
1. Inleiding 
 

1.1. Het veiligheidsplan 

Onze school is een gemeenschap, waar alle deelnemers zich veilig en prettig voelen. Dit betekent dat 
we samen zorg dragen voor een goede sfeer en omgangsvormen.   

Het is belangrijk om afspraken die hieraan een bijdrage leveren, op te nemen in een gedragscode. 
Wij zijn van mening dat het goed is om hierin opgenomen afspraken op een rijtje te zetten. 

Van iedereen die bij de school betrokken is (de directie, leerkrachten, stagiaires, onderwijs 
ondersteunend personeel, leerlingen, ouders/verzorgers, bezoekers etc.) wordt verwacht zich 
hieraan te houden.  

De wijze waarop leerkrachten met leerlingen omgaan, de omgang tussen leerkrachten onderling, het 
omgaan van leerkrachten met ouders bepaalt mede de sfeer en de cultuur op school.  

Het pedagogisch klimaat krijgt op school pas echt vorm als er duidelijke afspraken gemaakt worden. 
 Bij het hanteren van de gedragscode van onze school vinden wij een aantal aandachtspunten 
belangrijk:   

De gedragscode mag het spontane omgaan van alle betrokkenen met elkaar niet in de weg staan. Bij 
het vaststellen van de regels moet rekening gehouden worden met de aard en het sociaal- 
emotioneel ontwikkelingsniveau van de betrokkenen.   

Ons doel: 

 Alle kinderen op onze school voelen zich veilig, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.  

 Het bijdragen aan preventie van machtsmisbruik in ruime zin.  

 Het bevorderen van veiligheids-, gezondheids- en welzijnsaspecten voor alle betrokkenen.   

 Door in elke groep samen een missie te vormen en de regels en afspraken zichtbaar te 

maken kunnen kinderen en volwassenen elkaar aanspreken wanneer er zich ongewenste 

situaties voordoen.  

 Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen, gaan alle betrokkenen met plezier 

naar school.  

 Alle betrokkenen handelen zoals beschreven in dit protocol en zijn op de hoogte van het 

anti-pestbeleid.  

Wij streven ernaar:  

 Dat kinderen zich veilig voelen en vertrouwen hebben in zichzelf, in elkaar en de mensen om 

hen heen.  

 Ons onderwijs zo te organiseren dat er ruimte is voor de kinderen om te leren 

samenwerken.  

 Dat kinderen zichzelf vaardigheden eigen maken die nodig zijn om te kunnen samenwerken 

en samen leven.  

 Dat kinderen gevoelens en emoties van zichzelf en die van de ander herkennen en 

hiermee kunnen omgaan.  



 Dat kinderen waardering en respect hebben voor iedereen, ongeacht culturele en 

levensbeschouwelijke achtergrond.  

 Dat kinderen zich ontwikkelen tot zelfstandige, betrouwbare en gewaardeerde personen.  

Voorwaarden:  

Kinderen voelen zich gelukkig en geborgen op ‘t Palet. Daarom vinden wij de sfeer waarin een kind 

zich ontwikkelt van groot belang. De houding van onze leerkrachten is open, bemoedigend, 

beschermend, warm en positief.  

Het onderwerp pesten is altijd bespreekbaar, los van het feit of het op dat moment wel of niet aan 

de orde is. Ook zijn de begrippen pesten en plagen duidelijk.   

Pesten melden is geen klikken!  

Pesten moet als probleem worden gezien door alle betrokken partijen. (gepeste kinderen, pesters, 

de zwijgende groep, leerkrachten en ouders).  

Kinderen moeten weten dat ze altijd hulp kunnen krijgen van een volwassene in de school en hierom 

durven vragen. De eerste stap hierbij is de eigen leerkracht, maar ze kunnen ook terecht bij een 

andere persoon die zij vertrouwen. Ook kinderen die pestgedrag niet zelf ervaren, maar wel 

constateren, durven deze stap te nemen. (niet klikken, maar helpen)  

Volwassenen dienen oog te hebben voor de signalen vanuit leerlingen (zie anti-pestbeleid)  

Sociale veiligheid is op ’t Palet een voortdurend en vanzelfsprekend punt van aandacht. We kennen 

elkaars verantwoordlijkheden en leren van de ervaringen en incidenten. Dit document is dan ook en 

groei-document dat ten alle tijden kan worden aangepast. 

1.2. Borging en relatie met andere beleidsdocumenten   

Het veiligheidsplan heeft een directe relatie met een aantal (beleids)documenten die binnen onze 

schoolorganisatie kader stellend en richtinggevend zijn. Het belangrijkste verbindingspunt is dat ze 

allen een middel zijn binnen het kwaliteitszorgsysteem van het bestuur en de school. Het betreft met 

name documenten die door de school en het schoolbestuur/stafbureau ontwikkeld zijn. Deze 

documenten worden regelmatig bijgesteld, aan de hand van nieuwe ontwikkelingen. Ze zijn te 

vinden op www.skpo.nl.  

Minimaal ieder jaar wordt dit veiligheidsplan geëvalueerd in de MR door: 

 Te bespreken wat ging er goed 

 Te bespreken wat ging er fout en hoe hebben we daarvan geleerd 

 Hoe is de veiligheidsbeleving van leerlingen, ouders en personeel? 

 Het plan waar nodig aan te passen / te updaten 

 Zorgdragen voor communicatie omtrent het veiligheidsbeleid  



2. Veiligheid een gezamenlijke verantwoordelijkheid 

2.1. Leerlingen – Ouders – Schoolteam, een belangrijke driehoek 

Voor de (sociale) veiligheid op school zijn leerlingen, ouders en het schoolteam gezamenlijk 

verantwoordelijk: 

 Het doel “een prettig en veilig leerklimaat voor de leerling” staat centraal 

 Elkaars signalen en zorgen worden serieus genomen 

 Er wordt open, respectvol en constructief gecommuniceerd (haal en brengplicht !) 

 Incidenten en onveilige situaties worden gemeld (dat is geen klikken!) 

 Er wordt rekening gehouden met de gelijkheid van rechten en fundamentele vrijheden van 

anderen.   

 Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen en er wordt geen voorkeur, beperking of 

uitsluiting toegepast.   

 Er wordt niet gediscrimineerd.   

 Er worden geen racistische opvattingen geuit.   

 Niemand wordt aangesproken op uiterlijk of seksuele geaardheid.   

 Leden van de schoolgemeenschap vallen elkaar niet fysiek of psychisch lastig, bedreigen 

 elkaar niet, vallen elkaar niet aan en negeren elkaar niet.   

 Een ieder gaat behoedzaam om met de eigendommen van de ander en van de school en 

 draagt er mede zorg voor.   

 Iedereen respecteert de mening van de ander en dringt zijn mening niet op.   

 Alle leden respecteren de persoonlijke levenssfeer van de ander.   

 Leden van de schoolgemeenschap geven elkaar geen ongewenste seksueel getinte aandacht. 

 De volwassenen zijn zich bewust van hun macht over kinderen en gaan hier zorgvuldig mee 

om.   

 De leerkracht meldt (aan de directie of vertrouwenspersoon) als leerlingen, 

ouders/verzorgers of anderen een racistische, discriminerende of agressieve houding 

aannemen.   

 Ouders/verzorgers waarschuwen bij gevaarlijke situaties (bijvoorbeeld op het schoolplein) de 

surveillant. Indien deze niet direct in staat is te reageren ondernemen ze zelf gepaste actie 

om erger te voorkomen. De betreffende ouder/verzorger zal meteen melding maken bij de 

betreffende surveillant.   

 Alle leden van de schoolgemeenschap houden zich aan deze gedragsregels en zien er op toe 

dat anderen dat ook doen.   

