Preventiebeleid gedrag Katholieke basisschool ‘t Klankbord

Katholieke bassischool ’t Klankbord
Oktober 2019

Inhoudsopgave
1.

Inleiding....................................................................................................................................... 1

2.

Preventie ..................................................................................................................................... 2

3.

Aanpak heden ............................................................................................................................. 8

4.

Schorsing ................................................................................................................................... 10

5.

Document regels en afspraken omtrent leerlinggedrag ......................................................... 11

Bijlage 1: Schema time-in en time-out met picto’s ........................................................................... 12
Bijlage 2: Kopieermodel gedragsladder ............................................................................................ 21
Bijlage 3: Time-out registratieblad .................................................................................................... 27
Bijlage 4: Time-in registratieblad....................................................................................................... 29

1.

Inleiding
Het motto van ’t Klankbord luidt:
“Een veilige en prettige plek voor uw kind nu; een basis voor uw kind in de maatschappij straks!”

Missie
Waar staan we voor?

Basisbehoeften
Op ’t Klankbord staan de drie basisbehoeften van leerlingen centraal. Wij stemmen ons onderwijs,
onze schoolcultuur en ons handelen naar ouders af op deze basisbehoeften:
1. Relatie:
Leerlingen voelen zich geaccepteerd, ze horen erbij, ze hebben het gevoel welkom te zijn, ze voelen
zich veilig.
2. Competentie:
Leerlingen ontdekken dat ze de taken aankunnen die ze moeten doen, en ze ontdekken dat ze steeds
meer aankunnen.
3. Autonomie:
Leerlingen leren zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun leerproces en keuzes te maken in het
verwerken van de leerstof.
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2.

Preventie
Om ervoor te zorgen dat de leerlingen zich veilig voelen op school, is een goed pedagogisch klimaat
erg belangrijk. Agressie krijgt dan weinig kans. We scheppen op school een veilige, gestructureerde
leeromgeving zodat leerlingen kunnen groeien tot zelfstandige en zelfverantwoordelijke personen.
Dit doen we o.a. door leerlingen te laten merken dat ze gezien, gewaardeerd en gerespecteerd
worden en door leerlingen verantwoordelijkheid te laten nemen voor hun eigen handelen en gedrag.
Hiervoor zijn de volgende middelen beschikbaar:

Gouden Weken
In de eerste 6 weken van het schooljaar wordt er gewerkt met de Gouden Weken. Deze weken
worden gebruikt om een fundament neer te zetten voor een goede groepsvorming doormiddel van
groepsvormende activiteiten. De leerkrachten hebben tijdens deze eerste periode de mogelijkheid
om van de groep leerlingen een positieve groep te maken. Elke leerkracht vult de Gouden Weken
naar eigen inzicht in, met behulp van het boek ‘De gouden weken 2.0, Boaz Bijleveld’.

Klassenregels
Aan het begin van elk schooljaar stelt elke groepsleerkracht samen met de leerlingen (beperkt)
aantal positief omschreven klassenregels op (wat willen jullie wel). Hiermee creëren we een
gezamenlijk doel voor de rest van het jaar met veel draagvlak onder de leerlingen.

Duidelijke schoolregels
In overleg met andere scholen en collega’s in de wijk hebben we de volgende hoofdregels
afgesproken:


Iedereen is anders en we horen er allemaal bij
(geen ruzie, buitensluiting, pesten, discriminatie, enz.)



We helpen elkaar
(rekening met elkaar houden, rustige werksfeer, veilig gedrag in en om de school, niet
schelden, onbeleefd doen, luisteren naar elkaar, enz.)
We zorgen goed voor elkaar onszelf en onze omgeving
(geen rommel maken, niets vernielen, boeken e.d. netjes behandelen, enz.)



