorbeeldgedrag van de leerkracht nodigt kinderen uit om over te stappen naar de wereld van
wederzijds respect.
Doet zich een probleem voor op school, dan mag u van de leerkrachten verwachten dat zij daarmee
oplossingsgericht aan de slag gaan. Zeurgerichte of wraak- en haatgerichte reacties vinden geen
voedingsbodem bij de leerkrachten. De leerkrachten hebben u nodig om tot een goede oplossing te

komen, die goed is voor uw kind, maar ook voor de andere kinderen, hun ouders, de leerkracht, de
school en de buurt.
Bij ruzies en pestgedrag gaan we als volgt te werk:
➢ probeer eerst zelf (en samen) de ruzie/het pesten op te lossen op de Kanjermanier.
➢ kom je er samen niet uit en blijft die ander jou lastig vallen, ga dan naar de meester of juf;
➢ de meester of juf gaat met beide (of meer) kinderen praten en probeert samen met de
kinderen de ruzie/het pesten op te lossen en (nieuwe) afspraken te maken.
➢ Bij herhaling van ruzie/pesterijen tussen dezelfde leerlingen volgen sancties (bijv. gesprek
met ouders erbij).
➢ Er wordt een notitie gemaakt in het leerlinglogboek.
➢ De leerkracht biedt altijd hulp aan de gepeste en begeleidt de degene die pest, indien nodig
in overleg met de ouders en/of externe deskundigen. Een leerkracht kan ook zelf het idee
hebben dat er sprake is van pestgedrag in de klas of daarbuiten. In zo’n geval kan de
leerkracht een algemeen probleem aan de orde stellen, om zo tot het probleem in de groep
te komen.

Aanpak
Het rollenspel
De Kanjertraining richt zich op meer dan pesten alleen. Kinderen leren om te gaan met vervelend
gedrag van een ander. Kinderen die zich misdragen worden aangesproken op hun
verantwoordelijkheid en hun verlangen het goede te doen. De meeste kinderen bedoelen het goed,
maar zo komt het dan niet over. Daarin wijkt een kind niet af van veel volwassenen. Als zoiets zich
voordoet, dan is het goed dat het kind wordt gecorrigeerd. Omdat leerkrachten (en ouders) niet alles
zien, is het van belang dat kinderen zelf ook enige zelfredzaamheid vertonen. Kinderen kunnen best
aan elkaar vertellen dat ze last hebben van bepaald gedrag. Omdat kinderen, op een enkeling na, niet
vervelend willen doen, zijn op dit niveau de meeste problemen op te lossen.
In de Kanjertraining wordt expliciet geoefend in rollenspelen hoe je kunt reageren op vervelend
gedrag. Dit gebeurt met gedragsrollen met behulp van verschillende petten.
De leerlingen leren geen voeding (benzine) meer te geven aan vervelend gedrag. Zo oefent niet
alleen de gepeste, maar ook de omstander.
Gedragstips voor ouders
Een extra moeilijkheid doet zich voor als ouders van de “niet-pester” van mening zijn dat hun
kinderen slachtoffer zijn van de “dader”. Ouders uiten hun ongenoegen op Facebook, op het
schoolplein enz. over de dader en eisen dat de school de vermeende slechterik van school verwijdert.
Het vraagt uitzonderlijk veel talent van de school in de communicatie met ouders om deze vorm van
samenspanning te pareren. Het vergt een specifieke aanpak.
Op welke manier corrigeert de leerkracht op school?
De leerkracht gaat ervan uit dat mensen, dus ook kinderen, elkaar niet dwars willen zitten. Kinderen
hebben niet de bedoeling om vervelend te doen. In een conflict wordt daarom gevraagd naar
bedoelingen van het kind. “Is het jouw bedoeling om mij zo boos te maken? Is het niet jouw
bedoeling? Doe dan anders. Is het wel jouw bedoeling, dan doe je het goed, maar dan heb je nu een
probleem, want ik sta niet toe dat jij verder gaat op deze manier.”
Het moet hoe dan ook duidelijk zijn dat er geen enkel excuus is voor wangedrag.