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Vertrouwen 

Respect 

Positief en 
prettig 
klimaat 

Gelijk- 

waardighe
id 

 Belang van het kind voorop 

 Actief betrokken bij t welzijn van het kind op 

school 

 Voorbeeldgedrag 

 Gaan respectvol om met elkaar, kinderen en 

schoolteam 

 Nemen verantwoordelijkheid 

 Gaan open in gesprek met school 

 Melden signalen van onveilige situaties 

 Zorgen dat ze toegang hebben tot informatie 

vanuit de school via app en mail 

 Tonen zelfbeheersing in gedrag en 

communicatie 

 Belang van het kind voorop 

 Nemen verantwoordelijkheid voor de sociale 

veiligheid op school 

 Handelen in lijn met het veiligheidsplan 

 Nemen signalen van ouders en kinderen altijd serieus 

 Communiceren regelmatig met ouders en leerlingen 

 Tonen Voorbeeldgedrag 

 Gaan respectvol om met elkaar, kinderen en ouders 

om 

 Houden zich aan de regels 

 Gaan aardig en respectvol met elkaar om 

 Gebruiken  de materialen waar ze voor bedoeld zijn 

 Houden de leef en speelomgeving school 

 Melden signalen van onveilige situaties of incidenten 



Ouders 

De ouders worden actief betrokken bij de ontwikkeling van hun kind. In het begin van het jaar 

worden alle ouders uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de leerkracht(en) van hun kind. 

Vanaf groep 5 zijn de kinderen bij het gesprek aanwezig. Er wordt vooral besproken wat het kind en 

de ouders nodig hebben om het schooljaar tot een succes te maken. De ouders worden ook 

uitgenodigd bij het eerste rapport en bij het eindrapport bestaat de mogelijkheid om in gesprek te 

gaan met de leerkracht van het kind.  

Op het moment dat het minder goed gaat met een leerling op school worden de ouders eveneens 

betrokken. Er wordt uitgegaan van partnerschap en we zorgen er samen voor dat het gedrag van het 

kind verbetert. Het is altijd mogelijk om met de leerkracht in gesprek te gaan over het welbevinden 

of schoolvorderingen van het kind. Dit kan op initiatief van de leerkracht, maar ook van de ouders. 

Door het schooljaar heen zijn er naast de formele contacten meerdere informele contactmomenten. 

Er zijn inloopochtenden en bij verschillende activiteiten zoals excursies, sportdagen of feestdagen 

zijn er contactmomenten tussen ouders en leerkrachten. 

Personeel 

Sociale veiligheid is regelmatig een onderwerp in vergaderingen. Het kan eveneens onderwerp zijn in 

gesprekken tussen leerkrachten of in geval van collegiale consultatie. Met de notulen van 

vergaderingen en de teammemo wordt het team eveneens op de hoogte gehouden van 

ontwikkelingen. 

  



 

2.2. Open communicatie van cruciaal belang 

Op onze school en in ons SPILcentrum is communicatie essentieel in het belang van het leerproces. 

Communicatie vindt de hele dag door plaats in allerlei verschillende situaties tussen leerlingen 

onderling, tussen leerling en leerkracht en tussen medewerkers onderling.  

Het is belangrijk dat zowel leerlingen, ouders, leerkrachten en medewerkers snel en effectief 

informatie, zorgen en gedachten met elkaar delen. Gebruik hiervoor onderstaand schema om snel en 

effectief te communiceren via de juiste personen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We vinden het belangrijk dat tijdens de communicatie de gezichtsuitdrukking en de articulatie van de 

leerlingen en/of medewerkers kan worden waargenomen om op zorgvuldige wijze te kunnen 

reageren/af te stemmen op de ander.  

De school en het spilcentrum zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van alle leerlingen, 

medewerkers, ouders en externen die zich in het schoolgebouw of op het speelplein bevinden. 

Hiervoor is noodzakelijk dat de identiteit vastgesteld kan worden van alle personen die zich in het 

spilcentrum of op het speelplein bevinden.  

Dit is een afgeleide van de voorschriften welke zijn opgesteld door de Commissie Gelijke 

Behandeling.  

Heeft dat tot een positief 

resultaat geleid? Voelt u zich 

gehoord? 

Neem contact op met een 

andere partij binnen de school: 

 Fluister juf  

 Directie 

 Intern Begeleiders  

Heeft u al contact opgenomen 

met de eigen leerkracht? 

Neem alsnog contact op met 

de eigen leerkracht / 

onderhoud dit contact. 

NEE 

NEE 

JA 

JA 



Veel kinderen die in deze wijk wonen worden tweetalig opgevoed. Van de kinderen heeft het 

merendeel één of twee ouders die aanspreekbaar zijn in het Nederlands. Het niveau varieert sterk. 

Het risico dat kinderen met een achterstand in de woordenschat aan de basisschool beginnen is 

duidelijk aanwezig. Het gevolg hiervan is dat kinderen zich niet goed kunnen uitdrukken wat voor een 

onveilig gevoel kan zorgen. Leerkrachten zorgen ervoor dat ze op de hoogte zijn van het taalniveau 

van de kinderen en ouders om zo voor gepaste begeleiding te kunnen zorgen. Deze begeleiding kan 

verschillende vormen hebben zoals een vast maatje voor vragen en aandacht gedurende de eerste 

dagen, een ander kind laten tolken en extra tijd nemen voor individuele gesprekken met het 

betreffende kind.  

Van de groep ouders die slecht of geen Nederlands spreken, kunnen ouders van de kinderen op de 

basisschool naar een taalcursus, die in het spilcentrum of de wijk gegeven wordt. Directie en 

leerkrachten hebben een actieve rol bij het onder de aandacht brengen van deze taalcursussen. 

Doordat ouders Nederlands leren is er communicatie met de ouders zelf en de school mogelijk. Het 

welbevinden van de kinderen, maar ook ouders en het pedagogisch klimaat in de school en het 

gebouw is hierdoor makkelijker bespreekbaar.   

Indien nodig spreken medewerkers van de school ook Engels met de ouders, indien de ouders zowel 

Nederlands als Engels niet goed beheersen wordt geadviseerd een tolk te nemen. Een geschikte tolk 

is neutraal en volwassen, dus een (ouder) kind kan deze rol niet op zich nemen in een gesprek tussen 

volwassenen.  

  



3. Gedragscode 

3.1. Aanraken, op schoot nemen, troosten, belonen, feliciteren e.d. 

De wensen van kinderen worden hierin gerespecteerd. Vanaf groep 3 worden kinderen niet meer 

zonder noodzaak op schoot genomen. Spontane reacties bij troosten en belonen zijn mogelijk.  

3.2. Verschonen, aan- en uitkleden  

In de groepen 1 en 2 worden kinderen, indien nodig, geholpen met aan- en uitkleden en het 

verschonen. De kinderen van de groepen 1 en 2 gymmen uit praktische overweging in hun 

ondergoed. Bij de gymnastieklessen van de groepen 5 t/m 8 kleden de jongens en meisjes zich 

gescheiden om. De leerkracht is niet in de ruimte van het andere geslacht aanwezig, tenzij de 

personele bezetting niet anders toelaat en/of wanneer er calamiteiten zijn. Moet de leerkracht toch 

in de kleedruimte zijn, dan zal er eerst geklopt en aangekondigd moeten worden dat hij/zij binnen wil 

komen. Na een korte pauze wordt pas echt naar binnen gegaan. Ouders/ verzorgers worden niet 

toegelaten in de kleedkamer, tenzij assisteren op verzoek van de leerkracht.  

3.3. Het lichamelijk contact tussen een leerkracht en een kind mag alleen 

functioneel zijn 

 Ondersteuning bij het uitvoeren van gevraagde oefenstof op verantwoorde wijze.  

 Luizenpluizen 

 Noodzakelijke en erkende EHBO-aanrakingen.  

 

Fysiek ingrijpen  

 is alleen geoorloofd als de veiligheid van het kind of zijn omgeving in het gedrang is.  