Deze drie basisregels gelden voor ouders, leerlingen en schoolmedewerkers. In de groepen worden
ze consequent vanaf groep 1 uitgelegd. Er wordt een groepscontract van gemaakt dat opgehangen
wordt in de groep, zodat er regelmatig aandacht aan gegeven kan worden.
Bij het hanteren van deze regels vullen we het volgende aan:
 Leerkrachten respecteren leerlingen in hun “kind zijn”. Dat wil zeggen: begrijpen, dat ze nog
niet alles kunnen en weten en dat ze een volwassene nodig hebben om zelf op te groeien tot
een volwassene, die verantwoordelijkheid kan dragen.
Kinderen mogen fouten maken.
 Leerkrachten spreken leerlingen op een positieve toon aan en gaan uit van positieve
verwachtingen van het kind.
 Leerlingen respecteren leerkrachten (in de vorm van de juiste aanspreektoon) en accepteren
gezag.
 Leerkrachten zijn zich bewust van verantwoord inzetbare straffen en sancties, die een relatie
hebben met de overtreding.
 Leerkrachten hanteren Ik-boodschappen: “Ik zie, dat / ik hoor, dat / ik wil, dat” en
voorkomen jij- of jullie-boodschappen.
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Leerkrachten herhalen zo nodig een afspraak over gezag, orde of regel, die daarna een
periode centraal staat.
Leerkrachten vertellen leerlingen, wat wel goed gaat.
Leerkrachten dreigen niet, maar grijpen onmiddellijk in en straffen eventueel ook
onmiddellijk.
Leerkrachten worden bij problemen met leerlingen en ouders begeleid /gesteund door de
directie / Ib-er.

Antiracismeverklaring/ discriminatie
Het bestuur van ‘t Klankbord heeft in 1994 de antiracismeverklaring ondertekend. Daarin verklaart zij
samen met vele andere besturen dat zij elke vorm van racisme weerzinwekkend en ontoelaatbaar
vindt. Dat betekent dat:
 iedereen zich in en rond het schoolgebouw dient te onthouden van racistisch gedrag en
racistische opmerkingen;
 het personeel uitingen van racisme op of rond de school zal bestrijden;
 het personeel een actief afwijzende houding ten opzichte van racisme heeft;
 ieder die zich niet houdt aan het bovengenoemde hierop wordt aangesproken door de
directie of het bestuur.

Omschrijving ongewenst gedrag
Op ’t Klankbord verstaan wij het volgende onder ongewenst gedrag:
a. Verbaal ongewenst gedrag t.o.v. kinderen/volwassenen




schelden, pesten, grof taalgebruik, dreigen met weglopen;
seksueel getinte opmerkingen;
discriminerend gedrag (uitschelden om huidskleur, geloof, lichaamskenmerken).

b. Fysiek ongewenst gedrag t.o.v. kinderen/volwassenen, zoals:





fysiek en/of dreigend gedrag;
ongewenst lichamelijk contact;
seksuele intimidatie (bewuste aanrakingen op ongewenste plaatsen);
vernieling van materiaal van school of anderen.

Digitaal pesten en veilig internetten
‘t Klankbord tolereert niet dat er (buiten schooltijd) tussen leerlingen onderling, digitaal gepest
wordt. Digitaal pesten maakt de school een onveilige omgeving voor onze leerlingen. Als er signalen
komen dat er digitaal gepest wordt in de klas, dan is er duidelijkheid nodig over de aard van het
pesten en de omvang. De leerkracht gaat in gesprek met de leerlingen die genoemd worden in het
verhaal (een voor een). Mocht het gaan om te veel leerlingen, dan wordt de directie gevraagd hierbij
te helpen. De directie wordt op de hoogte gebracht van het feit dat er digitaal gepest is. Er wordt
gezocht naar wat er geschreven is op internet
Er wordt daarna gepaste actie ondernomen. De ouders van de pesters en de gepesten worden op de
hoogte gebracht (bij voorkeur mondeling). Als dit niet haalbaar is, wordt de brief die uitgaat
goedgekeurd door de directie). De pester krijgt een straf opgelegd, passend bij zijn/haar da(a)d(en).
De pester biedt zijn excuses aan de gepeste leerlingen in bijzijn van de leerkracht. In het dossier (Esis)
van de leerlingen worden aantekeningen gemaakt over hun gedrag. Als blijkt dat leerlingen meerdere
malen onderdeel uitmaken van digitaal pesten, dan wordt er gezocht naar breder opvoedkundige
actie (bijv. Kanjertrainingen) en breder waarschuwende signalen (bijv. afspraken met ouders, dat
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mocht het gedrag vaker voorkomen dit consequenties zal hebben voor de positie van de leerling in
school)
Om te voorkomen dat het aantal gevallen van digitaal pesten aanhoudt of groeit:
- In de groepen 5 en 6 wordt gebruik gemaakt van de lessen van Mediawijsheid via Kennisnet.
- In de groepen 7 en 8 wordt er gebruik gemaakt van de lessen uit de Week van Mediawijsheid en het
thema “samen mediawijs” uit de methode Leefstijl.

