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Protocol Grensoverschrijdend gedrag 
 
 
Wat bedoelen we daarmee? 
Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we wangedrag, fysiek geweld, structureel 
ontoelaatbaar pestgedrag, seksuele intimidatie, racisme of discriminatie, diefstal, 
vernieling of het herhaald negeren van schoolregels. 
 
In de school zien we dan bijvoorbeeld: 

 het gooien met lesmateriaal  

 het ontsieren bv. door krassen van lesmateriaal 

 het beschadigen van lesmateriaal 

 het omvergooien van meubilair 

 het meenemen van spullen van anderen 

 het uitschelden van leerkracht en/of leerlingen 

 het bedreigen van leerkracht en/of leerlingen door met een voorwerp een gooiende 
beweging te maken 

 het weglopen 

 fysiek geweld tegen leerkracht en/of leerlingen 

 herhaaldelijk door de uitleg heen praten 

 zonder toestemming door de klas lopen 

 herhaaldelijk praten tijdens stiltemomenten 
 
 
Hoe kijken we er naar? 
In de beoordeling of er sprake is van grensoverschrijdend gedrag, houden we vanuit onze 
professionele benadering rekening met de leeftijd van de leerling. We laten vanuit onze 
pedagogische benadering een rol spelen of er sprake is van perspectief, van vertrouwen 
in ontwikkeling ten goede bij de leerling. 
 
 
Hoe handelen we? 
Bij grensoverschrijdend gedrag wordt het formulier ingevuld. De leerkracht stelt, in overleg 
met de directie, dit verslag op en informeert de ouders/verzorgers. Ouder/verzorger 
ondertekent het verslag ‘voor gezien’ en het wordt bewaard in het leerlingendossier. De 
ouders/verzorgers krijgen een kopie van het ondertekende formulier. 
 
 
 
 
 

  



Kindcentrum Mozaïek 

 
 

FORMULIER GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG 

 
 

Gegevens van de melder 

Naam   

Groep   

Functie  

     

Gegevens van de betrokken leerling(en) 

Naam  Groep  

Naam  Groep  

Naam   Groep  

Naam  Groep  

 

Gegevens omtrent het incident 

Datum en tijd waarop het incident plaatsvond ….. - ….. - ……….   …… : …... uur 

Plaats waar het incident plaatsvond  

Wie waren er behalve de genoemde leerling(en) 
nog meer bij betrokken? 

 

                 

Omschrijving van het incident 

 
 

               

Vervolgaanpak 

 
 

                  

In te vullen door het management 

Melding ontvangen d.d. ….. - ….. - ………. 

Melding aan directie  ja / nee 

  
Datum:        Datum: 
Handtekening ‘voor gezien’ ouders:    Handtekening directie 
 
 
……………………………………………….   ………………………………………………… 