 Bij constatering van vechtende kinderen wordt opdracht gegeven onmiddellijk te stoppen. 

Indien nodig zullen ze door de leerkracht worden gescheiden.  

 Bij niet-acceptabel gedrag van kinderen, bijvoorbeeld driftbuien, wordt eerst mondeling 

geprobeerd het kind te laten ophouden en, indien dat niet werkt, wordt getracht door 

verantwoord vastpakken (met vooraankondiging) het kind tot rust te brengen om de fysieke 

veiligheid van alle betrokkenen te garanderen.  

 Indien een leerling niet luistert naar de instructies van de leerkracht, bijvoorbeeld een time-

out dan zal de directeur of een IB-er erbij gehaald worden en die beslist op dat moment over 

hoe verder gehandeld zal worden. 

 Indien fysiek ingrijpen onvermijdelijk was in een situatie zoals hier genoemd zullen de ouders 

en de directie hiervan op de hoogte worden gesteld. 

3.4. Eén-op-één situaties 

Teamleden proberen zo min mogelijk met één kind in een ruimte achter te blijven. Dit geldt zowel 

voor situaties binnen als buiten het schoolgebouw, tijdens, vóór of na de lesuren. Indien dit toch 

noodzakelijk is zorgen zij ervoor dat zij en het kind voor anderen zichtbaar kunnen zijn (in principe de 

deur open laten).  



3.5. Leerlingen thuis uitnodigen  

Leerlingen worden niet alleen bij een leerkracht thuis uitgenodigd. Wanneer een groep leerlingen 

een leerkracht bezoekt, gebeurt dit alleen met (schriftelijke toestemming) van de ouders en met 

medeweten van de directie.  

3.6. Straffen  
Er worden geen lichamelijke straffen gegeven. Het straffen moet altijd gericht zijn op het verbeteren 

van het gedrag.  

3.7. Ongevallen op school  

Bij ongevallen, waarbij het noodzakelijk is dat kinderen naar het ziekenhuis / dokter gaan, zal eerst 

contact worden opgenomen met de ouders of het waarschuwingsadres; hierbij wordt standaard aan 

de ouder / waarschuwingsadres gevraagd zelf de zorg voor het kind over te nemen. Lukt het niet 

contact te krijgen, dan is het in noodzakelijke gevallen , toegestaan om met het kind naar de dokter / 

ziekenhuis te gaan. Het is beslist noodzakelijk dat de groepsleerkracht in die situaties waarin er geen 

contact heeft kunnen plaatsvinden tussen ouder en leerkracht, contact zoekt met de ouder om uitleg 

te geven over wat er zich heeft afgespeeld.  

3.8. Toezicht 
De leerkracht dient zich te realiseren dat de kinderen van zijn groep vallen onder zijn directe 

verantwoordelijkheid ook als zij om welke reden dan ook buiten het klaslokaal worden geplaatst (bij 

voorkeur plaatsen bij collega en tot het minimum beperken).  

3.9. Nablijven 

Nablijven van kinderen is alleen toegestaan:  

 Als daartoe een noodzaak aanwezig is (als kinderen werk moeten afmaken of indien zij 

  disciplinair zijn gestraft;    

 Alleen als de ouders z.s.m. daarvan op de hoogte zijn gesteld door de   leerkracht;    

 Kinderen mogen na school ingeschakeld worden voor huishoudelijke karweitjes. Die hulp 

  mag niet langer duren dan 15 minuten.    

3.10. Privacy   

Onze manier van werken brengt met zich mee dat meerdere personen met een kind te maken 

krijgen. Het is goed om de privacy van kinderen en ouders/verzorgers te beschermen. De 

leerlingendossiers zijn opgeborgen in een afgesloten kast die alleen toegankelijk is voor de 

leerkrachten, de intern begeleider en de directie. Gegevens over de thuissituatie, medische 

informatie, gegevens van hulpverlenende instanties en uitslagen van testen worden als privé-

gegevens beschouwd. Degene die deze gegevens heeft gekregen, mag ze alleen binnen school 

gebruiken ten diensten van een goede begeleiding van de leerling. Andere, aan school gelieerde 

personen, kunnen na toestemming van de ouders/verzorgers ook over deze gegevens beschikken als 

dat in het belang is van het kind. De gegevens worden digitaal opgeslagen op een beveiligde 

omgeving en vernietigd, 5 jaar nadat het kind onze school heeft verlaten.    



3.11. Onacceptabel gedrag in de relatie leerkracht - leerling   

Bespreken van niet-acceptabel gedrag: Kinderen, die gedrag vertonen dat als niet-acceptabel 

wordt ervaren, worden hierop in ieder geval aangesproken. Afhankelijk van de situatie gebeurt dit 

individueel of in groepsverband. Bedoeld wordt gedrag zoals beschreven onder “gedrag op school”. 

De ouders/verzorgers van de betreffende leerling(en) worden ingelicht en indien nodig uitgenodigd 

voor een gesprek om samen met de leerkracht (en eventueel het kind) afspraken te maken.    

Bij constatering van niet-acceptabel gedrag wordt eerst door betrokkenen geprobeerd zelf een 

oplossing te vinden.  

Niet-acceptabel gedrag van de leerkrachten wordt individueel met de betrokkene besproken. Dit 

gebeurt door de directie of door de vertrouwenspersoon van de school.  

Bij het zich, bij volharding, niet houden aan de gedragscode zal voor alle betrokkenen de 

klachtenprocedure (van SKPO) in werking treden, zoals die is vermeld in de schoolgids.  

3.12. Onacceptabel gedrag in de relatie leerkracht – ouder  

Om les te kunnen geven en leerlingen te kunnen begeleiden moet een personeelslid zich veilig 

kunnen voelen. Personeelsleden die te maken krijgen met de agressie van ouders dienen 

onvoorwaardelijk steun te krijgen van collega's, directie, bestuur, politie en hulpverlening. Goede 

nazorg bij agressie en/of geweld is belangrijk.  

Het is daarom belangrijk dat scholen vooraf stilstaan bij het in banen leiden van dergelijke agressie 

incidenten. Een school hoort te beschikken over een draaiboek voor afhandeling van agressie 

tegen personeel. Aan de hand van dit protocol weten alle betrokkenen hoe ze moeten handelen. In 

een dergelijk protocol zouden de volgende zaken aan de orde kunnen komen:  

 Eerste opvang slachtoffer(s) door de contactpersoon.    

 De vertrouwenspersoon assisteert het slachtoffer bij het doen van aangifte.    

 De schoolleiding kan naast of in plaats van slachtoffer(s) melding maken van incident bij 

  politie.    

 De interne/ externe vertrouwenspersoon verwijst het slachtoffer naar 

hulpverleningsinstanties, zoals    

 Slachtofferhulp Nederland of arboarts.    

 Registratie van het incident    

 Afhankelijk van de aard van het agressieve gedrag wordt bemiddeling georganiseerd.    

 De schoolleiding treft maatregelen om veiligheid in de school te herstellen.    

 De schoolleiding informeert het personeel over het incident.    

 De schoolleiding informeert bestuur, leerplichtambtenaar en onderwijsinspecteur over het 

  incident.    

 Indien nodig informeert de schoolleiding andere ouders, leerlingen, pers, et cetera.    

 De vertrouwenspersoon geeft in samenwerking met schoolleiding vorm aan de opvang van 

  het team.    

 De schoolleiding informeert de agressieve ouder schriftelijk over een afkoelingsperiode en 

  de vervolgprocedure (reden, duur, et cetera).    



 Het bestuur neemt maatregelen tegen de agressieve ouder (en zijn/haar kind) en informeert 

  de ouder hierover schriftelijk met een afschrift aan leerplichtambtenaar en/of 

  onderwijsinspectie.    

 De schoolleiding zorgt voor nazorg en re-integratie van de getroffen collega.    