Seksuele opvoeding
Lentekriebels
Ieder schooljaar vindt er op ’t Klankbord de Week van de Lentekriebels plaats. Deze week heeft als
doel om de leerlingen van groep 1 t/m 8 te ondersteunen bij hun relationele en seksuele
ontwikkeling en te leren verantwoorde keuzes te maken. Dit draagt bij aan een respectvolle
samenleving en een veilig en prettig leefklimaat.
Seksueel grensoverschrijdend gedrag bij leerlingen
Er kunnen zich verschillende situaties voordoen:
1. De leerkracht signaleert seksueel grensoverschrijdend gedrag:
 De leerkracht praat met de leerling.
 De leerkracht licht de directie en de ouders in.
 De directie licht leerkrachten en Ib-er in.
 De directie maakt afspraken m.b.t. het toezicht op het kind / de leerlingen binnen school en
op het plein.
2. De leerkracht wordt door een andere leerling geïnformeerd over seksueel grensoverschrijdend
gedrag:
 De leerkracht praat met de betreffende leerlingen.
 De leerkracht licht de directie in en de ouders in van de leerling dat het ongewenste gedrag
vertoont.
 De directie licht leerkrachten en Ib-er in.
 De directie maakt afspraken m.b.t. het toezicht op de leerling /de leerlingen binnen school
en op het plein.
3.

De leerkracht wordt door één van de deelnemende leerlingen geïnformeerd over seksueel
overschrijdend gedrag:
 Zie onder 2.

4.

De leerkracht wordt door een ouder geïnformeerd n.a.v. het geen een leerling thuis heeft verteld
over seksueel grensoverschrijdend gedrag:
 De leerkracht licht de directie in.
 De directie licht de overige leerkrachten in.
 De directie maakt afspraken m.b.t. het toezicht op de leerling / de leerlingen binnen school
en op het plein.
 De directie nodigt de betreffende ouder(s) uit voor een gesprek.
 Als op school niets is gesignaleerd wordt de betreffende ouder gevraagd de ouders van de
leerling in te lichten.

In alle situaties is het belangrijk direct te handelen en het vertrouwen te waarborgen van de melder.
Houd nooit informatie achter!
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Een volgende stap kan zijn:
 Advies vragen aan de jeugdarts / preventief medewerkster
 Informeren van het bevoegd gezag

Leefstijl
In alle groepen worden de thema’s van Leefstijl behandeld, aangevuld met energizers. Vanaf groep 3
worden de werkboekjes gebruikt. In de boekjes zelf wordt niet geschreven. Waar nodig mogen er wel
materialen gekopieerd worden. We willen de ouders zoveel mogelijk ook op de hoogte houden van
de onderwerpen waar we in de groep mee bezig zijn. Daarom zal bij de start van een nieuw thema
een stukje worden geschreven in de infobrief. Leerkrachten die met de methode moeten werken,
kunnen hiervoor een cursus volgen.

No-Blame
De No-Blame-methode is in essentie een aanpak om pesten te laten ophouden. De No-Blame
methode is een stappenplan om effectief en oplossingsgericht tegen pesten op te treden.
Uitgangspunt is de gedachte dat het uiteindelijk niet helpt om te (dreigen met) straffen en dat het
probleem samen opgelost dient te worden. De stappen:
 Neem de leerling die gepest wordt apart en bespreek de problemen.
 Neem contact op met de ouders (om verhaal compleet te krijgen).
 Formeer een groepje leerlingen, die een steungroep vormen en gaan helpen.
 Kijk na een week of twee wat er veranderd is (bespreek dit met de leerling, maar ook met de
ouders). Indien het pesten niet is gestopt, wordt er ook actie ondernomen op de pester (er
wordt gehandeld naar het protocol ongewenst gedrag).
Bij inzet van de No-Blame-methodiek is het belangrijk dat er een gedegen voorbereiding, uitvoering
en evaluatie plaatsvindt. Dit mede om het rendement en de effectiviteit van de methodiek en het
bepalen van eventuele vervolgacties te begeleiden. Daarom wordt de methodiek altijd onder
begeleiding van de Ib-er ingezet en worden er formulieren gehanteerd (te vinden onder
LEERKRACHTEN-SAMEN, Gedrag -> No Blame, zijn de formulieren voor gesprek 1-2-3 en is ook
meerdere informatie over de No-Blame-methodiek te vinden) Inzet van de No-Blame-methodiek
wordt bepaald door leerkrachten i.s.m. de Ib-er. In overleg met Ib-er wordt bepaald hoe de
methodiek wordt ingezet en in principe is de Ib-er bij de drie gesprekken aanwezig om zorg te dragen
voor de verslaglegging.
Elk jaar verwachten we van de leerkrachten dat zij de No-Blame informatie voor kinderen(te vinden
onder LEERKRACHTEN-SAMEN, Gedrag -> No-Blame) bespreken met hun groep leerlingen aan het
begin van het schooljaar.