Aanvullend: school en gezin halen voordeel uit een goede samenwerking en communicatie. Ook
ouders hebben dus de verantwoordelijkheid om een pestprobleem bij de leerkracht aan te kaarten.
Voorbeeldgedrag van leerkrachten en ouders is van groot belang. Er zal minder worden gepest als
duidelijkheid heerst over de omgang met elkaar (fatsoensnormen), waar verschillen worden
aanvaard en waar ruzies niet met verbaal of fysiek geweld worden opgelost. Agressief gedrag van
leerkrachten, ouders en leerlingen wordt niet geaccepteerd. Alle betrokkenen nemen duidelijk
stelling tegen dergelijke gedragingen.
Wat wordt van u als ouder verwacht?
Het oplossen van conflicten tussen kinderen is zelden een probleem, als op basis van het voorgaande
met elkaar wordt overlegd.
Van de ouders wordt verwacht dat zij zich aan de volgende vuistregels houden:
Wij verwachten dat u andere ouders en kinderen respectvol benadert

U spreekt in positieve zin over andermans opvoeding en andermans kind.
Dat doet de school ook over u en uw kind. Kunt u dat niet, dan houdt u uw mond. Meent u toch het
recht te hebben kwaad te spreken op basis van vermeend onrecht dat u is aangedaan, dan bent u
waarschijnlijk de oorzaak van alle emotionele opwinding.
Als u zich zorgen maakt om het welzijn van uw kind, of het welzijn van andermans kind, dan overlegt
u met de school.
Uitgangspunt daarbij is dat u in gesprek gaat met het doel een oplossing te zoeken die goed is voor u
en uw kind, maar ook goed is voor de andere kinderen. De school is hierin uw medestander.
U onthoudt zich van kwaadsprekerijen op internet of via WhatsApp

Kinderen die handelen uit onvermogen, zijn goed te corrigeren als hun ouders goed samenwerken
met de leerkrachten.
Kinderen die handelen uit onvermogen zijn moeilijk te corrigeren als hun ouders dat onvermogen als
excuus voor vertoond wangedrag gebruiken.
Kinderen die zich willen misdragen zijn snel te corrigeren (omdat er geen onvermogen meespeelt) als
ouders op dezelfde lijn zitten als de school. D. Kinderen die zich willen misdragen, zijn niet te
corrigeren als ouders het een probleem van school vinden. “Val ons niet lastig met gezeur over ons
kind. Ons kind mag zijn zoals het is!
Tips voor ouders:
Ook mijn kind kan doen als de zwarte, rode of gele pet. Ook mijn kind kan pesten.
Ook mijn kind kan worden gepest.
Ik neem het probleem serieus.
Ik raak niet in paniek.
Ik straf niet fysiek als ik hoor dat mijn kind vaak doet als de zwarte pet.
Ik probeer erachter te komen wat mogelijke oorzaken
kunnen zijn van het gedrag van mijn kind.
Ik vraag mij af:
Voelt mijn kind zich veilig thuis?
Voelt mijn kind zich veilig op school?
Pest mijn kind uit stoerheid of uit gewoonte?
Pest mijn kind omdat het denkt dat het zo hoort?
Pest mijn kind omdat het bij de groep wil horen?
Welke t.v.-programma’s kijkt mijn kind allemaal?
Wat doet mijn kind allemaal op internet?
Weet mijn kind wel wat het doet, wat het aanricht?
Ik besteed extra aandacht aan mijn kind.
Ik corrigeer agressieve buien.
Ik stimuleer mijn kind om aan sport te doen of bij een club te gaan.
Ik overleg met de school, ik ga niet zelf ingrijpen.
Ik bied hulp aan mijn kind.
Ik leesboeken over pesten en/ of vraag informatie op.
Ik schakel eventueel een expert in als ik dat nodig vind of als de school dat aangeeft.
Ook op social media gelden normale sociale gedragscodes.
Tips voor de kinderen:
Spreek met respect over je ouders. Uiteindelijk bepalen jouw ouders wat wel en niet kan.
Spreek met respect over je school. Uiteindelijk bepalen de leerkrachten wat wel en niet kan op
school.
Spreek met respect over je klasgenoten. Beheers jezelf. Blijf fatsoenlijk. Daar kom je het verst mee. Je
juf/ meester is hiervoor het aanspreekpunt als dit moeilijk voor je is.
Spreek met respect over jezelf. Ook jij mag er zijn. Als je daaraan twijfelt, spreek dan met je ouders
en/of je juf/ meester.
Beheers je op social media. Gedraag je.
Wil ik stoer zijn? Dan ga ik op een vechtsport.
Wil ik de baas spelen? Ik vraag een hond.
Verveel ik me? Dan verzin ik zelf een leuk plan.
Pest ik omdat ik bang ben zelf gepest te worden? … Dan stop ik daarmee!

