Het gedragsprotocol van de Omnibus
Op De Omnibus is een goed pedagogisch klimaat erg belangrijk. Om dit te bereiken werken alle
groepen met de Kanjertraining (Weide, 2008). Het doel van de Kanjertraining is dat kinderen leren
positief over zichzelf en de ander te denken. Door middel van de Kanjertraining voelen de kinderen
zich veilig, zijn betrokken op elkaar, weten onderlinge conflicten respectvol op te lossen en helpen
elkaar.
De Kanjertraining heeft de volgende uitgangspunten die iedere les naar voren komen:
We helpen elkaar.
We vertrouwen elkaar.
Je speelt niet de baas.
We lachen elkaar niet uit.
Je bent niet zielig.
Deze regels hangen vanaf de kleuters tot en met groep 8 goed zichtbaar in de klas. Daarnaast zullen
er klassenregels gemaakt worden. Deze regels liggen in het verlengde van de regels van de
Kanjertraining.
Het kan ondanks de Kanjertraining voorkomen dat leerlingen fysiek of verbaal geweld gebruiken
richting andere leerlingen of naar de leerkracht op school. Onder fysiek geweld verstaan we onder
andere schoppen, slaan, spugen en gooien met spullen. Onder verbaal geweld verstaan we vloeken,
uitdagen, uitschelden, bedreigen of grof taalgebruik.
Beslisboom: wanneer wat te doen?
De Omnibus heeft als regel dat fysiek, verbaal en non-verbaal geweld niet getolereerd
worden op school. Wanneer een leerling toch fysiek (al dan niet raak) of verbaal geweld
gebruikt zal de leerkracht de volgende stappen ondernemen:
Bij alle groepen: 1x waarschuwing. (+ evt communiceren naar ouders) corrigeren en praten
met de leerling om te achterhalen wat er achter het gedrag ligt, waardoor je kunt bijsturen
en het gedrag stopt.
Bij zwaar aan te rekenen gedrag (gevaar voor andere leerlingen/leerkracht, schoppen, bijten,
haren trekken, niet bereikbaar zijn, langdurige weigering om te luisteren naar de juf) gaat
onderstaande direct in.
Kleuters: Kind uit de situatie halen en in de groep laten afkoelen voor 5 minuten, daarna
weer spelen. Met kind nabespreken. In de kleutergroepen moet je goed onderscheid weten
te maken tussen wat gebeurt in fantasie-spel en wat niet. Als het daarna hetzelfde gedrag
laat zien op dezelfde dag wordt het in een andere klas geplaatst, voor 5 minuten.

Je plaatst de leerling voor een aantal minuten in een andere klas (van te voren afgesproken
maatjesklas/ niet in instroomgroep) In groep 3 t/m 8 vijftien minuten.
Je vertelt de leerling het volgende: Het gaat nu even niet, het lukt je nu even niet, je kunt
daarom even niet hier zijn. Ik breng je naar …. Straks, als ik je over x minuten weer ophaal,
mag je het weer opnieuw proberen. (herhaal dezelfde boodschap als je het gevoel hebt dat
kind in de war is)
De andere leerkracht houdt zich afzijdig van de inhoud van het conflict. Hij/zij ontvangt met
neutrale houding. De eigen leerkracht handelt het af.
In de andere klas zet de leerling op papier welke situatie zich heeft voorgedaan en wat hij er
in de toekomst aan zal doen om het gedrag te voorkomen. Bij jonge kinderen gebeurt dit in
tekenvorm (vast format). Beide beschrijvingen/tekeningen zullen worden toegevoegd aan
het dossier van uw kind.
Je hebt na terugkeer in de klas geen gesprekje met de leerling, maar je benoemt en beloont
alleen het gewenste gedrag.
Het incident noteer je in Esis (als kind in andere klas is geplaatst) bij de incidentenregistratie
en je stuurt een email aan de betreffende adjunct en IB’er. Formulering zo dat ouders,
leerling en leerkracht het incident kunnen herkennen.
Op de dag van het incident heb je een gesprekje met de leerling over zijn gedrag. In dit
gesprekje worden afspraken gemaakt over hoe de leerling en jij als leerkracht er samen voor
gaan zorgen dat dit gedrag niet nog een keer voorkomt. Maak de leerling zelf
verantwoordelijk voor het bereiken van deze afspraken en zorg ervoor dat deze afspraken
haalbaar zijn. Wat gaat de leerling er aan doen om het gedrag niet meer voor te laten
komen? Wat heeft de leerling van jou als leerkracht daarvoor nodig? De afspraken die tijdens
dit gesprekje worden gemaakt zullen door de leerkracht en de leerling worden ondertekend
en het is onderdeel van het opgestelde handelingsplan.
Ouders spreek je aan of bel je voordat leerling naar huis gaat en je licht ze in over het
incident. Je vertelt dat het gedrag niet acceptabel is naar jouw mening.
Je vertelt zo concreet en duidelijk mogelijk wat je hebt gezien. Aangeven dat we dit gedrag
niet accepteren. Ouders niet bij het hek aan spreken, maar ouders naar binnen vragen. Je
nodigt ouders uit om het handelingsplan dat je gaat opstellen te bespreken.
In groep 4 t/m 8 licht de leerling samen met de leerkracht tijdens een oudergesprek aan de
ouders toe welke afspraken er zijn gemaakt.
Aan de gemaakte afspraken zal 8 weken worden gewerkt en na de 8 weken zal er samen met
de ouders worden geëvalueerd hoe het gedrag van de leerling dan is. Mochten er na die 8
weken nog zorgen zijn om het gedrag dan vul je met ouders samen het handelingsgericht
werken formulier in. Samen met de IB zullen de zorgen dan worden besproken en zullen

