
Protocol grensoverschrijdend gedrag                        

        
 
Grenzen van de opvang- begeleidingsmogelijkheden van de Compositie: 
 
De leerkrachten zullen bij hun begeleiding altijd de volgende handelingen in acht nemen: 

 
1. De leerkracht zal de leerling alternatieven aanleren voor zijn niet toelaatbare gedrag  
2. Mocht de leerkracht handelingsverlegen raken, dan zal hij/zij advies vragen aan een 

collega leerkracht, de intern begeleider of de “gedragsorthotheek” bij de interne 
begeleiders raadplegen. 

3. De leerling zal tijdelijk tot de eerstvolgende pauze geplaatst worden bij een collega 
leerkracht (duidelijke nadenk of werkopdracht mee). De leerkracht voert daarna een 
afrondend gesprek en noteert hoe vaak een kind naar de collega gaat.  

4. De leerling zal opgenomen worden in het groepsplan gedrag preventie 2 of 3. Acties 
worden hierin regelmatig geëvalueerd door de leerkracht. 

5. De leerling zal naar de directie of interne begeleider worden gestuurd voor coaching  
6. Er wordt contact met de ouder opgenomen. 

 
Wij willen leerlingen zo lang mogelijk binnen het basisonderwijs houden. Dit kunnen wij alleen 
als: 

 Leerlingen zich kunnen houden aan groeps- en schoolregels. 

 Leerlingen corrigeerbaar zijn.  

 We voor leerlingen met specifieke pedagogische ondersteuningsbehoefte voldoende  
mogelijkheden voor begeleiding hebben. 

 
Bij fysiek geweld met letsel worden direct de ouders gebeld voor een afspraak. Directie en 
leerkracht  zijn zo mogelijk beiden bij dit gesprek aanwezig. Bij fysiek geweld zonder letsel 
worden ouders na de 2e keer uitgenodigd door de directie.  
Bij andere gedragingen wordt per leerling en per situatie bekeken of contact met de ouders 
gewenst is; in deze gevallen gebeurt dat door de intern begeleider en de leerkracht. 
 
Bij ernstige vormen van ontoelaatbaar gedrag krijgt de leerling een officiële waarschuwing. Dit 
wordt beoordeeld door de betrokken medewerker(s) in overleg met intern begeleider of directie. 
Een samenvatting van de afspraken uit het Protocol Waarschuwing en schorsing vindt u 
hieronder.  

 Een leerling kan 3 x een waarschuwing krijgen, er gaat een waarschuwingsbrief en 
incidentenregistratie mee naar huis; 

 Na de 1ste en de 2de waarschuwing krijgt de leerling een taak (bijvoorbeeld klaslokaal vegen 
of helpen opruimen). Deze moet na schooltijd, van 14.30-15.00 uur, gedurende 3 dagen 
worden gedaan; 

 Bij de 3de waarschuwing volgt een schorsing; 
 Ouders worden geïnformeerd door de groepsleerkracht over de waarschuwing die hun kind 

heeft gekregen; 
 In geval van een waarschuwing wordt de leerling voor de rest van de dag geplaatst in een 

andere klas. 


