Gedragsprotocol Cees Wilkeshuisschool
Om er voor te zorgen dat alle leerlingen zich kunnen ontwikkelen binnen een rustige, leerbare
werkomgeving heeft de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Deventer voor al haar scholen een
veiligheidsprotocol opgesteld (het veiligheidsprotocol ligt ter inzage bij de directie).
Ook bij ons op school vinden we dat goede leerprestaties bereikt kunnen worden als leerlingen en
leerkrachten met plezier naar school gaan. Een veilig klimaat en een prettige sfeer dragen hier sterk
aan bij. Respect voor elkaar staat bij ons hoog in het vaandel en algemene fatsoensnormen en goede
omgangsvormen vinden we belangrijk.
Daarom hebben we op de Cees Wilkeshuisschool afgesproken dat we naast het veiligheidsprotocol
een gedragsprotocol hanteren waaraan alle betrokkenen zich moeten houden.
Omgangsregels voor alle betrokkenen op de Cees Wilkeshuisschool









Luisteren wij naar elkaar en geven elkaar de ruimte een boodschap duidelijk te maken.
Zijn wij verantwoordelijk voor ons eigen gedrag.
Accepteren wij elkaar en mag er verschil zijn tussen mensen.
Helpen wij elkaar daar waar wij kunnen en waar dat gevraagd wordt.
Doen wij dingen samen en sluiten niemand buiten.
Zijn wij eerlijk en oprecht naar elkaar.
Communiceren wij op een rustige en respectvolle manier.
Maken wij onderlinge problemen bespreekbaar.
Schoolregels voor de leerkrachten













Neem iedereen serieus / laat iedereen in zijn waarde / respecteer een ieder.
Toon daadwerkelijke belangstelling (persoonlijk / werk).
Maak duidelijke afspraken en kom deze na.
Wees open en eerlijk en waardeer positief.
Gebruik onder alle omstandigheden correcte taal (voorbeeldgedrag).
Val niemand af om wie hij/zij is, maar bespreek het gedrag als zodanig.
Bespreek problemen / misverstanden / moeilijkheden met diegenen die erbij betrokken zijn.
Tracht een vervelende situatie positief en duidelijk af te sluiten.
Streef naar een veilige / prettige sfeer in de groep.
Stel ouders op de hoogte bij bijzonderheden.
Schoolregels voor ouders/verzorgers





Ouders/verzorgers die hun kinderen naar school brengen en van school ophalen, zorgen voor
ruimte op het schoolplein i.v.m. veiligheid en toezicht.
Ouders wachten bij het ophalen aan de zijkant van het schoolplein zolang er nog kinderen
buiten spelen.
Wanneer een kind afwezig is, geven de ouders/verzorgers dat voor 8.15 uur door per
telefoon of e-mail.
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Ouders/verzorgers mogen in de kleutergroepen 10 minuten voor het begin van de schooltijd
hun kinderen naar binnen brengen.
Ouders en verzorgers zijn vanaf 8.15 uur welkom op het schoolplein, vanaf dat moment is er
toezicht en zijn de leerkrachten verantwoordelijk.
Ouders/verzorgers die leerkrachten willen spreken, maken een afspraak. Gesprekken vinden
plaats na schooltijd.
Op en aanmerkingen worden individueel met de leerkracht/directeur besproken.
Ouders/verzorgers laten het afhandelen van problemen over aan de leerkrachten/directeur.
Verlofaanvraag kan alleen aangevraagd worden via de directeur.
Schoolregels voor de leerlingen

















Je spreekt de leerkrachten aan met juffrouw / meester / meneer.
Je bent verantwoordelijk voor je eigen gedrag.
Je vertelt de leerkracht en/of een contactpersoon wanneer jezelf of een ander wordt gepest
(dit is geen klikken) of wanneer er andere problemen zijn.
Wanneer je wordt gepest of andere problemen hebt, praat er dan thuis ook over. Houd het
niet geheim.
Je blijft van een ander af.
Na het toiletgebruik laat je het toilet netjes achter.
Jas en tas stop je in je luizenzak. De luizenzak hang je aan de kapstok.
Eten en drinken mag alleen vóór of ná de pauze in de klas; op de speelplaats wordt niet
gedronken of gesnoept.
De magazijnen zijn alleen toegankelijk voor de leerkrachten.
Mobiele telefoons, multimedia mogen alleen mee naar school genomen worden met
speciale toestemming van school in overleg met ouders/verzorgers. Telefoon worden voor
de les bij de leerkracht ingeleverd tot het einde van de dag.
Je mag voor schooltijd en in de pauze alleen naar binnen met toestemming van de
pleinwachten.
Vanaf 8.15 uur ben je welkom op het schoolplein, vanaf dat moment is er toezicht door
leerkrachten.
Bij slecht weer mag je naar binnen met toestemming van een leerkracht of de pleinwacht.
In het schoolgebouw loop je rustig en maak je geen lawaai.
Op het schoolplein houd je je aan de schoolpleinregels.
Consequenties van het overtreden van regels door kinderen:

Wanneer een kind in overtreding is met de gestelde regels, zal de leerkracht op de volgende manier
handelen:
 het kind heeft 2 kansen om zijn/haar gedrag te verbeteren, tenzij de desbetreffende
leerkracht de overtreding direct gedragsprotocolwaardig vindt.
 De leerkracht geeft zelf duidelijk 2 waarschuwingen zodat het kind de kans heeft om
zijn/haar gedrag te verbeteren. Bij de derde waarschuwing treedt het protocol in werking,
tenzij de desbetreffende leerkracht de overtreding gedragsprotocolwaardig vindt. Het kind
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zal indien mogelijk voor bepaalde tijd bij een leerkracht van een lagere groep worden
geplaatst om over zijn fouten na te denken. Leerkracht neemt contact op met de
ouders/verzorgers.

