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Inleiding  

In het verkeer zijn er regels. Die regels zijn er om alles goed te laten verlopen en botsingen te 

voorkomen. Op onze scholen hebben wij ook een aantal schoolregels met elkaar afgesproken, die 

er toe bijdragen een veilig klimaat op onze scholen te scheppen. 

De regels worden “op niveau” met de kinderen besproken. Leerlingen en leerkrachten proberen 

zich aan deze regels te houden en kunnen er in ieder geval op worden aangesproken. Wij hanteren 

de onderstaande regels:  

 

Karakter Protestants Christelijk Onderwijs 

1. Ouders en leerlingen respecteren de grondslag van de school.  

2. De school is toegankelijk voor alle kinderen. Verschillen worden geaccepteerd en 

gerespecteerd.  

3. Wij respecteren ieders geloof of levensovertuiging passend binnen de 

democratische rechtsstaat.  

4. Er heerst een veilig schoolklimaat.  

 

Veilig klimaat 

1. Leerlingen, docenten, onderwijsondersteunend personeel, directie en ouders gaan 

respectvol met elkaar om: zij doen elkaar geen pijn, hinderen elkaar niet en 

berokkenen elkaar geen schade. Niemand doet iets wat een ander stoort, raakt de 

ander niet aan als deze dat niet prettig vindt.  

2. Gelijke gevallen worden gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, 

levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, (seksuele) geaardheid of op 

welke grond dan ook, is niet toegestaan.  

3. Op school wordt geen geweld gebruikt en niet gepest. Er wordt niet geroddeld en 

gescholden. Ook wordt niet met geweld gedreigd en vindt geen afpersing plaats. Er 

wordt niet mishandeld en geen seksueel geweld gebruikt.  

4. Op school wordt iedereen met zijn eigen naam aangesproken.  

5. Iedereen zorgt dat de school er ordelijk en gezellig uitziet. Vanzelfsprekend heeft 

het personeel daarin een voorbeeldfunctie. Personeelsleden wijzen de kinderen, 

indien nodig, op de schoolspecifieke gedragsregels.  

6. Iedereen gaat zorgvuldig om met eigendom van een ander. Met zorgvuldig wordt 

bedoeld: het niet met opzet misbruiken van het geleende eigendom, zodat het 

eigendom ongeschonden teruggegeven kan worden. 



7. Het is niet toegestaan de (ICT-)apparatuur binnen de school te gebruiken voor 

opslag, opvragen en verspreiden van racistisch, discriminerend en seksueel getint 

materiaal.  

Persoonlijke contacten tussen leerkrachten/assistent(e) en leerling 

1. Directie, leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel proberen zo veel 

mogelijk te vermijden met één leerling achter te blijven in één ruimte. Indien een 

kind langer moet blijven, zorgt de leerkracht dat hij/zij zichtbaar is voor anderen. 

2. Leerkrachten vermijden zoveel mogelijk dat zij alleen zijn met een leerling of 

groepje leerlingen. Indien dat toch gebeurt, informeren zij collega’s hierover en 

laten de deur van de ruimte open.  

[Bij het geven van remedial teaching zijn de ouders op de hoogte gebracht van dit 

gebeuren. Deze activiteit vindt met gesloten deur plaats]  

3. Kinderen worden in principe niet bij de leerkracht thuis uitgenodigd. Wel kan een 

groepje leerlingen op bezoek komen na overleg met en toestemming van de 

ouders. De directeur wordt hierover geïnformeerd.  

4. Directie, leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel geven geen dure 

persoonlijke cadeaus aan leerlingen. Ook accepteren zij geen dure persoonlijke 

cadeaus van leerlingen en ouders. 

Schoolgebonden activiteiten 

1. Tijdens schoolgebonden activiteiten gelden dezelfde regels als in de schoolsituatie.  

2. Jongens en meisjes slapen gescheiden van elkaar.  

3. Het gedrag van leerkrachten vormt geen bedreiging of probleem voor de leerlingen.  

4. Het toezicht in douches en kleedruimtes wordt, indien mogelijk, verricht door 

leerkrachten van hetzelfde geslacht als de betreffende leerlingen. Is dit niet 

mogelijk, dan klopt de leerkracht duidelijk voordat hij of zij de douche of 

kleedruimte betreedt. Het gedrag van leerkrachten vormt geen bedreiging of 

probleem voor de leerlingen.  

Bewegingsonderwijs  

1. Het toezicht in douches en kleedruimtes wordt, indien mogelijk, gedaan door 

leerkrachten van hetzelfde geslacht als de betreffende leerlingen. Indien dat niet 

mogelijk is wordt er door de leerkracht eerst duidelijk geklopt voordat de kleed- of 

doucheruimte wordt betreden. Het gedrag van leerkrachten vormt geen bedreiging 

of probleem voor de leerlingen.  