 De schoolleiding zorgt voor nazorg voor het team.    

 De schoolleiding neemt preventieve maatregelen om toekomstige incidenten te voorkomen. 

  Registratie en evaluatie:   Het is belangrijk dat regelmatig het team met MR de 

gedragscode evalueert en zo nodig bijstelt.    

3.13. Ongewenst bezoek 

Alleen personeel, leerlingen, hun ouders/verzorgers en mensen die op uitnodiging van de school 

komen (voor het verrichten van werkzaamheden bijvoorbeeld) hebben toegang tot de school. 

Mensen die niets te zoeken hebben op school, zal de toegang geweigerd worden.  

Kinderen die niet op de BSO zitten, zijn niet in het gebouw/op het schoolplein. Uitzondering: 

wijkactiviteiten. 

De deuren worden na school afgesloten (voordeur/zijdeur) door een van de leerkrachten. 

 

  



4. Preventief Veiligheidsbeleid 

4.1. Jaarcyclus 

De leerkracht zal door middel van een cyclisch proces het pedagogisch plan opstellen daarbij gebruik 

makend van de 4 fasen van handelingsgericht werken. De fasen die steeds doorlopen worden zijn: 

1. Waarnemen en signaleren 

2. Begrijpen en analyseren 

3. Plannen 

4. Realiseren 

De daarvoor te nemen stappen zullen bestaan uit: 

 Onderwijsbehoefte van de groep benoemen, 

 Afstemmen en wisselwerking (deze leerling/deze omgeving) 

 Kijken naar kansen en mogelijkheden van jezelf en de leerling 

 Constructieve samenwerking met ouders 

 Doelgericht handelen /smart doelen stellen 

 Plan evalueren en nieuwe doelen stellen. 

Periode    Fasen van de 

groepsvorming   

Actie leerkracht Communicatie met 

ouders 

Eerste 2 

weken van het 

schooljaar    

Forming 

(kennismaking/oriëntatie), 

Norming    

(normen, regels, 

verwachtingen)    

Bespreken klassenregels, visueel 
maken.  

Introduceren brievenbus 
vertrouwenspersonen. 

Bespreken regels buitenspelen, 
introduceren logboek. 

Kennismakingsactiviteiten. 

Groene spelen gym ( worden steeds 
ingepland na een vakantie) 

Maken van groepsplan sociaal 
emotioneel voor de groep. 

 

Informatieavond 



 

 

Tot aan de 

herfstvakantie    

Storming (er vormt zich 
een hiërarchie in de klas, 
leerkracht moet goed 
omgaan met deze 
positioneringen. Als de 
informele leider in de groep 
een prettige, sociale 
persoonlijkheid is heb je 
weinig te vrezen, echter als 
deze erg  
dominant is of dwars 

kunnen er 

gezagsverhoudingen 

ontstaan).     

Stormingsactiviteiten  
 
 
Invullen ‘Zien’, sociaal 
leerlingvolgsysteem en waar nodig 
aanscherpen groepsplan 
 
Leerlingbespreking met IB gericht 
op zorgleerlingen. 

Kennismakingsgesprekken 
 
 

Herfst - Kerst  Performing (de groep is 

gepositioneerd. In een 

goed gevormde groep 

staan de rollen vast, zijn de 

onderlinge verhoudingen in 

balans en heerst er 

basisrust.     

Activiteiten sociaal emotioneel 

passend bij jouw klas.  

 

Regels opfrissen na vakantie 

 

Analyseren Zien, groepsplan 

aanpassen. 

Inloopochtend 

 

Informatie over de 

groepsontwikkeling naar 

ouders. 

Kerst - 

Meivakantie 

Performing (de groep is 

gepositioneerd. In een 

goed gevormde groep 

staan de rollen vast, zijn de 

onderlinge verhoudingen in 

balans en heerst er 

basisrust.     

Activiteiten werkboek 

klasseleerkracht. 

 

Regels opfrissen na vakantie 

 

 

Schrijven 1e rapport 

 

Leerlingbespreking met IB gericht 

op zorgleerlingen. 

Rapportgesprekken 1e 

rapport. 

 

Tweejaarlijks 

oudertevredenheid 

enquête  

 

Evaluatie veiligheidsplan 

in de MR 

Mei/juni    Adjourning/reforming  

(fase van afscheid nemen, 

vooral in groep 8)    

Regels opfrissen na vakantie 

 

Kennismakingsactiviteit met nieuwe 

groep. 

Afsluiten missie en vieren! 

 

Schrijven 2e rapport 

 

Groepsoverdracht maken en de 

groep goed doorgeven naar het 

volgende jaar (zowel naar directie 

ivm keuze formatie als naar 

opvolgende leerkracht) 

 

Informatie over de 

groepsontwikkeling naar 

ouders. 

 

Rapport 2 wordt 

uitgereikt. 

 

Optionele 

rapportgesprekken.  



4.2. (sociale) veiligheid in de praktijk 

De leerkrachten besteden regelmatig aandacht aan de regels (zie hoofdstuk 5) die gelden: in de 

groepen, in het gebouw en op het schoolplein. Bij grensoverschrijdend gedrag en niet naleven van de 

regels zullen consequenties volgen (zie hiervoor protocol grensoverschrijdend gedrag in hoofdstuk 7) 

Bij het buitenspelen stimuleren we gewenst gedrag door de kinderen uit te dagen tot goed bewegen. 

Het schoolplein is hiervoor ingericht in verschillende beweegzones en met verschillende 

spelmogelijkheden.  Surveillance wordt gedaan door de leerkrachten van de school. Zij kennen de 

kinderen en weten wat de regels zijn op school°. Eventuele incidenten die in de pauzes worden 

waargenomen, worden genoteerd in een digitaal logboek. Op deze manier hebben we zicht op welke 

kinderen meerdere malen zich niet aan de regels houden. (zie hiervoor protocol grensoverschrijdend 

gedrag in hoofdstuk 7)  

Mede hiermee bevorderen we rust en structuur. En dat maakt de omgeving voor alle kinderen veilig 

en gezellig. De leerkracht geeft zelf uiteraard het goede voorbeeld.  

De leerkrachten investeren in het pedagogisch klimaat. Preventieve activiteiten horen tot het vaste 

programma van elke leerkracht. Ze zijn gericht op het verduidelijken van de regels, het geven van 

complimenten op sociaal gebied, maar ook gericht op de werkhouding. Er wordt getracht een balans 

te creëren tussen leertijd en tijd voor ontspanning.  

Voorbeelden van andere activiteiten die ondernomen worden in verschillende groepen: 

 kinderen positief benaderen insteken op goed gedrag 

 kinderen complimenten geven  

 Kinderen stimuleren elkaar complimenten te geven 

 kinderen verantwoordelijkheid geven 

 kinderen in hun kracht zetten 

 gebruik van beloningssystemen 

 extra begeleiding bij het buitenspelen 

Om dit goed vorm te geven maakt elke leerkracht een pedagogisch groepsplan. Dit groepsplan wordt 

aan het begin van het jaar opgesteld met als doel het proces van groepsvorming goed te laten 

verlopen en de groepsregels duidelijk te maken. Het groepsplan wordt in oktober en in februari 

bijgesteld n.a.v. van het afnemen van de ´Zien´ (zie volgende hoofdstuk). 

4.3. Lesmethodes (sociale) veiligheid 

Leerkrachten gebruiken meerdere informatiebronnen en methodes als dat nodig en wenselijk is. De 

twee methodes die standaard onderdeel uitmaken van het onderwijsprogramma zijn Goed Gedaan 

en Taakspel en zullen daarom hieronder nader worden toegelicht. 

