
 

 

Protocol Gedrag 
Vastgesteld op 1-09-2016 

1. Inleiding 
Dit protocol is een richtlijn waarin aangegeven staat welke te volgen stappen voor kinderen met problematisch 

gedrag er doorlopen moeten worden. 

Onder kinderen met problematisch gedrag verstaan wij kinderen die regelmatig gedrag vertonen wat niet door 

de beugel van IKC Jan Ligthart kan en waarbij de eerder genomen maatregelen niet het gewenste effect 

hebben.  

Het kind is al meerdere malen onderwerp van gesprek geweest tussen leerkracht, ouders, intern-begeleider 

en/of directie. Het kind is tevens één keer of meer besproken op een VOT (voorbereidend 

ondersteuningsteam) en OT (ondersteuningsteam). 

Bij elke stap wordt bekeken of het kind bij ons op zijn/haar plaats is, of dat er stappen ondernomen moeten 

worden om het kind te melden bij het Samenwerkingsverband. 

Alle relevante verslagen worden in het leerlingdossier (digitaal in Parnassys) opgeborgen. Ten alle tijden zal er 

met ouders gesproken worden om hen mee te nemen in het proces. Wanneer ouders niet komen voor het 

gesprek, dan wordt het gemaakte contract opgestuurd. Tevens zullen de consequenties van de volgende stap 

worden beschreven. 

2. Stap 1 
Maatregelen in de groep: 

 In de klas uitproberen wat wel voor betreffende leerling zal werken 

 Reflecteren op eigen leerkrachtengedrag 

 Waarschuwen 

 Een tijdje op de gang plaatsen 

 Tijdelijk uitsluiten van een bepaalde activiteit  

 In de kleine pauze binnen blijven 

 Nablijven na schooltijd 

 Voor een deel van de ochtendschooltijd of een middag in een andere groep plaatsen  

 Ouders informeren over genomen maatregelen 

3. Stap 2 
 

1. Kind brengt de gehele dag door bij een andere leerkracht (na overleg met collega en IB-er of directie) 

2. Schriftelijke verslaglegging door eigen leerkracht in Parnassys. 

3. Zo snel mogelijk contact met ouder(s) / verzorger(s), waarbij het gedrag, de genomen maatregel en 

vervolgafspraken worden gemaakt. Schriftelijke verslaglegging van dit oudergesprek (leerkracht of IB-

er) in Parnassys 

4. Gesprek met kind, waarin een "contract" wordt opgesteld. Handtekening door kind en ouders. 

4. Stap 3 
 

 Kind verblijft maximaal een week met individuele taak bij een andere leerkracht  

 Schriftelijke verslaglegging door eigen leerkracht in Parnassys 

 Contact met ouder(s) / verzorger(s). Ouders moeten naar school komen voor gesprek met de 

leerkracht en een lid van het kernteam. In dit gesprek wordt gedrag gemeld, de reeds genomen 

maatregelen geschetst, het contract besproken en aangescherpt. Stap 4 wordt genoemd. 
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Verslaglegging "oudergesprek" in Parnassys.  

 Gesprek met het kind over contractaanscherping, door directielid of IB-er.  

5. Stap 4 
 

 Contact met ouder(s). Kind wordt opgehaald door ouder en blijft ook de dag daarop volgend thuis. 

Voordat ouders gebeld worden, volgt altijd eerst melding aan de directie. 

 De directie doet direct schriftelijk mededeling van haar beslissing aan de ouders / verzorgers.  

 Schriftelijke verslaglegging in Parnassys. (directie) 

 Bespreking van gedrag van het kind en de ondernomen actie met IB-er , directie en de leerkracht.  

 Gesprek met ouder(s), directielid en leerkracht. Er volgt een oudercontract (opgesteld door leerkracht 

en directielid) met daarin voorwaarde, waaronder kind op IKC Jan Ligthart kan verblijven. Stap 5 wordt 

genoemd. Het kind schuift in eindfase van het gesprek aan om de voorwaarden te vernemen.  

6. Stap 5 
 

 Schorsing/verwijdering conform reglement disciplinaire maatregelen. 

 Alle bovenstaande stappen kunnen overgeslagen worden, wanneer een leerling dusdanig gedrag 

vertoont, dat kind (eren) zich in de klas of op school niet meer veilig voelen. Dit kan door lichamelijk 

geweld (fysiek een ander pijn doen) en geestelijk geweld (b.v. grove scheldpartijen, scheldbrieven e.d). 

 


