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Verwachtingen ten aanzien van de omgang met elkaar 
 
We gaan ervan uit dat alle leerkrachten, ouders/verzorgers en leerlingen op de hoogte zijn 
van dit gedragsprotocol en het pestprotocol zoals vermeld in de schoolgids en hier naar 
handelen. 
Het hierna genoemde protocol geldt voor alle ouders, leerkrachten en leerlingen van onze  
school. 
 
De leerkracht en de leerling t.o.v. elkaar 
- we behandelen elkaar begripvol 
- we spreken geen kwaad over elkaar.  
- we spreken onbevooroordeeld over elkaar 
- we hebben een open, rustige verstandhouding met elkaar 
- de leerkracht zal de leerling altijd motiveren 
- de leerkracht zal zijn/haar invloed altijd ten positieve inzetten 
- de leerkracht zal de leerling de ruimte geven om zich te kunnen ontwikkelen 
- de leerkracht zal de leerling met zorg omgeven 
- we maken problemen bespreekbaar en lossen problemen op onder schooltijd,  
  zodat kinderen gerust naar huis gaan 
- de leerkracht draagt zorg voor een veilige omgeving 
 
De leerkracht en ouders t.o.v. elkaar 
- we zien elkaar als partner bij de begeleiding / opvoeding van de kinderen 
  (de ouder blijft eerste verantwoordelijke) 
- we stellen vertrouwen in elkaar 
- we behandelen elkaar respectvol, begripvol en correct 
- we tonen belangstelling, zonder nieuwsgierig te zijn 
- we spreken positief over elkaar en accepteren geen dreigende houding 
  (hieronder verstaan we o.a. schelden en agressief praten)  
- de leerkracht streeft ernaar een goed visitekaartje van de school te zijn 
 
De leerkracht t.o.v. collega’s 
- accepteert de ander en geeft vertrouwen 
- is eerlijk naar de ander 
- komt afspraken na 
- houdt zich verre van roddel en geeft daartoe geen gelegenheid 
- maakt zaken bespreekbaar wanneer hem/haar iets dwars zit 
- respecteert de mening van de collega 
- geeft een collega de ruimte wanneer die dat nodig heeft 
- stelt zich lerend op t.o.v. de collega 
- stelt zich op als teamlid 
- te allen tijde en in alle situaties is de leerkracht zich bewust van zijn  
  professionaliteit en handelt daarnaar 
 
De ouders en leerlingen t.o.v. elkaar 
- we spreken geen kwaad over elkaar 
- we spreken onbevooroordeeld over elkaar 
- we behandelen elkaar begripvol 
- de ouder bemoeit zich niet met ruzies of onenigheden op het schoolterrein 
  (behalve als leerkrachten niet aanwezig zijn) 
- de ouder gedraagt zich zorgzaam en verantwoordelijk voor kinderen bij  
  excursies schoolreisjes e.d. 
- we hebben een open, rustige houding t.o.v. elkaar     
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De ouder t.o.v. andere ouders 
- is zich bewust dat ieder kind voor zijn/haar ouder(s) zeer dierbaar is 
- beseft dat ouders eerstverantwoordelijk zijn voor hun eigen kind 
- spreekt geen kwaad over de ander en laat dit andere ouders ook niet toe 
- tracht zich op zijn/haar wijze in te zetten voor het welzijn van de leerlingen 
- neemt eigen verantwoording in het bespreekbaar maken van problemen en 
  verschuilt zich daarbij niet achter anderen       
    
Het kind t.o.v. andere kinderen 
- respecteert elk kind 
- spreekt positief over en met anderen  
- speelt met andere kinderen zonder te duwen, trekken en schoppen 
  NB. Ook al is het maar een geintje; vaak begint pestgedrag en ruzie juist met zo´n 
  geintje. Een geintje moet kunnen….maar dan zonder geduw, getrek en gesjor aan elkaar! 
 
 

Wat doen we wanneer iemand zich niet aan de afspraken houdt? 
De fases waar in de consequenties van afwijkend gedrag van een leerling zijn ingedeeld 
staat beschreven hieronder.  
NB. Deze fases gelden ook voor een leerkracht of ouder, die zich niet aan afspraken houdt.  
       In deze gevallen treedt de directeur op. 
 
Fase 1 
De leerkracht spreekt waar nodig kinderen/ collega’s/ ouders aan op hun gedrag en wijst hen 
op de afspraken. 
 
Fase 2 
De intern begeleider  wordt ingeschakeld en (samen met leerkracht/ directeur) een plan van 
aanpak wordt opgesteld; dit wordt besproken met betrokkenen. 
 
