Protocol gewenst en ongewenst gedrag
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stap 4
Leerling wordt van school
verwijderd.

stap 3
Leerling wordt naar huis gestuurd.
Externe hulp inschakelen

stap 2
direct hele dag de klas uit
verbeterplan 2 opstellen
SMW wordt ingeschakeld

stap 1
direct halve dag de klas uit
verbeterplan opstellen

stap 0
time- out 10/20 minuten, daarna
dagdeel
zelfreflectieformulier
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protocol gewenst en ongewenst gedrag

Stap 0: Time - out fase: eerste maand
Wat houdt deze fase in?

Doel van deze fase
Duur van deze fase
(individueel afhankelijk)
Ouders
Wie zijn er betrokken bij deze
fase?

De leerling vertoont verstorend gedrag in de klas, naar de leerkracht of naar de medeleerlingen. De
leerling krijgt hiervoor twee waarschuwingen. Daarna zal de leerling een time- out krijgen. Dit betekent
dat de leerling voor een vaststaande periode van 10 minuten de klas uit moet. Wanneer het gedrag
zich die dag vaker voordoet, zal de time- out periode verlengd worden naar 20 minuten.
Ouders worden via een e-mail op de hoogte gesteld. SMW kan na toestemming van de ouders, met het
kind in gesprek gaan over het getoonde gedrag.
De leerling krijgt de tijd om te kalmeren en te reflecteren op het eigen gedrag. De leerling vult na deze
periode een formulier in ( zie bijlage 1) waarin hij/zij het eigen gedrag kan verklaren. Wanneer de
leerling het formulier niet invult, zal deze dat na schooltijd alsnog moeten doen.
2-4 weken, afhankelijk van de ernst van de situatie. Wanneer een leerling binnen de periode 2x per
week of vaker de time - out krijgt ,zal overgegaan worden op stap 1.
De ouders ondertekenen het zelfreflectieformulier.(bijlage 1)
De leerkracht
de leerling
de ouders
(SMW)
de leerkracht bij de time-out plek.
IB-er wordt op de hoogte gesteld.
Vermelding Parnassys
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Stap 1: De leerling verlaat een dagdeel de klas: tweede maand
Wat houdt deze fase in?

Doel van deze fase

Duur van deze fase
(individueel afhankelijk)

De ouders
Wie zijn er betrokken bij deze
fase?

De leerling blijft negatief gedrag vertonen ondanks vele waarschuwingen. De leerling verstoort hiermee
de les of belast andere leerlingen. De leerling wordt een halve dag de klas uitgezet. Het werk gaat mee
naar de alternatieve werkplek. Er volgt een gesprek met ouders en met de leerling. SMW kan, na
toestemming van de ouders of als gevolg op stap 1, met het kind in gesprek gaan over het getoonde
gedrag. De leerling maakt samen met de leerkracht een verbeteringsplan (zie bijlage 2)
De leerling wordt bewust van zijn/haar eigen gedrag en het effect hiervan. De leerling gaat hier
doelbewust mee aan de slag. De leerling zal zijn/haar eigen gedrag kunnen verbeteren en hiermee
weer een positieve sfeer weten te creëren.
Een maand. Binnen deze maand laat de leerling het gewenste gedrag zien. Mocht de leerling in die
periode toch het negatieve gedrag vertonen, dan zal deze direct een dagdeel de klas moeten verlaten.
Er is geen sprake meer van time- outs, maar directe, tijdelijke verwijdering uit de klas. Er wordt een
vaste werkplek gekozen voor de leerling wanneer deze de klas zal moeten verlaten.
Heeft deze fase geen resultaat dan wordt overgestapt naar fase 2
De ouders ondertekenen het verbeterplan van stap 1 (Bijlage 2)
De groepsleerkracht
De leerling
De ouders
(SMW)
De leerkracht van de alternatieve leerplek
De IB-er wordt in het proces betrokken
Vermelding in Parnassys

Stap 2: De leerling verlaat de gehele dag de klas: derde maand
Wat houdt deze fase in?