Weten jij en je maatje geen oplossing? Dan stap je naar de juf of meester toe.
Vraag aan je juf of meester of die wil helpen een ruzie op te lossen. Je juf of meester doet dat buiten
de klas, want je klasgenoten willen rustig werken. Je meester of juf stelt dan de volgende vragen.
Juf of meester bespreek met jullie de oplossing en eventuele afspraak. Jullie geven elkaar een hand.
Grens stellend
De school heeft als uitgangspunt dat kinderen zich niet willen misdragen. Maar het kan misgaan. Dat
is niet erg. Het zijn leermomenten. “Hoe ga je het de volgende keer doen? Hoe herstel je de
emotionele en/of materiële schade? Kunnen we op deze manier weer verder met elkaar?”
Signaleren van pesten:
Wij laten de leerlingen twee keer per jaar de leerlingvragenlijst invullen van het Kanjervolg- en
adviessysteem. Op deze manier brengen wij stelselmatig de sociale situatie van de groep in kaart
waarbij de leerkrachten mogelijke problemen tussen kinderen tijdig kan signaleren. Dit helpt om
pesten beter en sneller aan te pakken.
Melden van pesten:
Ouders, leerlingen en betrokkenen kunnen zich altijd richten tot de (eigen) leerkracht, intern
begeleider of directie. Ook de vertrouwenspersonen kunnen hierbij helpen.

Stappenplan
Wanneer leerlingen ruzie met elkaar hebben en/of elkaar pesten en de kanjer methode negeren.
Stap 1: Zelf proberen op te lossen met evt. kleine ondersteuning/aanwijzing
o Laat de leerlingen er eerst zelf (en samen) uit proberen te komen door de “Kanjer methode”
te gebruiken. Het omschrijven van het gedrag dat niet leuk ervaren wordt, is belangrijk. Op
het moment dat één van de leerlingen er niet uit komt, kan hij/zij er voor kiezen het
probleem te negeren, weg te lopen.

Helpt dit niet, of lukt dit niet, dan wordt het probleem aan de meester of juf voorgelegd of wordt
andere hulp ingeroepen. De leerkracht gaat hier meteen op in of maakt een afspraak met de
leerlingen om er in een later stadium op terug te komen.
Afhankelijk van situatie met de hele groep bespreken.
Stap 2: In gesprek met leerlingen
o De leerkracht brengt de partijen bij elkaar voor een verhelderend gesprek. Bedoeling is om
samen met de leerlingen de ruzie of pesterijen op te lossen en (nieuwe) afspraken te maken.
Ook hier afhankelijk van situatie om de groep erbij te betrekken. Let op, witte petters zijn ook nodig
om het gedrag te stoppen en mee te werken, dus de voorkeur is om het probleem groepsgewijs te
bespreken.
o De ouders van beide partijen worden op de hoogte gebracht.
Stap 3: In gesprek met leerlingen en ouders
o De leerkracht neemt duidelijk stelling en heeft een gesprek met de leerling die
pest of ruzie maakt. Dit gesprek heeft als doel; bewustwording van wat hij/zij het gepeste kind
aandoet. Er worden afspraken gemaakt met de pester over gedragsveranderingen. Waar nodig geeft
de school de ouders adviezen voor externe hulp.
o Ook volgt er een gesprek met de ouders van zowel van de pester als de gepeste leerling met
als doel te werken aan een oplossing en zo het samenwerken te bevorderen.
o Van het gesprek wordt een verslag gemaakt in ParnasSys en deze wordt ook naar de betreffende
ouders gestuurd.
o Alle ouders van de groep worden op de hoogte gebracht over het feit dat er gepest wordt in
de groep van hun kind en er wordt bij genoemd wat de leerkracht in gang zet/heeft gezet om de
sfeer weer goed te krijgen.
Stap 4: Time out
o Bij aanhoudend pestgedrag krijgt de pester een time out waarbij deze leerling in
een andere groep binnen de school geplaatst wordt óf in een andere ruimte onder toezicht
aan het werk is. De leerling heeft geen (buiten)speelpauze en kan geen gebruik maken van
de TSO.
o Er volgt een gesprek met ouders van de pester en met de ouders van het gepeste kind naar
aanleiding van de gemaakte afspraken uit het vorige gesprek. Naast de leerkracht is ook de
interne begeleider, bouwcoördinator en/of directie bij het gesprek aanwezig.