1. Eerste overtreding, aantekening in Parnassys onder notitie
‘gedragsprotocol’ en doorgeven aan IB zodat collega’s op de hoogte
worden gesteld. Ouders worden gebeld en schoolleiding wordt op
de hoogte gebracht;
2. Tweede overtreding binnen 8 lesweken na eerste overtreding,
aantekening in Parnassys onder notitie ‘gedragsprotocol’ en
doorgeven aan IB zodat collega’s op de hoogte worden gesteld. Schoolleiding belt ouders. 1
dag in een lagere groep met eigen werk;
3. Derde overtreding binnen 8 lesweken na tweede overtreding, aantekening in Parnassys
onder notitie ‘gedragsprotocol’ en doorgeven aan IB zodat collega’s op de hoogte worden
gesteld, uitnodiging ouders door directeur en leerkracht: 2 dagen in een lagere groep met
eigen werk;
4. Vierde overtreding binnen 8 lesweken na 3e, aantekening in Parnassys onder notitie
‘gedragsprotocol’ en doorgeven aan IB zodat collega’s op de hoogte worden gesteld,
uitnodiging ouders door directeur, week in een lagere groep met eigen werk. Met
schriftelijke mededeling dat een vijfde overtreding binnen 8 lesweken in een schorsing
resulteert;
5. Vijfde overtreding binnen 8 lesweken na 4e overtreding, aantekening in Parnassys onder
notitie ‘gedragsprotocol’ en doorgeven aan IB zodat collega’s op de hoogte worden gesteld,
uitnodiging ouders door directeur, 2 dagen schorsing en 3 dagen in een lagere groep met
eigen werk.
Bij herhaaldelijk gedrag wordt er verder gekeken of kind/ouders/leerkracht externe ondersteuning
nodig heeft om het negatieve gedrag om te zetten naar iets positiefs.
Indien ongewenst gedrag continueert en leerling niet meer te handhaven is op onze school kan deze
definitief van school verwijderd worden.
Bijlage: schoolpleinregels
•
•
•
•
•
•
•
•

De leerkrachten/overblijfouders staan verdeeld over het plein
in verband met een goed overzicht.
Op het schoolplein loop je met de fiets aan je hand.
De fietsen worden geplaatst in de daarvoor bestemde
fietsenstalling.
Honden zijn niet toegestaan op het schoolplein.
Roken is verboden op het schoolplein.
Voetballen, etc. alleen op de daarvoor aangegeven plekken.
Tijdens schooltijden mogen de kinderen het schoolplein niet
verlaten.
Skeeleren/steppen/voetballen etc. is niet toegestaan voor schooltijd.
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•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•

Laat je mobiele telefoon of andere elektronische apparatuur thuis of geef ze
af bij de leerkracht voordat de lessen ’s ochtends beginnen.
Op het speelplein wordt niet gedronken of gesnoept.
Spelletjes en spelen tijdens de pauze moeten leuk en veilig zijn. Een spelletje is pas leuk als
het voor iedereen leuk is. Het moet veilig zijn voor jezelf en voor andere kinderen. Wees ook
voorzichtig met de materialen waarmee je speelt.
Als iemand iets doet wat je echt niet fijn vindt, zeg dan: stop, hou op! Zegt iemand dit tegen
jou: stop dan!
Komt er een bal op het dak, dan meld je dit bij de leerkracht of overblijfcoördinator. Zij
bepalen wanneer en door wie de bal eraf gehaald wordt.
Spelen in de struiken bij de school mag, met uitzondering van groep 1 en 2.
Speelgoed ruimen we na het buitenspelen samen op.
Toiletgebruik: voor de pauze kunnen de kinderen naar het toilet gaan. Tijdens de pauze
vragen kinderen aan de pleinwacht of ze naar de toilet mogen. Het kind gaat bij de speelzaal
naar het toilet en neemt geen vriendjes mee.
De glijbaan is om er vanaf te glijden, dat doen wij dus ook en we gebruiken hem niet voor
andere activiteiten.
Kleuters mogen niet op het huisje klimmen.
In overleg kan er groep doorbrekend worden gevoetbald, gebasketbald of gelijnbald. De
overblijf houdt in de gaten of het werkt en de overblijfcoördinator koppelt dit terug aan de
betreffende leerkrachten.
Gebruik van ballen:
o
Voetballen is alleen toegestaan op het voetbalveld of het bijveld.
o
Buiten de drie velden op het grote plein worden geen harde ballen gebruikt.
o
Zachte ballen mogen buiten de drie velden worden gebruikt, behalve in de
buurt van de klimtoestellen.
o
Geen ballen gooien tegen de ramen van de school. Dit stoort de lessen.
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