Het gedrag van de leerling is na een maand niet verbeterd of zelfs verergerd. De leerling wordt bij
negatief gedrag een hele dag uit de klas verwijderd. Deze zal bij een andere leerkracht of bij de
directeur geplaatst worden met voldoende werk voor die dag. Alle activiteiten die voor de eigen klas
gepland staan die dag komen te vervallen voor de leerling. Er zal wederom een gesprek worden
gevoerd met de ouders. Daarna zal een gesprek volgen met de ouders en de leerling. Er wordt een
nieuw verbeteringsplan opgesteld waar ouders ook bij meedenken. (zie bijlage 3) SMW wordt
ingeschakeld. Wanneer ouders in eerdere fases niet akkoord gegaan zijn met hulp van SMW zal de
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school een meer dwingend gesprek met de ouders hierover hebben.
Doel van deze fase

Duur van deze fase
(individueel afhankelijk)

De ouders
Wie zijn er betrokken bij deze
fase?

De leerling krijgt de kans om zowel aan ouders als aan de leerkracht uit te leggen wat er aan de hand
is. De leerling zal merken dat ouders en leerkracht op 1 lijn zitten en dat er geen mogelijkheid is tot
uitspelen van beiden.
De leerling krijgt een tweede kans om zijn/haar gedrag te verbeteren. Dit zal in een nieuw plan worden
vastgelegd, waarbij ook ouders het plan zullen ondertekenen.
Een maand. Binnen deze maand zal de leerling positief en gewenst gedrag laten zien en merken dat
hij/zij hierdoor meer plezier op school zal hebben. Mocht er binnen deze maand toch negatief gedrag
worden vertoond, dan zal de leerling de rest van de dag de klas verlaten met voldoende werk. Om
14.45 uur zal er een gesprek zijn tussen leerling en leerkracht. Hierbij zal het plan ook besproken
worden om de leerling er aan te herinneren wat het gewenste gedrag is.
Heeft deze fase geen resultaat dan wordt overgestapt naar fase 3
De ouders ondertekenen het verbeterplan van stap 2 (Bijlage 3)
De groepsleerkracht
De leerling
De ouders
IB-er
De leerkracht van de alternatieve leerplek
Er wordt melding gemaakt in Parnassys

SMW

Stap 3: De leerling moet door ouders worden opgehaald wegens herhaaldelijk ongewenst gedrag: vierde maand.
Wat houdt deze fase in?

Doel van deze fase

Het gedrag van de leerling is ondanks stap 1 en 2 niet verbeterd of zelfs verslechterd. We spreken dan
van een hardnekkig gedragsprobleem. Er volgt opnieuw een gesprek met de ouders, leerkracht en
ditmaal ook de directeur. Is er specifieke hulp nodig door een externe? (Rots en Water, psycholoog,
psychiater, bureau jeugdzorg, huisarts/ziekenhuis, onderzoeksbureaus)
In deze fase zullen de ouders gebeld worden om hun kind op te komen halen wanneer deze
aanhoudend verstorend gedrag vertoont waardoor de lestijd of veiligheid van leerlingen in gevaar
komt. Wij verzoeken de ouders om hun kind binnen een uur van school te komen halen. De leerling zal
in de tussentijd bij de directeur verblijven. Hierbij zal ook de leerplichtambtenaar worden ingelicht.
Er is kennelijk een onderliggend probleem wat de oorzaak van het gedrag is. Dit kunnen we als school
niet zomaar oplossen. Er wordt daarom passende hulp gevonden voor de leerling. Dit kan een externe
hulp beter onderzoeken. Hierdoor zal de leerling daadwerkelijk geholpen kunnen worden en gaat de
leerling hopelijk beter in zijn/haar vel zitten.
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Duur van deze fase
(individueel afhankelijk)
Wie zijn er betrokken bij deze
fase?