Goed Gedaan 

Op basisschool ’t Palet wordt gewerkt met de methode Goed gedaan! Goed gedaan! is nadrukkelijk 

gebaseerd op een praktische kijk op "leren" en "samenleven" en combineert theorieën en trainingen 

uit de hulpverlening met "gezond verstand" en praktische tips. Ingewikkelde sociaal-emotionele 

inzichten en vaardigheden worden vertaald in concrete termen en stapjes. 



Met Goed gedaan! wordt aan de kinderen een duidelijke uitleg gegeven over, praktische oefening in 

en positieve bekrachtiging van sociaal-emotionele onderwerpen. De kinderen leren hoe ze respectvol 

kunnen omgaan met zichzelf en anderen.  

Goed gedaan! is een preventieve methode en biedt u de mogelijkheid op een positieve en concrete 

manier aandacht te schenken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen, wat bijdraagt 

aan een prettig schoolklimaat en de kinderen een goede basis meegeeft voor later. Meer informatie 

over de methode Goed Gedaan is te vinden in de bijlagen. 

Taakspel 

Vanaf school jaar 2019/2020 zal in alle klassen doorlopend gewerkt gaan worden met Taakspel. Met 

Taakspel houden leerlingen zich beter aan klassenregels. Daardoor neemt onrustig en storend gedrag 

af. Leerlingen kunnen dan beter en taakgericht werken. Bovendien ontstaat er een prettiger 

klassenklimaat. Leerlingen spelen Taakspel in teams tijdens de reguliere lessen of activiteiten. De 

leraar of pedagogisch medewerker en de leerlingen bespreken welke klassenregels er tijdens 

Taakspel gelden. De teams krijgen punten. Wanneer ze voldoende punten overhouden,  komen ze in 

aanmerking voor de - vooraf besproken -beloning. De leerlingen stimuleren elkaar om zich aan de 

regels te houden.  Het doel van Taakspel is dat onrustig en storend gedrag afneemt. Hierdoor kunnen 

de leerlingen en de leerkracht efficiënter en taakgerichter werken. De leraar of pedagogisch 

medewerker geeft tijdens het spelen van Taakspel complimenten en negeert ongewenst gedrag. Er 

ontstaat meer structuur in de klas: de nadruk ligt op het gewenste gedrag en de leerlingen 

zijn verantwoordelijk voor hun eigen gedrag. Meer informatie over Taakspel is te vinden in de 

bijlagen. 

4.4. Observatie en registratie 

Sociaal-emotioneel volgsysteem 

Onze school gebruikt gestandaardiseerde systemen om het welbevinden, de sociale en emotionele 

ontwikkeling, de werkhouding en de prestaties van kinderen te volgen. We observeren de kinderen 

tijdens de les en houden vorderingen en problemen bij in een leerlingvolgsysteem. Dit dossier wordt 

de hele schoolperiode digitaal bewaard in een beveiligde omgeving en overgedragen aan de nieuwe 

leerkracht van het kind. Met behulp van een sociaal-emotioneel volgsysteem wordt de sociale en 

emotionele ontwikkeling van de kinderen goed in beeld gebracht. Naar aanleiding van dit 

volgsysteem: 

 Gaat de leerkracht in gesprek met individuele kinderen 

 Gaat de leerkracht in gesprek met ouders van kinderen 

 Wordt een pedagogisch groepsplan opgesteld voor de groep 

 Wordt waar nodig hulp ingeroepen van externe partners 

 Wordt de overdracht naar de opvolgende leerkracht geborgd 

KIJK (Groep 1-2) 

Met behulp van KIJK brengen we welbevinden, betrokkenheid, competenties en prestaties van 

leerlingen in groep 1 en 2 in beeld. Het systeem biedt ook een groot aantal interventiemogelijkheden 

die aansluiten bij de behoeften van het individuele kind en de groep. Elke leerling heeft een eigen 

dossier waarin zijn/haar ontwikkelingen worden gevolgd.  



 

Zien (groep 3 t/m 8) 

ZIEN! is een expertsysteem dat meer doet dan het volgen van de leerling. De ZIEN!-

leerkrachtvragenlijst geeft op basis van een analyse van observaties concrete doelen en 

handelingssuggesties. Als aanvulling vullen ook leerlingen vanaf groep 5 zelf een tweetal 

vragenlijsten in, die dezelfde dimensies bevragen. Op die manier wordt de leerkracht geholpen in het 

nadenken over een eventuele aanpak voor een groep of leerling. Met ZIEN! kan het gehele proces 

van handelingsgericht werken doorlopen worden, van signalering tot handelen. 

ZIEN! hanteert zeven dimensies. Twee graadmeters die een signaalfunctie hebben: Welbevinden en 

Betrokkenheid, en vijf vaardigheidsdimensies die relevante informatie geven over de 

ontwikkelbehoeften van een leerling op sociaal-emotioneel gebied. 

 

 

 

Betrokkenheid en Welbevinden zijn twee graadmeters die aangeven of het kind in staat is om te 

profiteren van het onderwijsaanbod. Betrokkenheid en welbevinden zijn twee kwaliteitsdimensies 

die op alle leeftijden te observeren zijn op individueel en groepsniveau. Ze hebben een waardevolle 

signaalfunctie voor motivatie, zelfvertrouwen, innerlijke gemoedstoestand en cognitief functioneren. 

Lijkt een leerling of een groep minder betrokken of signaleert de leerkracht een lager welbevinden, 

dan maakt ZIEN! gebruik van doorvragen. Zo helpen we de leerkracht om zicht te krijgen 

op mogelijke oorzaken van deze lagere score. 

Door het gedrag van een kind te begrijpen, kun je komen tot adequate ondersteuning.  



De volgende vaardigheden zijn nodig om op een adequate manier de sociaal emotionele 

ontwikkeltaken te volbrengen: 

 Sociaal initiatief 

 Sociale flexibiliteit 

 Sociale autonomie 

 Impulsbeheersing 

 Inlevingsvermogen 

De categorieën helpen de leerkracht om inzicht te krijgen in mogelijke oorzaken van een lagere 

betrokkenheid en/of welbevinden. Ze geven zicht op de sociaal-emotionele ontwikkelbehoeften van 

een kind of groep. Dit stelt leerkrachten beter in staat om leerlingen adequaat te kunnen 

ondersteunen. 

Een belangrijk kenmerk van de vijf vaardigheidscategorieën is dat het hier gaat om direct te 

beïnvloeden leerlingkenmerken. De vijf vaardigheden categorieën zijn onder te verdelen in ruimte 

nemende vaardigheden en ruimte gevende vaardigheden. Een leerling moet in sociale situaties zowel 

ruimte in kunnen nemen voor zichzelf (Sociaal initiatief en Sociale autonomie) als ruimte geven aan 

de ander (Sociale flexibiliteit, Impulsbeheersing en Inlevingsvermogen). Meer informatie over Zien in 

de bijlagen. 

Tevredenheidsonderzoek Leerlingen (elke 4 jaar, groep 5 t/m 8), ouders (elke 2 jaar) en personeel 

(elke 2 jaar) 

Verder brengen we de veiligheidsbeleving van leerlingen, ouders en personeel regelmatig in beeld 

via de afname van de tevredenheidsvragenlijsten uit WMK, wat gekoppeld is aan parnassys. 

Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) 

In de RI&E worden de risico’s op het gebied van arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim in kaart 

gebracht en worden aanbevelingen gedaan. Door de risico’s en het plan van aanpak te beschrijven, 

kunnen de risico’s voor het personeel en de organisatie worden teruggedrongen.   

De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), aangevuld met een Plan van Aanpak, vormen belangrijke 

bouwstenen voor een goed arbo- en ziekteverzuimbeleid. Goede arbeidsomstandigheden 

verminderen de kans op ongelukken en verzuim.  

Incidentenregistratie 

In de incidentregistratie houd je een lijst bij van ongevallen, verplicht is om dit te doen bij ongevallen 

die hebben geleid tot een verzuim van meer dan drie werkdagen.  

