
Protocol grensoverschrijdend gedrag

Inleiding
Op de obs Piet Mondriaan hebben wij school- en groepsafspraken. Deze afspraken zijn in elke iedere
klas zichtbaar en worden met regelmaat besproken door de leerkrachten. Daarnaast hanteert de
school een gedragscode (zie schoolgids en website). Hiermee willen wij bereiken dat iedere leerling
zich veilig voelt bij ons op school en op het schoolplein. Wij meten deze veiligheidsbeleving met ons
leerlingvolgsysteem “ZIEN!” en de observaties van de leerkrachten.

Het kan natuurlijk gebeuren dat de afspraken worden vergeten. De leerling wordt dan gewezen op de
afspraak. Er kan echter ook een situatie ontstaan waarin het de leerling ook na een waarschuwing of
bij herhaling niet lukt om zich aan de afspraken te houden. Om (het gevoel van) de veiligheid te
waarborgen, kan de leerkracht genoodzaakt zijn om een sanctie op te leggen aan de leerling die de
afspraken overtreedt. In dit geval is er sprake van 'grensoverschrijdend gedrag'. Om alle betrokkenen
hierbij te betrekken en voortijdig te informeren, is er een protocol opgesteld waarin de stappen die
genomen kunnen worden, omschreven staan.

Sancties
Een sanctie is een reactie op het overtreden van de schoolregels door een leerling van een aan de
school verbonden persoon. Er worden verschillende sancties met een officieel karakter toegelicht, dat
wil zeggen sancties die worden geregistreerd en die grensoverstijgend zijn. Het gaat hier om sancties
die kunnen worden opgelegd aan leerlingen van de school. Deze sancties en acties zullen altijd eerst
met ouders worden besproken voordat deze worden uitgevoerd.
Indien het protocol grensoverschrijdend gedrag in werking wordt gezet, hebben de ouders en de
leerkracht(en) contact gehad. Er wordt een begeleidingsplan gericht op gedrag opgesteld en
besproken. Het is van belang dat ouders en school samen dit plan ondersteunen.

Grensoverschrijdend gedrag
Wij definiëren grensoverschrijdend gedrag als volgt: gedrag waardoor de veiligheid en het gevoel van
veiligheid binnen de schoolomgeving wordt aangetast.

Kenmerken van grensoverschrijdend gedrag
● Verbale agressie: grof en kwetsend taalgebruik naar medeleerlingen en/of personeelsleden.

Hiertoe worden ook discriminerende - en/of seksueel getinte opmerkingen gerekend.
● Fysiek agressie: zoals moedwillig slaan, schoppen, bijten en bespugen van medeleerlingen

en/of personeelsleden. Ook het gooien van spullen naar personen wordt hiertoe gerekend.
● Het moedwillig ernstig verstoren van de orde binnen of buiten de groep.
● Het moedwillig vernielen van materiaal.
● Weglopen buiten de invloedssfeer van de school.

Interpretatie van grensoverschrijdend gedrag
● Corrigeerbaarheid van de leerlingen (kan de leerling gestopt worden?)
● Frequentie van het grensoverschrijdende gedrag (eenmalig voorval of structureel?)
● Leeftijdsadequaat handelen: wanneer een kleuter een medeleerling slaat, heeft dat een

andere lading dan wanneer een bovenbouw leerling dit doet. De inschatting hiervan is aan de
professional die een afweging maakt op grond van de ontwikkelingspsychologie.
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Acties bij grensoverschrijdend gedrag
Het kan gebeuren dat een leerling zich niet aan de regels houdt. De leerkracht gaat dan over tot de
onderstaande reactieprocedure. Leerlingen weten dat de leerkrachten allemaal op dezelfde manier
reageren en dat altijd dezelfde consequenties gelden voor ongewenst gedrag.

De vastgestelde consequenties
De incidenten en de bijbehorende sancties die hieronder beschreven staan, zijn geldig voor acht
weken. Een leerling krijgt na iedere vakantieperiode een nieuwe kans om ontwikkeling en verbetering
te kunnen laten zien.

● Tijdens een incident krijgt de leerling een waarschuwing d.m.v. een gele kaart. De leerkracht
zegt: “Dit is een officiële waarschuwing, je bent nu onveilig boos of je gaat nu de grens over”.

● Indien de leerling niet stopt, krijgt de leerling een rode kaart. De leerkracht schakelt externe
hulp in van de intern begeleider, gedragsspecialist of de directie. De leerling wordt
meegenomen uit de klas. Leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 kunnen de rest van de dag buiten
de groep geplaatst worden. Leerlingen uit de groepen 1 t/m 4  worden ook buiten de groep
geplaatst, de duur hiervan zal leeftijdsadequaat zijn.
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● De leerling vult een ‘oepsblad’ in (zie bijlage) met daarop de situatie beschreven en wat er de
volgende keer beter zal gaan. De ouders worden bij iedere rode kaart uitgenodigd voor een
gesprek zoals hieronder beschreven staat. Dit kan na schooltijd zijn of de volgende morgen,
afhankelijk wat de mogelijkheden zijn van de leerkracht en ouders.

