Stappenplan grensoverschrijdend gedrag
1. Benoem het gedrag waar je last van hebt
“Ik zie dat…”, “ik hoor dat…..”
En wat het met je/de klas doet (gevoel)
“ik merk dat het …, “ik heb last van…”, “ik vind het storend dat…”
2. “Is het je bedoeling om... (wat doet het met je)?” of “wil je daarmee stoppen? (gewenst gedrag
benoemen)”

Nee -> “fijn dat dacht ik al, stop er dan maar mee”
“hoe ga je het de volgende keer anders doen?”
“wat spreken we af?”

Ja-> “Meen je dat?”
“Blijf je hiermee doorgaan?”
VERBAZING TONEN

Bij Ja:
3. Leiderstaal
- “Kijk me aan”, Ik wil dat je nu...”, “Stoppen nu”, “Hier geven …(materiaal)”
- “Je hebt nu de keus….
Je luistert naar mij

Consequentie
Bij consequentie, ook daadwerkelijk uitvoeren
- Dicht bij je laten zitten
- “Ik spreek je straks.. (na schooltijd/pauze)”
- Afkoelplek
- Uit de klas (eventueel hulp van collega/directie)
- Ouders bellen

4. In beide keuzes een kind-gesprek voeren. (Buiten lestijd, kind eerst laten afkoelen)
Vraag nogmaals naar BEDOELING
- “Is het jouw bedoeling om hiermee door te gaan?”
- “Wil jij echt dat ik jou zie als….?”

Onmacht
Nee, ik wil stoppen:
- Afspraken/plan maken
- Eventueel goedmaken/herstellen
Ouders informeren

Onwil
Ja, ik wil doorgaan:
- Ouders bellen voor een gesprek
- kind uit de klas

Gesprek met ouders:
Keuren ouders het gedrag af?

Ja
Hulp aanbieden
Passende plek indien nodig
Maak samen een plan
- 2 klassen hoger/lager
- Puppytraining

Ja, maar
School: stelling nemen
‘geen excuus voor
wangedrag’
Wilt u dat uw kind…?

Nee
Grenzen school aangeven (Smileyposter)
Schorsen
Is dit de juiste school voor u?
Kind voorlopig uit de klas, bedenktijd ouders
Gedrag verandert niet? Vervangende school

Aanvullende informatie
Handvatten grensoverschrijdend gedrag is geschreven om inzichtelijk te maken wat de stappen zijn die
genomen kunnen worden. Hierbij is uitgegaan van een situatie waarin de veiligheid van omstanders niet in
het geding is, maar het gaat om een machtsstrijd. De stappen helpen om als leerkracht vanuit vertrouwen te
communiceren en het kind de mogelijkheid te bieden de rechthoek weer binnen te komen. Komt dit gedrag
vaker voor en kan er een patroon geconstateerd worden? Schakel dan het zorgteam in en geef tijdig aan naar
ouders of dit gedrag nog binnen de mogelijkheden van de school behandeld kan worden.
Bij grensoverschrijdend gedrag waarin het kind aangeeft dat het de bedoeling is om zo te doen, kan na
schooltijd nogmaals gevraagd worden naar de bedoeling. Als het kind daarop aangeeft dat het niet zijn
bedoeling was kan de groene kant van het stappenplan gevolgd worden. Wanneer het kind zegt dat het wel
zijn bedoeling was mag dit herhaald worden waar de ouders bij zijn. Als ouders daarop aangeven dat ze het
gedrag afkeuren is er steun om verdere stappen te ondernemen.
Ouders kunnen echter ook reageren vanuit ja, maar waarin er een opsomming van redenen voor het gedrag
komt. Er is geen enkel excuus voor wangedrag! Dit mag ook duidelijk gemaakt worden en daaropvolgend
kan verwezen worden naar de Smileyposter, met de vraag of het de bedoeling is dat hun kind andere
kinderen lastigvalt.
Tenslotte kunnen ouders het gedrag ook goedkeuren, hierbij kan worden terugverwezen naar de
schoolregels waarmee de ouders akkoord gingen toen ze hun kind inschreven. Met de boodschap dat als dit
niet onderschreven kan worden er hier geen plek meer is op school en er gezocht mag worden naar een
school waar dit wel toegestaan is.
Onderstaand nog enkele aanvullende opmerkingen ter ondersteuning van de stappen:
Heb je het zelf kunnen waarnemen, of gebeurde het buiten je zicht?
Waargenomen: pal staan voor het fatsoen en handelen door kinderen eerst
te scheiden van elkaar.
Buiten je zicht: blijf uit een primair oordeel en toon verbazing
Was of is de veiligheid in het geding (van jou, kind, of omstanders)?
Veiligheid gaat voor. Indien nodig ontruimen, kinderen naar andere ruimte, extra
hulp laten halen.
Grensoverschrijdend gedrag van ouders of van leerlingen?
Bij ouders zorg dat er geen andere kinderen in de buurt zijn. Neem ouder mee naar andere ruimte of
maak aparte afspraak. Regel toezicht voor andere kinderen.
Staan er omstanders bij, die zich ermee kunnen bemoeien of die in een loyaliteitsconflict kunnen komen?
Opvang regelen voor andere kinderen of probleem parkeren naar moment dat er geen kinderen
meeluisteren.
Ben je in staat om te reageren?
Nee: probleem parkeren om te voorkomen dat je dingen zegt waar je spijt van krijgt. Geef aan
wanneer en onder welke voorwaarden dat wel kan.
Is het grensoverschrijdende gedrag van het kind naar jou toe gericht?
Haal een collega erbij, eventueel door middel van een kind uit de klas.