Daarnaast is de incidentregistratie een hulpmiddel om van te leren en ongevallen te voorkomen, 

daarom is het goed om als school afspraken te maken over de soort incidenten die in de 

incidentregistratie vermeld worden.  

Registratie arbeidsongevallen 

De school dient over een ongevallenregistratie te beschikken en ernstige ongevallen dienen gemeld 

te worden bij de Inspectie SZW. Dit moet je doen bij ongevallen die hebben geleid tot de dood, een 

blijvend letsel of een ziekenhuisopname  binnen 24 uur.  



Verzuimbeleid 

De school is alert op schoolverzuim: dagelijks nemen de leerkrachten de absenten in alle groepen op. 

Zij zullen de ouders van leerlingen die zonder kennisgeving afwezig zijn, benaderen en om de reden 

hiervan vragen. Mocht die reden onverhoopt onbekend blijven dan maakt de school van iedere 

afwezigheid melding bij het Bureau Leerplicht van de Gemeentelijke Dienst Onderwijs. In 

voorkomende gevallen kan de leerplichtambtenaar gegevens opvragen over schoolverzuim. De 

school werkt altijd mee aan een dergelijk verzoek.  

 Te laat komen wordt genoteerd. 

 5x te laat in 4 weken: gesprek leerkracht met de ouders. Overzicht afwezig laten zien. Ouders 

vragen wat zij daaraan gaan doen.  

 Opnieuw 5x te laat in 4 weken: gesprek met directie. Directie zoekt oplossing met ouders en 

kondigt aan dat bij herhaling leerplicht ingeschakeld wordt.  

 Opnieuw 5x te laat in 4 weken: directie meldt bij Leerplicht via DUO en stuurt een mail naar 

de leerplichtambtenaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Regels 

5.1. Regels algemeen 

 We komen op tijd 

 We gaan aardig en respectvol met elkaar om 

 We gebruiken de materialen waar ze voor bedoeld zijn 

 We houden onze leef/speelomgeving schoon 

5.2. Regels op de gang 

 We lopen rechts op de trap 

 We wandelen rustig door de gang (dus niet rennen) 

 We zijn stil en rustig op de gang 

 Leerlingen lopen niet met hete dranken (=gevaarlijk als er geknoeid wordt) 

5.3. Speelregels op het plein 

 We blijven in het zicht (niet achter het schuurtje). 

 We lopen rustig over de tribune. 

 We blijven van elkaar af (niet stoeien). 

 We blijven op het plein waar we voor hebben gekozen. 

 Tijdens de pauze blijven we buiten.  

5.4. Speelregels op het balkon 

 We blijven van elkaar af (niet stoeien). 

 We blijven uit de buurt van de railing.  

 Tijdens de pauze blijven we buiten.  

5.5. Rol van de leerkrachten 

 Lopen met de kinderen mee naar buiten (ong. 2 minuten van tevoren).  

 Herhalen van de regels in de klas  

 De afspraken m.b.t. overtredingen van de regels consequent hanteren 

 Leerkrachten zijn op de gang/bij het lokaal als de kinderen binnen komen en zorgen dat ze 

meteen de klas in kunnen. 

 Volgen van het buitenspeelgedrag (logboek) . Vraagt leerlingen na de pauze wie er een 

aantekening heeft gehad.  

 Toepassen consequenties en naleven veiligheidshandboek incl protocollen 

5.6. Rol van de surveillanten 

 Surveillant surveilleert actief 

 Herhalen van de regels op het speelplein 

 Noteren van ongewenst gedrag, hoe klein ook, in het logboek (consequente notatie) 

 De afspraken m.b.t. overtredingen van de regels consequent hanteren 

 Surveillant zorgt dat de kinderen rustig naar binnen gaan. 

  



5.7. Na school/ BSO 

 Kinderen die niet bij de BSO zitten, zijn niet in het gebouw/op het schoolplein. Uitzondering: 

wijkactiviteiten. 

 De deuren worden na school afgesloten (voordeur/zijdeur) door een van de leerkrachten. 

 Waar de kinderen zijn, is een PM’er die zicht houdt.  

 De kinderen zijn niet in de klassen i.v.m. toezicht/verantwoordelijkheid, wel op de daarvoor 

bestemde plekken.  

 Als een kind nablijft op school, loopt de leerkracht mee naar de voordeur en sluit weer af. 

 Eetmoment om 15.00 uur blijft het hele jaar in de teamkamer, i.v.m. rust bij de BSO. 

 

  



6. Overzicht rollen binnen de school en externe partners 

6.1. Arbodienstverlening  

SKPO laat zich bijstaan door een Arbodienstverlener voor o.a. de begeleiding bij ziekte bij 

werknemers en arbeidsgezondheidskundig onderzoek.  

6.2. Bedrijfshulpverlening   

’t Palet heeft een groot aantal gekwalificeerde BHV-ers. Hun taken, bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden zijn schriftelijk vastgelegd. Op dit moment zijn de volgende medewerkers 

BHV’er: 

 Marjolijn Kruijer 

 Marcel van Eenbergen 

 Nikki Heusschen-Drenthen 

 Miranda Snelders 

 Yvonne Timmermans 

 Anita Bogers 

6.3. Preventiemedewerker 
Er wordt nog een preventiemedewerker benoemd op ´t Palet. De preventiemedewerker heeft drie 

wettelijke taken:  

 Het meewerken aan het verrichten en opstellen van de RI&E (Risico Inventarisatie & 

Evaluatie).  

 Het uitvoeren of meewerken aan Arbo-maatregelen die voortkomen uit het plan van aanpak.  

 Het samenwerken met, en het adviseren aan, bestuur, directie, Arbo werkgroep en MR.  

 Naast deze 3 wettelijke taken zijn er nog vele andere taken:  

 Het (mede) implementeren van het arbobeleid.  

 Het (mede) implementeren van een systeem voor arbozorg.  

 Het signaleren van gevaren en risico’s met betrekking tot arbeidsomstandigheden, in de 

ruimste zin des woords.  

 Het bewaken van de administratieve verplichtingen zoals opgenomen in de wet- en 

regelgeving.  

 Het aansturen van de Arbodienst en/of andere deskundige personen/diensten en het 

bewaken van de kwaliteit van de dienstverlening.  

6.4. Luisterjuffen 

Soms overkomen je heel vervelende dingen of gaat er iets helemaal mis. Je hebt langdurig ruzie met 

iemand op school of thuis, je wordt gepest of er gebeuren andere dingen waar je boos of verdrietig 

van wordt. Je wilt dat het stopt, maar je weet misschien niet hoe. De school heeft twee interne 

vertrouwenspersonen/ luisterjuffen; Nikki Heusschen-Drenthen en Suzy Chorlton.  

Bij hen kunnen leerlingen (ouders  en teamleden) terecht met klachten en/of  zaken die men 

vertrouwelijk wil bespreken.  In eerste instantie is de groepsleerkracht het eerste aanspreekpunt, 

maar soms zijn er zaken die je liever met iemand anders wilt bespreken. Natuurlijk hopen we dat het 

niet nodig is en dat alles goed gaat, maar als je wilt komen praten ben je altijd welkom!  



6.5. Samenwerking partners  

Basisschool ’t Palet maakt deel uit van Spilcentrum Boschdijk. Een SPILcentrum is een brede 

school, waar alle voorzieningen voor kinderen van nul tot twaalf onder één dak zijn te 

vinden. School, peuterspeelzaal, kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang werken hier 

nauw met elkaar samen. Daarnaast heeft de school nauw contact met een aantal externe 

partners die een groot aantal projecten en activiteiten voor de kinderen van de wijk en 

school verzorgd. Door te werken vanuit dezelfde drie regels (We gaan aardig en respectvol 

met elkaar om, we gebruiken de materialen waar ze voor bedoeld zijn, we houden onze 

leef/speelomgeving schoon)  zorgen we er gezamenlijk voor dat er een eenduidige manier 

van omgang met elkaar is. Korte communicatielijnen tussen de verschillende teams zorgen 

voor een compleet beeld van de leefsituatie en het gedrag van het kind. Bij excessief 

ontoelaatbaar grensoverschrijdend gedrag bij één van de samenwerkende organisaties 

wordt er contact met elkaar gezocht. Het oppakken van de gezamenlijke 

verantwoordelijkheid in contact met ouder en kind zorgen voor duidelijkheid, rust en een 

prettig pedagogisch klimaat voor iedereen.  