● Mocht een leerling zich niet laten verwijderen, worden ouders gebeld om de leerling te komen
ophalen. Ouders dienen de leerling direct op te halen.

● De volgende dag om 08.00 uur melden de ouders zich met de leerling bij de leerkracht. De
leerkracht maakt contact met de leerling en afspraken voor die dag. Ouders ondertekenen de
incidentenregistratie.

● De leerkracht en ouders maken ook een afspraak voor na schooltijd zonder de leerling.
● Indien een leerling twee keer in één week grensoverschrijdend gedrag vertoont, kan de

directie overgaan tot het schorsen van de leerling. De leerling wordt voor één dag geschorst.
De ouders  en leerling melden zich de dag na de schorsing om 8.00 uur bij de leerkracht. De
leerkracht maakt contact met de leerling en afspraken voor die dag.

● De leerkracht noteert het  incident dat tot een rode kaart heeft geleid op het
incidentregistratieformulier. Dit formulier wordt door ouders ondertekend en opgeslagen bij het
overzicht incidentenregistratie en in Parnassys bij de leerling.

● De betreffende ouders worden voordat dit protocol in werking wordt gezet hierover
geïnformeerd. De leerkracht en intern begeleider spreken dit protocol met de ouders door en
laat ouders het protocol ondertekenen.

● Wanneer een leerling voor de derde keer grensoverschrijdend gedrag laat zien, spreken we
over structureel grensoverschrijdend gedrag.

De directie van de school kan overgaan tot de vervolgstappen. Zie ook de schoolgids.
1. Advies tot schorsing van een leerling. De leerplichtambtenaar en de onderwijsinspectie

worden op de hoogte gesteld.
2. Inzetten traject herplaatsing op een andere school.
3. Advies tot verwijdering van de leerling (leerplichtambtenaar, de onderwijsinspectie en het

bevoegd gezag worden op de hoogte gesteld, de directeur neemt de beslissing).

De vastgestelde consequenties tijdens de overblijf
Het kan gebeuren dat een leerling tijdens de overblijf grensoverschrijdend gedrag laat zien. De
overblijfmedewerkers volgen dezelfde reactieprocedure als op pagina twee beschreven staat.
Op het moment dat de overblijfcoördinator een sanctie uitdeelt, wordt er dezelfde dag contact
opgenomen met de ouders. De overblijfcoördinator bespreekt het incident altijd eerst met de
leerkracht en stemmen op elkaar af. De overblijfcoördinator registreert het incident en deelt dit met de
desbetreffende leerkracht, ouders en gedragsspecialist.

Wanneer een leerling grensoverschrijdend gedrag laat zien gelden de volgende sancties.
● De leerling krijgt een gele kaart: de leerling gaat naar binnen en wordt bij de directeur

geplaatst. De leerling krijgt een “oepsblad”  en neemt de volgende dag geen deel aan de
overblijf. De leerling zit bij de directie.

● Indien er een tweede incident plaatsvindt binnen de acht weken (periode van vakantie tot
vakantie), zal de leerling een oranje kaart krijgen. De leerling neemt niet deel aan de overblijf
en zit de gehele week bij de directie.

● Indien er een derde incident plaatsvindt binnen acht weken, zal de leerling een rode kaart
krijgen en mag hij gedurende een week niet deelnemen aan de overblijf. De leerling eet die
week thuis.

NB De directeur kan bij acuut gevaar voor de veiligheid afwijken van bovengenoemde stappen en kan
besluiten een leerling eerder in dit traject de toegang tot de school te weigeren indien de veiligheid van
alle aanwezigen niet gewaarborgd kan worden.
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Bijlage 1:

OEPS BLAD nr.

Naam : _____________________________________ groep: ________ datum: _______________

Je bent verantwoordelijk voor je eigen gedrag.
1. Jij vult hieronder in wat jouw rol is geweest in de situatie die zich net heeft voorgedaan.
2. Ook  geef je aan wat je denkt te kunnen doen om tot een oplossing te komen.

Daarna gaan wij met elkaar in gesprek om samen jouw oplossing te bekijken en afspraken te
maken om ervoor te zorgen dat het probleem wordt opgelost en volgende keer voorkomen kan
worden.

Wat is er gebeurd en wat heb ik gedaan? (omschrijf de gebeurtenis zo, dat het duidelijk is voor
iemand die er niet bij is geweest.)

Wat vind je van wat jij gedaan hebt? (wat denk je nu?)

Hoe voel je je nu? (probeer je gevoel te omschrijven)

Wat had je anders kunnen doen?

Hoe wil jij het probleem oplossen? (wat voor oplossingen kun jij allemaal bedenken?)

Welke afspraken maken wij met elkaar? (samen met de leerkracht en betrokkenen invullen)

Jouw handtekening:                                                    handtekening leerkracht:
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