Fase 3 
Wanneer er geen duidelijke veranderingen waarneembaar zijn worden zij,  
die zich niet aan de regels en afspraken houden, aangesproken door de directie. 
 
Fase 4 
In uiterste noodzaak wordt aan het bestuur van de ISOB gevraagd actie te 
ondernemen.  
 
Onze school vindt een veilig, plezierig en positief klimaat van omgaan met elkaar belangrijk. 
Daarom wordt ongewenst gedrag niet getolereerd. 
Dat geldt voor zowel leerkrachten, leerlingen en ouders. 
Temeer daar onze school als organisatie gebaat is bij het juist hanteren van de 
gedragsregels en leerlingen en ouders als “welkome gast” een correcte behandeling mogen 
verwachten. Omgekeerd zullen leerlingen en ouders zich als “welkome gasten” moeten 
realiseren, dat zij zich eveneens dienen te houden aan de opgestelde gedragsregels. 
 
Fase 5 
In dit kader gelden binnen onze school drie algemene gedragsregels: 
• indien sprake is van verbaal geweld, bedreigingen of anderszins, zal aangifte bij  
   de politie volgen als een van de partijen zich bedreigd voelt. 
• lichamelijk geweld, slaan of anderszins, met als gevolg de ander letsel toe te  
  brengen en/of te intimideren leidt automatisch tot aangifte bij de politie. 
• seksuele intimidatie of seksueel misbruik leidt tot aangifte bij de politie.  
  NB. Er is in dit verband sprake van meldingsplicht wanneer iemand weet heeft van  
         dergelijke praktijken. 
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Pestprotocol 
 
Ouders/verzorgers zijn de eerste verantwoordelijken voor de opvoeding van hun kind. 
Bij het kiezen voor basisschool de Juliana van Stolberg, sluiten de ouders / verzorgers aan 
bij het geheel van afspraken van de school. 
Eén van de bouwstenen van onze visie, met betrekking tot het omgaan van kinderen met 
elkaar, is dat ieder kind zich veilig moet voelen op onze school. Wij willen samen met de 
kinderen werken aan die veilige omgeving. 
Immers, een kind dat zich veilig voelt, ontwikkelt zelfvertrouwen en een goed gevoel van 
eigenwaarde. 
 
 
Het pestprotocol staat op de website en ligt op school ter inzage. 
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Respect School afspraken 
Omgaan met 
elkaar 

We hoeven niet ieders vriend te zijn, maar zijn wel vriendelijk voor 
elkaar 
 
We helpen als iemand een probleem heeft 
We hebben respect voor de mening van een ander 
Stop (hou op) = stoppen (tekst kan per groep aangepast worden) 
Plagen kan, pesten absoluut niet  
Meningsverschillen lossen we op met onze mond. 
             Problemen los je pratend op. Zeg wat je bedoelt* 
We discrimineren niet; iedereen mag anders zijn 
We letten op ons taalgebruik 
Behandel een ander zoals jij zelf behandeld wilt worden 
Laat elkaar uitspreken en luister naar elkaar 
Accepteer dat dingen soms anders gaan dan je zou willen 
Ga blij naar huis  
(NB. de leerkracht zorgt ervoor dat ruzietjes op school worden opgelost) 
 
Geef een IK boodschap: 
Stop hou op: dit wil ik niet 
Ik wil dat je nu stopt met…. 
Als je nu niet stopt dan ga ik naar juf/ meester 
Ik ga nu naar juf/ meester 
 
 

Omgaan met 
materiaal 

Je gaat zorgvuldig om met alle materialen en gebruikt spullen van een 
ander alleen als je daar toestemming voor hebt 
 
Wees zuinig op je spullen en op die van een ander 
Wat heel is moet heel blijven 
Eten en drinken doen we in de klas 
Als je iets kapot maakt, geef je dat door aan de leerkracht 
Na schooltijd wordt de gang opgeruimd achtergelaten; tassen aan de 
kapstok 
De vloer van de klas is na schooltijd “leeg”  
 
 

Omgaan met 
je omgeving 

We zorgen voor een schone en veilige omgeving; in school is het 
rustig  
 
We lopen rustig door de school 
We vegen onze voeten bij binnenkomst 
We ruimen onze eigen rommel op 
Jassen hangen in de luizenzak; tassen aan de kapstok 
We fietsen niet op het plein tussen 08.00 uur en 16.00 uur 
Fietsen staan in het rek voor de school (uitgezonderd fietsen van kleuters) 
Voetballen mag tot een kwartier voor schooltijd en in het speelkwartier; hou 
rekening met een ander 
Na gebruik wc doorspoelen en schoon achterlaten; handen wassen 
Per groep kan maar één kind tegelijk naar de wc 
kauwgom in de klas alleen bij een traktatie 
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