Onze partners zijn:  

 Korein,  

 Zuidzorg consultatiebureau,  

 Stichting Woensel West,  

 Buurtonderneming Woensel West,  

 Wijksportclub Woensel West,  

 Eindhoven Sport  

 Kids Plus  

 WIJeindhoven  

 Jeugdgezondheid van de GGD Brabant-Zuidoost  

6.6. WIJeindhoven  
Onze school/SPIL maakt gebruik van de diensten van de generalisten van WIJeindhoven. De 

generalisten die aan ons SPIL zijn verbonden zijn Annemieke v.d. Schoot en Henriette Scheepers. Zij 

zijn elke maandagochtend op onze school aanwezig. WIJeindhoven helpt bij het verbeteren van de 

leef- en opvoedingssituatie van kinderen en jeugd, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.   

Een generalist gaat in gesprek met de ouders en/of kind(eren) om samen te bespreken hoe het gaat 

en waar hulp wenselijk is. De generalist biedt vervolgens, waar nodig, hulp en ondersteuning. Zo kan 

zij opvoedingsondersteuning bieden aan ouders/opvoeders. U moet dan denken aan alledaagse 

vragen zoals:  

 Leren luisteren en grenzen stellen 

 Slapen  

 Zakgeld  

 Computergebruik  

 Consequent zijn  



 Zindelijk worden  

 Eigen wil  

 Positief reageren  

 Echtscheiding en kinderen  

 Omgaan met ruzie tussen de kinderen  

 Eten  

 Hierbij kan met de methodiek Triple P (een positief opvoedingsprogramma) gewerkt worden. Ook 

kunnen themabijeenkomsten verzorgd worden, waarin onderwerpen rondom opvoeding en 

ontwikkeling centraal staan.   

 De generalist kan ook begeleiding aan het kind bieden. De gesprekken kunnen thuis, op school of op 

een kantoor van WIJeindhoven plaatsvinden. De generalist werkt samen met andere hulpverleners 

en organisaties die eventueel al betrokken zijn bij het kind/gezin, maar het streven is om zo weinig 

mogelijk verschillende hulpverleners in te schakelen zodat de hulp overzichtelijk blijft. Mocht er 

sprake zijn van complexe zorg, dan zullen we in overleg met u de situatie bespreken in het 

casusoverleg van de Buurtonderneming Woensel West. Dit alles om het welbevinden en de 

ontwikkeling van het kind te bevorderen.  

 Aanmelden kan de ouder direct zelf doen bij Annemieke of Henriette op maandagochtend 

(spreekkamer aula) of kan via de leerkracht van het kind lopen.  

6.7. Klachtenregeling  

Wij doen ons uiterste best om een school te zijn waar iedereen zich veilig en thuis voelt. Toch kan het 

gebeuren dat iemand ontevreden is en een klacht wil uiten. We gaan ervan uit dat wij zelf die 

klachten kunnen oplossen. Een goed en open gesprek tussen ouders, leerlingen, personeel en de 

schoolleiding haalt meestal de spanning wel uit de lucht. Maar er zijn natuurlijk situaties denkbaar 

dat dit niet kan (bijvoorbeeld klachten op het terrein van ongewenste intimiteiten of seksuele 

intimidatie, of als er sprake is van ernstig verstoorde verhoudingen). Om ook in die gevallen een 

eerlijke behandeling van de klacht te kunnen garanderen, beschikt ons schoolbestuur (SKPO) over 

een klachtenregeling die voor alle SKPO-scholen geldt. De tekst is te vinden op de website van de 

SKPO (www.skpo.nl); ga naar “ouders”; dan naar “uw kind”; dan naar “klachten”).  

6.8.  Vertrouwenspersoon op schoolniveau en SKPO-bestuursniveau:  
SKPO benoemt voor iedere school minimaal één vertrouwenspersoon. Op onze school wordt op dit 

moment een nieuw vertrouwenspersoon benoemd.  De vertrouwenspersoon kan aangesproken 

worden bij signalen en (vermeende) klachten. Zij helpt ouders, kinderen of teamleden bij de verdere 

behandeling van klachten. Bij ernstige zaken verwijst ze door naar de externe vertrouwenspersoon 

van SKPO, Irene Kersten (06 11396901 – info@irenekersten.nl). Zij verzorgt de eerste opvang 

(gesprek, horen, advies, afspraken) en begeleidt bij eventuele verdere acties.  

  



7. Protocollen bij ongewenste situaties 
Veiligheidsrisico’s, grensoverschrijdend gedrag, pesten en incidenten worden tijdig gesignaleerd. 

Er wordt tijdig en adequaat gehandeld, daar waar nodig geëscaleerd om verergering van de 

onveiligheid en de gevolgen ervan voor slachtoffers zo veel mogelijk te voorkomen. 

De signalen worden structureel besproken tijdens het MT overleg, teamoverleg, leerlingbespreking 

en zorgoverleg. Deze overlegmomenten worden standaard in het jaarplan opgenomen en ook 

beschreven in het schoolondersteuningsprofiel. 

7.1. Protocol ongewenst gedrag buiten spelen (logboek) 

We willen leerlingen verantwoordelijk maken voor het eigen buitenspeelgedrag door: 

 Leerlingen de ruimte te laten om zelf keuzes te maken en oplossingen te zoeken (we grijpen 

niet meer preventief in, behalve bij een ernstige overtreding.) 

 Leerlingen zelf conflicten te laten oplossen (onder begeleiding van surveillant of met 

terugkoppeling van surveillant) 

 Leerlingen consequenties laten ervaren als ze zich niet aan de regels houden. 

Frequentie Consequentie 

Elk ongewenst gedrag 

(fysiek of verbaal) tijdens 

buiten spelen 

Geen waarschuwing, direct aantekening in logboek door surveillant 

5 min time-out 

3-6x in logboek Groep 1&2: 15 min leuke les missen & excuustekening 

Groep 3 t/m 8: na schooltijd 15 min nablijven  &Leerling maakt 

excuusbrief of ruimt rommel op 

Gesprek leerkracht met ouders 

Tijdens de gesprekken worden de incidenten (leerling vertelt zelf zijn 

gedrag aan ouders) en de gevolgen daarvan besproken. Samen met 

ouder en kind wordt het gewenste gedrag besproken en kan het kind 

aangeven wat er voor nodig is om het gewenste gedrag consequent te 

laten zien. 

6x in logboek Groep 1&2: niet mee op uitje 

Groep 3 t/m 8: week binnen blijven met werkopdracht 

Gesprek met directie en ouders (afspraken worden in dossier van de 

leerling vastgelegd) 

Bij ernstige overtreding Surveillant informeert eigen leerkracht en legt sancties op. 

Surveillant kan besluiten leerling de rest van de pauze  apart te zetten 



7.2. Protocol ongewenst gedrag in de klas 

Met het protocol time-out willen we een bijdrage leveren aan het creëren van een fijne prettige en 

veilige sfeer. Het doel van de time-out is om de leerling te helpen in het verbeteren, vergroten, van 

hun sociaal gedrag en het ermee samenhangende verantwoordelijkheidsgevoel, zodat zij na de 

time- out,  kunnen terugkeren naar hun eigen groep.   