gezamenlijke afspraken worden gemaakt over het vervolg van de aanpak. De leerling wordt
ook betrokken bij deze vervolgafspraken.
Mocht het in de 8 weken van werken aan afspraken nog twee keer voorkomen dan brengt de
leerling een dagdeel door in de van te voren afgesproken groep en dan wordt het HGWformulier samen met de ouders/leerling door de leerkracht ingevuld.

Richtlijnen als leerling niet meewerkt
Mocht de leerling niet vrijwillig meegaan dan kun je de leerling alleen bij de hand/arm vastpakken .
Vooraf vertel je de leerling dat je hem gaat vastpakken en hoe.
Mocht de leerling fysiek geweld gebruiken waarbij de veiligheid van anderen in gevaar komt dan
geef je de opdracht aan een leerling om een andere (vooraf afgesproken) leerkracht erbij te halen en
daarnaast breng je de rest van de leerlingen en jezelf in veiligheid. Bij fysieke conflicten tussen lln
moet je altijd ingrijpen samen met een collega door een lln vast te pakken.
Als het de leerkracht en de assisterende leerkracht niet lukt om de leerling te bereiken, dan vraag je
de andere leerkracht de IB’er of adjunct te bellen. Gevolg is dat de ouders direct gebeld worden door
de eigen leerkracht en verzocht worden de leerling op te halen.
Als de leerling zich niet kan gedragen op de afkoelplek dan worden ouders gebeld door de eigen
leerkracht en worden adjunct en IB’er op de hoogte gesteld.
Indien leerling nog ongewenst gedrag blijft vertonen (op dezelfde dag):
Verwijderen uit groep: dagdeel doorbrengen in de van te voren afgesproken groep. (bij einde van de
dag betekent dit dat de leerling de volgende ochtend in de andere groep start) Als een incident zich
aan het einde van een dag voordoet dan heeft dit voor de groepen 5 t/m 8 och als consequetie dat
het kind de volgende dag wel start in de andere groep. Maar voor groep 1 t/m 4 geldt: nieuwe dag,
nieuwe kansen, maar komt het op de daaropvolgende dag weer voor dan begint een kind wel de
volgende dag in de andere klas.
Indien er sprake is van ernstig ongewenst gedrag door een leerling waarbij psychisch en of lichamelijk
letsel aan derden is toegebracht -als een leerling 3x een halve dag in een andere klas is geplaatstwordt er overgegaan tot het Protocol Schorsing en Verwijdering van Prisma (zie bijgevoegde kopie).