2. Leerlingen vanaf groep 5 worden geacht zich zelfstandig aan- en uit te kunnen 

kleden. Bij jonge kinderen wordt incidenteel hulp verleend bij het aan- en 

uitkleden.  

3. Tijdens oefeningen kan de leerkracht functionele hulp verlenen zodanig dat de 

oefening juist en zonder gevaar wordt uitgevoerd. Lichamelijk contact mag nooit 

leiden tot ongewenste aanrakingen.  



4. Er wordt altijd voorzichtig gewerkt en gevaarlijk gedrag wordt vermeden: 

loshangende kledingstukken en moeilijk verwijderbare sieraden worden 

vastgemaakt of vastgeplakt, andere sieraden worden verwijderd en lang haar wordt 

bij elkaar gebonden, zodat er geen gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.  

 

Kleding 

1.  Leerlingen dragen geen hoofddeksels. 

2.  Personeel en leerlingen dragen geen kleding die voor anderen aanstootgevend is. 

Roken 

1. In het schoolgebouw wordt niet gerookt. De leerlingen mogen geen tabakswaren bij 

zich hebben.  

 

Gedrag kinderen 

 
1. Wanneer een kind herhaaldelijk ongewenst gedrag vertoont, bijvoorbeeld wanneer 

het kind de leerkracht een grote mond geeft of uitscheldt, opdrachten weigert uit te 

voeren, sociaal ongewenst of onbehoorlijk gedrag vertoont, wordt dit kind voor een 

ernstig gesprek naar een directielid gestuurd. Het gaat die dag niet terug naar de 

eigen groep, maar wordt in een andere groep geplaatst of blijft onder de hoede van 

de directie. Er wordt telefonisch melding gedaan aan de betreffende ouders door de 

directie, gevolgd door een gesprek. De leerkracht en de directie houden een 

logboek bij met naam, datum en tijdstip, aard van ongewenst gedrag en de 

genomen maatregel. 

2. Bij herhaling van de bovengenoemde gedragingen wordt het kind voor een tweede 

maal voor een ernstig gesprek gestuurd naar een directielid. Het kind gaat die dag 

niet terug naar de eigen groep, maar wordt in een andere groep geplaatst. Er wordt 

telefonisch melding gedaan aan de betreffende ouders door de directie, gevolgd 

door een gesprek. 

3. Als de tweede waarschuwing geen effect heeft en het kind weer ongewenst gedrag 

vertoont, zal overgegaan worden tot schorsing. Deze beslissing wordt door de 

directie genomen in overleg met het bevoegd gezag en per geval zal bekeken 

worden voor hoe lang de schorsing geldt. De ouders worden, samen met de 

leerkracht en de directie, voor een gesprek op school uitgenodigd. Daarnaast 

ontvangen de ouders een schriftelijke bevestiging van de schorsing en de reden 

waarom. Er vindt overleg plaats met de leerplichtambtenaar en de inspectie over 

het probleem en de genomen maatregelen. 

4. Indien de schorsing geen effect heeft en het kind nog steeds ongewenst gedrag 

vertoont, zal er tot langer durende schorsing worden overgegaan. De ouders 

worden voor een vervolggesprek uitgenodigd en ontvangen een schriftelijke 

bevestiging van de schorsing en de reden waarom. Er vindt vervolgoverleg plaats 

met de leerplichtambtenaar en de inspectie. Deze fase kan uiteindelijk leiden tot 

verwijdering van school. 



5. Van alle gesprekken wordt een verslag gemaakt en opgenomen in het 

leerlingdossier. 

 

Gedrag ouders 

 

Ter aanmoediging zijn de volgende gedragsregels opgesteld: 
 

1. De algemeen aanvaarde omgangs- en beleefdheidsvormen worden gehanteerd. 

2. Ouders die onder schooltijd binnen het schoolgebouw zijn, voorkomen het storen van 

lessen en de rust in het gebouw en volgen de aanwijzingen van het personeel op. 

3. Ouders die bepaalde werkzaamheden uitvoeren ‘in dienst’ van de school, houden zich 

aan gemaakte afspraken. 

4. Gesprekken over het gedrag of de ontwikkeling van het kind vinden zonder het bijzijn 

van het kind tussen leerkracht/leidinggevende en ouder plaats, tenzij beiden anders 

overeenkomen. 

5. Het niet in acht nemen van schoolregels leidt tot een nader gesprek met leerkracht of 

leidinggevende. Bij herhaaldelijk niet in acht nemen van de schoolregels (en/of 

gemaakte afspraken) vindt ontheffing van de taak plaats of wordt de toegang tot de 

school ontzegd in overleg met het bevoegd gezag. 

6. Bij herhaald ongewenst gedrag wordt de toegang, tot nader order, tot de school 

geweigerd. Hierover wordt het bevoegd gezag en de politie ingelicht. 

7. Er wordt aangifte gedaan bij de politie van verbaal of fysiek geweld tegenover kinderen 

of personeel van de school. 

 

 

 

 


