CBS Eben Haëzer

De Grieën 5
8536 VH Oosterzee
0514-541950
k.veltman@cbo-meilan.nl

PROTOCOL.
Ongewenst gedrag.
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Wat is voor school grensoverschrijdend gedrag?
*Schelden
*Anderen opzettelijk pijn doen.
*Anderen pesten/bedreigen/buitensluiten.
*Gooien met spullen
*Schreeuwen in de klas en de hal.
*Vernielen van voorwerpen van school of van een ander.
*Aan iemand anders eigendom komen zonder toestemming.
*Het niet willen luisteren/praten met een meester of juffrouw. (negeren)
*De rust en de sfeer in de groep bewust verstoren.
*Brutale opmerkingen richting een juf of meester geven.
*Weglopen.

Procedure bij ongewenst gedrag:
-

-

Een leerling wordt tweede keer gewaarschuwd voor grensoverschrijdend
gedrag.
Een derde keer volgt er een gesprek na schooltijd met het kind waarbij
duidelijke afspraken worden gemaakt en opgeschreven. Mocht een kind niet
willen luisteren/praten met een meester of juf dan worden de ouders ingelicht.
Bij herhaling van dit gedrag volgt een 2e gesprek met het kind en worden
de afspraken en consequentie besproken en de ouders worden ingelicht.
Stopt het ongewenste gedrag niet dan volgt er een gesprek met de ouders
waarbij duidelijke afspraken worden gemaakt over een vervolg.
Gaat het ongewenste gedrag door dan is er een tweede gesprek met de
Ouders. Er wordt dan een contract gemaakt waarin duidelijk het gewenste
gedrag wordt omschreven en de maatregelen bij het overschrijden daarvan.
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Contract format:

CBS Eben Haezer
De Grieën 5, 8536 VH Oosterzee

Voor:
Waarom?

Regels zijn er om een veilig klimaat voor iedereen te garanderen waardoor we
kunnen komen tot leren. Door enkele incidenten van de afgelopen weken is de
veiligheid en de goede sfeer in de groep/ in school af en toe in het geding.
Daarom moeten we dit contract bespreken. Zodat jij goed weet wat er van je
wordt verwacht en wat de school gaat doen als het weer gebeurt.
Welk gedrag willen we van jou zien?

*
*
*
*
*
Welk gedrag willen we niet weer zien?
*
*
*
*
*
Wat doen we als we bovenstaand gedrag zien?

*
*
*
*
*
Datum ondertekening:
leerling
ouders

meester/juf
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directeur

Mogelijke afspraken die in het contract komen te staan kunnen zijn:
1. Je krijgt 1 waarschuwing van meester/juf om binnen 10 minuten kalm te
worden.
2. Zo niet dan belt meester je vader en moeder.
3. Je gaat naar huis en krijgt een time-out om na te denken en tot rust te
komen.
4. Er vindt een melding aan / overleg met de leerplichtambtenaar plaats.
5. Later op de dag is er een gesprek met ouders, meester, juf en daar ben
jezelf ook bij.
6. Je krijgt weer een kans bij ons op school!

Stappen die volgen na herhaling van het ongewenste gedrag:
7. Bij herhaling van je ongewenste gedrag vinden stap 1 t/m 5 weer plaats.
8. Er vindt dan een schorsing*) van enkele dagdelen/dagen (afhankelijk van
wat
je hebt gedaan) plaats.
9. Je krijgt thuis werk.
10. Je krijgt weer een kans bij ons op school!
11. Wanneer je voor een tweede keer wordt geschorst gaan we met je ouders op
zoek naar een andere school.
*) Ingeval van schorsing treedt het beleid schorsing en verwijdering van CBO
Meilan in.
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