Frequentie ongewenst 

gedrag op een dag 

Consequentie 

1e keer Waarschuwing (uitleg gevolgen bij geen verbetering of herhaling 

gedrag) & naam op het bord 

2e keer Streepje achter naam 

3e keer 2e streepje achter naam 

4e keer STAP 1: Time out in de klas op de vaste time-out plek (10 min) 

N.B. bij de 3e time out in het schooljaar in klas of op de gang volgt ook 

een gesprek met de ouders 

5e keer STAP 2: Time out op de gang (10 min) 

Tijd moet na school worden ingehaald (nablijven) 

N.B. bij de 3e time out in het schooljaar in klas of op de gang volgt ook 

een gesprek met de ouders 

6e keer STAP 3: Time out bij collega (zie onder lijst met gekoppelde klassen) in 

de klas met werkpakket ‘uit de klas’  

Kind komt die dag niet meer terug in de klas 

Tijd wordt vanaf de volgende dag (evt gefaseerd) ingehaald na school. 

Ouders worden geïnformeerd door de leerkracht (indien nodig ook met 

IB/Directie) 

7e keer STAP 4: Time out bij IB/ Directie 

Direct een gesprek met ouders (door leerkracht en directie) waarin een 

gedragscontract zal worden opgesteld. Dit zijn bindende afspraken 

Kind komt die dag niet meer terug in de klas 

Tijd wordt vanaf de volgende dag (evt gefaseerd) ingehaald na school. 

 

Tot en met stap 2 kunnen de stappen richting time-out ook weer terug verdiend worden. Bij gewenst 

gedrag gaat een kind dezelfde stappen terug. 



Er kunnen ook stappen overgeslagen worden, afhankelijk van de ernst van het gedrag. Denk hierbij 

aan gedrag waarbij de veiligheid van de leerling, andere leerlingen of medewerkers in gevaar komt. 

Groepen die aan elkaar gekoppeld zijn: 

Groep 8 Groep 3a 

Groep 7 Groep 3b 

Groep 6/7 Groep 4a 

Groep 6 Groep 4b 

Groep 5a Groep 8 

Groep 5b Groep 7 

Groep 4a Groep 6/7 

Groep 4b Groep 6 

Groep 3a Groep 3b 

Groep 3b Groep 3a 

 

Nieuwe leerkrachten op school worden het eerste jaar gekoppeld aan een ervaren leerkracht! 

De leerkracht gaat altijd in gesprek met het kind dat ongewenst gedrag vertoont en gaat op zoek 

naar mogelijke oorzaken van dit gedrag.  

 De gevolgen van ongewenst gedrag worden besproken met de betreffende leerling en 

eventueel met andere leerlingen die hierbij betrokken zijn.  

 Alternatief gedrag wordt besproken. Wat zijn de verwachtingen? Wat kan een kind anders 

doen? Welk specifiek gedrag moet het kind laten zien? 

 Er wordt gekeken naar welke en wat voor hulp een kind nodig heeft om het gewenste gedrag 

te laten zien. 

 De gesprekkencyclus wordt geïntensiveerd als het gedrag verder escaleert.  

 Indien geen verbetering optreedt volgen adequate escalaties/ maatregelen via IB/ Directie! 

Zorgniveau’s geven aan hoe te handelen ! Ouders worden hierin altijd betrokken. 

  



7.3. Pestprotocol 

Er is een groot verschil tussen plagen en pesten. Als je geplaagd wordt, kun je altijd terugplagen. Dan 

komen er geen problemen. Plagen is niet gemeen, plagen is grappig. Om plagen kun je lachen en een 

volgende keer is een ander aan de beurt. Toch moet je met plagen ook opletten. Als hetzelfde kind 

lang geplaagd wordt, dan vindt diegene dat misschien niet meer leuk. En dan is het pesten. Er zijn 

ook gevoelige kinderen die niet goed tegen plagen kunnen en dat eerder als pesten ervaren. Het is 

belangrijk dat je daar goed op let.  

De verschillen tussen plagen en pesten in een overzicht: 

Plagen Pesten 

Gebeurt af en toe 
Iedereen is gelijk. Eerst plaagt de één en dan 
plaagt de ander weer 
Het gaat heen en weer 
Voor de lol 
Je kunt zeggen als het niet meer leuk is 
Voor iedereen is het leuk 
 

Gebeurt vaak en lang 
Eén of meer kinderen spelen de baas 
Gaat altijd één kant op met vaak hetzelfde 
slachtoffer 
Gemeen bedoelt 
Het is moeilijk of niet te stoppen 
Voor de één is het leuk maar voor de ander niet 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Je probeert het uit te praten met de 

leerling die jou pest 

PESTEN 
(signaal wordt altijd serieus 

genomen!) 

Je leerkracht of vertrouwenspersoon 

gaat met jullie  (individueel en 

gezamenlijk) praten en er worden 

afspraken gemaakt (gelden ook op de 

BSO) 

=> gespreksverslag in dossier 

leerling(en)  

Ouders van beide partijen worden 

ingelicht  

(zo snel mogelijk door leerkracht, liefst 

persoonlijk, afspraken worden toegelicht => 

Leerkracht koppelt na een week ook terug hoe de 

leerlingen zich aan de afspraken houden) 

Directie en IB-er worden ook 

ingelicht (evenals Korein indien 

leerlingen ook op de BSO zitten) 

Indien nodig gesprek met 

meelopers 

Melding buiten de school 

Ouders van pester komen 

nogmaals op school. 

Duidelijk wordt gemaakt 

dat het gedrag kan leiden 

tot schorsing binnen of 

buiten de school * 

(z 

Verwijdering van school 

Probleem 

opgelost 

Altijd opvolgen ! 

Leerkracht blijf monitoren hoe het 

gaat 

Eerste 3 weken: elke week in gesprek 

met leerlingen hoe het gaat. Na het 

eerste gesprek worden ook de ouders 

hierover geïnformeerd hoe het gaat. 

Indien pestgedrag van pester terug 

komt, gaat het schema verder op het 

punt waar het gestopt is ! 

Ouders van pester 

moeten op school 

komen voor gesprek 

met directie 

Externe hulpverlening (ouders worden 

meegenomen in dit traject) 

Bespreking en opvolging in zorgteam  

 

 
 

 

 

 

* in de bijlagen is het protocol “Schorsing  en verwijdering” van de SKPO opgenomen 

  



7.4. Schorsen en verwijderen 

In uitzonderlijke gevallen kan de directie in overleg met het bestuur overgaan tot schorsing en/of 

verwijdering van een leerling. In alle gevallen zal eerst de leerkracht worden gehoord. Definitieve 

verwijdering kan pas plaatsvinden als een andere school voor (speciaal) basisonderwijs bereid is, de 

leerling toe te laten of indien er acht weken zonder succes is gezocht.  

De ouders worden gehoord over het voornemen tot verwijdering en kunnen binnen zes weken een 

bezwaarschrift indienen bij het schoolbestuur. De uitgebreide regeling vindt u in de bijlagen. 

7.5. Melding Huiselijk geweld 

Vanaf 1 juli 2013 zijn scholen (bij wet) verplicht om volgens protocol te handelen als zij te maken 

hebben met (vermoedens) van kindermishandeling of huiselijk geweld.   

Op basisschool ’t Palet wordt het protocol gebruikt dat door de gemeente Eindhoven is opgesteld 

voor alle spilcentra in Eindhoven. Dit protocol is opgenomen in de zorgstructuur van de school.  

 Bij (vermoedens) van kindermishandeling of huiselijk geweld worden de volgende stappen 

genomen:  

1. Het in kaart brengen van de signalen  

2. Een collega raadplegen of Advies Meldpunt Kindermishandeling of Steunpunt Huiselijk 

geweld  

3. Gesprek met ouders en/of kind  

4. Inschatten van het risico, de aard en de ernst van het geweld  

5. Beslissen: hulp organiseren en of melden 

 
 