o Van het gesprek wordt een verslag gemaakt en gestuurd naar beide ouders. Ook zal er een mail
naar de groep gestuurd worden om te verduidelijken waarom en welke maatregelingen er genomen
zijn.
Stap 5: Externe hulp
o Bij, nog steeds, aanhoudend pestgedrag kan deskundige hulp worden ingeschakeld.. De
groepsleerkracht(en), IB’er en directie blijven betrokken.
➢ Opmerking, er wordt al in stap 3 gekeken of er externe hulp ingeschakeld dient te worden.
Stap 6
o De leerling wordt (tijdelijk) geschorst of verwijderd. Hierbij is altijd de locatieleider betrokken en
deze zal het documenteren.

Afspraken over de Kanjertrainingslessen:

•
•
•
•
•

Leerkrachten op de Vuurbaak hebben in mei 2016 de Kanjertraining als team gevolgd. Er is
elk jaar een herhalingsdag.
We volgen de Kanjermethode zoals staat aangegeven in de handleiding. Dat betekent dat we
alle lessen die bij de groep horen zullen aanbieden in de groep.
Naast de aparte lessen komen er wekelijks op meerdere momenten energizers-momenten in
de groep.
Naast de Kanjerlessen volgen we de methode Leefstijl. De leerkracht kort deze methode in,
en volgt nav. de planning (zoals te vinden in het jaaroverzicht), een aantal lessen uit de
hoofdstukken die aan bod komen.
De vertrouwenspersonen op onze school komen eens per jaar in de groep. In die week
volgen we de lessen nav. veiligheid. Dit wordt oa. Ook gedaan door de vertrouwenspersoon.

Afspraken over KanVas leerlingvolgsysteem:

Gebruik van het KANVAS leerlingvolgsystem op De Vuurbaak:
Afname
momenten

Opmerking:

November

Docentenvragenlijst invullen.

Vanaf groep 5:
Leerlingvragenlijst
en

Beide collega’s vullen de
vragenlijst in.

Sociogram
Vervolg als er
rode scores
zijn.

Docentenlijst geeft rode
score > Op groepsbespreking
bekijken wat andere
leerkracht scoort.

November/
december

Bij oranje score > wegen van
noodzaak in groeps
bespreking.

Stel handeling vast en voer
het uit > noteer in
groepsplan of in individueel
handelingsplan.

Is er geen
verandering
merkbaar dan
gesprek met
ouders en waar
nodig hulp
inschakelen.

Opmerking in groepsplan
Parnassys bij uitvoering.

Docentenvragenlijst invullen.

Evt.
leerlingvragenlijst
in laten vullen of
sociogram.

Op groepsbespreking
uitkomst bespreken.

In gesprek met ouders en
samen invullen
symptomen/oorzaak en
advies punten.

Leerling vragenlijst rode
score > Op groepsbespreking
en daarna met ouders.

Actie

Mei

Of individueel handelings
plan bij plannnen leerling.

Aanstellen van een contactpersoon en een vertrouwenspersoon:
Zelfs al doe je als school een krachtige poging om het pesten tegen te gaan, dan nog kan pesten de
kop op steken. In dat geval is het belangrijk dat het slachtoffer altijd bij een
schoolvertrouwenspersoon of stichtingsvertrouwenspersoon moet kunnen aankloppen voor hulp.
Vertrouwenspersonen worden aangesteld door resp. het bevoegd gezag en de schoolleiding en

gepubliceerd in de schoolgids, het informatieblad en de informatiekalender. Voldoen de contacten
met vertrouwenspersonen niet, dan is er de mogelijkheid een klachtenprocedure in werking te
stellen. Klachtencommissie en klachtenprocedure wordt ingesteld door het bevoegd gezag van de
school. Adres staat in de schoolgids, de procedure is op aanvraag verkrijgbaar.