Twee maanden. Binnen deze maanden moet hulp gevonden zijn en ook al gestart zijn. Bij aanhoudend
negatief gedrag binnen deze periode zullen de ouders gebeld worden om het kind op te halen.
Schoolwerk zal meegegeven worden naar huis om daar te maken. Dit dient de volgende dag bij de
leerkracht te worden ingeleverd.
De groepsleerkracht
De directeur
De leerling
De SMW-er
De ouder
De leerplichtambtenaar
De IB-er

Stap 4: De leerling wordt definitief van school verwijderd: vanaf 6 maanden
Wat houdt deze fase in?

Het gedrag van de leerling verbetert niet, ondanks externe hulp. Hierbij wordt de beslissing genomen
dat onze vorm van onderwijs niet gepast is voor de leerling. De school zal overgaan tot verwijdering
van de leerling. Daarbij zullen wij gedurende een periode van 8 weken trachten een nieuwe, geschikte
school voor de leerling te zoeken. Bij deze zoektocht zal niet alleen gekeken worden naar regulier
onderwijs maar ook naar speciaal onderwijs. Na deze periode zal de leerplichtambtenaar deze zorg
overnemen. Ouders staan uiteraard zelf ook vrij om een school te kiezen. In de tussentijd probeert het
kind onderwijs te volgen op school. De leerplichtambtenaar wordt ingeschakeld.

Doel van deze fase

De leerling is niet op zijn/haar plaats op deze school. Hierdoor komt het kind niet tot leren en is de
leeromgeving voor de rest van de klas niet optimaal. Er wordt een school gezocht waar de leerling
beter op zijn/haar plek is.
8 weken. Hierna zal de leerplichtambtenaar helpen met het zoeken naar gepaste hulp en onderwijs.
Binnen 6 weken nadat de ouders officieel hebben gehoord dat hun kind naar een andere school moet,
mogen zij bezwaar aantekenen bij de leerplichtambtenaar en/of het bestuur van de huidige school.
De groepsleerkracht
De leerling
De ouders
De directeur, de leerplichtambtenaar.
Na iedere stap volgt een evaluatie. En wordt vastgesteld of een leerling al dan niet doorgaat naar een
volgende stap of dat het proces afgerond kan worden. Aan de evaluatie zullen minimaal de leerkracht
en de IB-er deelnemen.

Duur van deze fase
(individueel afhankelijk)
Wie zijn er betrokken bij deze
fase?
Evaluatie
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Bijlage 1 : Zelfreflectie formulier.
Naam leerling:
Duur van de time - out:
10/20/30 minuten

Datum:
Groep:

Waarom krijg ik een time – out?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Situatie volgens leerkracht.
.……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..

Wat gebeurde er? (jouw kant van het verhaal)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
Hoe reageerde ik op de situatie?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

Evaluatie/ nagesprek.
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..

Hoe kan ik dit de volgende keer voorkomen?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Handtekening leerling:

Handtekening leerkracht:
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Bijlage 2: Verbeterplan van stap 1
Naam leerling:
Betrokken leerkracht:
Doel 1:

Periode:
Doelen behaald: ja / nee
Hoe:

Doel 2:

Hoe:

Handtekening leerkracht:

Handtekening leerling:
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Bijlage 3: Verbeterplan voor stap 2
Naam leerling:
Betrokken leerkracht:
Doel 1:
Wat ga ik verbeteren? …………………………………………………..
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Doel 2:
Wat ga ik verbeteren? …………………………………………………..
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Wat gaan ouders thuis doen om goed gedrag te stimuleren?
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….

Periode:
Doelen behaald: ja/nee
Hoe ga ik dat aanpakken? Wat doe ik als het bijna misgaat?
………………………………………………………………………………..........
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
Hoe ga ik dat aanpakken? Wat doe ik als het bijna misgaat?
………………………………………………………………………………..........
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
Wat zijn de gevolgen wanneer het toch mis gaat?

Handtekening leerling:

………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
Handtekening ouders:

Handtekening leerkracht:

Handtekening directeur:
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