Stappenplan Gedragsprotocol van de Omnibus
Handelen bij fysiek of verbaal geweld
Leerlingen groep 1-2 uit de situatie halen binnen de groep. De leerlingen uit de groepen 3
t/m 8 krijgen een waarschuwing
Afkoelplek (1x per dag) in andere groep
Tekenen/beschrijven van de gebeurtenis en het gewenste gedrag
Gesprek leerkracht en leerling over het gewenste gedrag
Afspraken opstellen leerkracht en leerling
Incidentregistratie in Esis + email Adjunct en IB
Ouders aanspreken of bellen . Op een ander moment het handelingsplan bespreken.
Na 8 weken ouders + leerling + leerkracht samen afspraken evalueren
Indien leerling nog ongewenst gedrag blijft vertonen (op dezelfde dag):
Verwijderen uit groep: dagdeel doorbrengen in de van te voren afgesproken groep. (bij einde van de
dag betekent dit dat de leerling de volgende ochtend in de andere groep start)
Mocht het in de 8 weken van werken aan afspraken nog twee keer voorkomen dan brengt de leerling
een dagdeel door in de van te voren afgesproken groep.
Indien er sprake is van ernstig ongewenst gedrag door een leerling waarbij psychisch en of lichamelijk
letsel aan derden is toegebracht -als een leerling 3x een halve dag in een andere klas is geplaatstwordt er overgegaan tot het Protocol Schorsing en Verwijdering van Prisma (zie bijgevoegde kopie).

Protocol schorsing en verwijdering
1.

Inleiding

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:
a. time-out
b. schorsing
c. verwijdering
2.

Time-out

Een ernstige incident leidt tot een time-out met onmiddellijke ingang. Hierbij gelden
de volgende voorwaarden:
a. in geval van een time-out wordt de leerling voor de rest van de dag de toegang
tot de school ontzegd.
b. tenzij redelijke gronden zich daartegen verzetten worden de ouders/verzorgers
onmiddellijk van het incident en de time-out gemotiveerd op de hoogte gebracht.
Als veiligheid voorop staat, en dat zal regelmatig het geval zijn, moet de time-out
niet afhankelijk gesteld worden van het contact met de 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 een oplossing.
c. De time-out maatregel kan eenmaal worden verlengd met een 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.
d. De ouders/verzorgers worden op school uitgenodigd voor een gesprek. Hierbij zijn
de groepsleerkracht en de locatieleider aanwezig.
e. 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.
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.
f. De time-out maatregel kan alleen worden toegepast na directe melding aan de
bovenschoolse directie.
g. De time-out maatregel wordt na toepassing schriftelijk gemeld aan het bevoegd
gezag.
3.

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 openbaar onderwijs is hierbij van
toepassing. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

a. Het bevoegd gezag van de school wordt voorafgaand aan de schorsing in kennis
gesteld van deze maatregel en om goedkeuring gevraagd.

b. 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.
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.
c. De schorsing kan voor 1 of enkele dagen.
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.
d. 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.
e. 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.
f. Het verslag wordt ter kennisgeving verstuurd aan:
-het bevoegd gezag
-de ambtenaar leerplichtzaken
-de inspectie onderwijs
g. Ouders kunnen beroep aantekenen bij het bevoegd gezag van de school. Het
bevoegd gezag beslist uiterlijk binnen 14 dagen op het beroep.
4.

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 openbaar onderwijs is hierbij van
toepassing. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
a. Verwijdering van een leerling van school is een beslissing van het bevoegd gezag.
b. Voordat men een beslissing neemt, dient het bevoegd gezag de betrokken
leerkracht en de locatieleider te horen. Hiervan wordt een verslag gemaakt wat
aan de ouders ter kennis wordt gesteld en door de ouders voor gezien wordt
getekend.
c. Het verslag wordt ter kennisgeving opgestuurd naar:
-de ambtenaar leerplichtzaken
-de inspectie onderwijs
d. 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.
e. De ouders krijgen de mogelijkheid binnen zes weken een bezwaarschrift in te
dienen.
f. Het bevoegd gezag is verplicht de ouders te horen over het bezwaarschrift.
g. Het bevoegd gezag neemt een uiteindelijke beslissing binnen vier weken na
ontvangst van het bezwaarschrift.
h. 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
gedaan heeft om de leerling elders geplaatst te krijgen.