Schoolvragenlijst
Met behulp van de schoolvragenlijst worden gegevens over de leerlingen van groep 8 verzameld en
hoe zij ‘t Klankbord ervaren. In het begin van het jaar wordt deze vragenlijst ingevuld door de
leerlingen van groep 8. Hun gedrag en hun opvattingen over uiteenlopende aspecten van
‘t Klankbord worden daardoor zichtbaar. Daarnaast wordt ook duidelijk hoe de leerling zichzelf ziet.

Tevredenheidslijst
Het meten van de tevredenheid van leerlingen over de kwaliteit van ‘t Klankbord via een leerlingenquête levert waardevolle informatie op die gebruikt kan worden voor verbetering van onderwijs
en dienstverlening. De tevredenheidslijst wordt elke twee jaar afgenomen vanaf groep 6.
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Orthotheek
In de orthotheek op ’t Klankbord zijn verschillende materialen aanwezig om extra aandacht te
besteden aan de sociaal-emotionele ontwikkeling in de klas.

Executieve functies
Zwakke executieve functies komen voor bij kinderen met AD(H)D, autisme en leerstoornissen, maar
ook bij veel kinderen zonder diagnose. Op ’t Klankbord proberen wij voor deze leerlingen waar nodig
is het onderwijs enigszins aan te passen, zodat ook deze leerlingen zich optimaal kunnen
ontwikkelen.

Samenwerken
Op ‘t Klankbord kiezen wij ervoor om leerlingen ook regelmatig te laten samenwerken. Bij
samenwerken kunnen leerlingen elkaar helpen en dus van elkaar leren. Leerlingen leren gezamenlijk
het probleem op te lossen. Daarbij heeft samenwerken ook een positieve invloed hebben op het
sociale milieu in de klas. Wanneer leerlingen positieve ervaringen met elkaar hebben in de klas is er
sprake van een veilig en vertrouwd klimaat voor de kinderen.

GIP (groeps- en individueel gericht pedagogisch en didactisch handelen)
Op ’t Klankbord werken we onder andere tijdens het zelfstandig werken, maar ook zoveel mogelijk
tijdens andere lessen met het GIP-model. De groepsaanpak en het handelen van de leerkracht staan
hierin centraal. Uitgangspunt vormt de gedachte dat men binnen het 'gewone' werk in de klas
kwetsbare leerlingen op systematische wijze adequate hulp biedt.
Dit houdt in:
 Een doelmatig ingericht lokaal.
Hierbij is het van belang dat de tafels van de leerlingen zo zijn opgesteld, dat zij goed mee
kunnen doen aan de instructie. Ook moeten zij tijdens het werk elkaar kunnen helpen.
Materialen die de leerlingen nodig hebben moeten snel kunnen worden gepakt.
 De leerkracht stelt zich steeds zo op dat hij/zij een goed overzicht houdt over de groep.
 Er zijn klassenregels met de leerlingen besproken.
 Er is tijd voor individuele instructie of instructie aan een kleine groep leerlingen.
 De leerkracht werkt met uitgestelde aandacht.
 De leerkracht heeft systematisch contact met de leerlingen. De leerkracht loopt een vaste
ronde.

Zelfstandig werken
Tijdens het zelfstandig werken wordt gewerkt aan pedagogische doelstellingen, zoals het leren van
zelfstandigheid. Tijdens het zelfstandig werken leren we de leerlingen om verantwoordelijkheid te
nemen voor hun werk. Ook wordt er gewerkt aan de zelfkennis van de leerlingen. Hoe vaker de
leerlingen zelfstandig werken hoe beter ze zichzelf kunnen inschatten. Ze leren de vaardigheden om
uiteindelijk zelf beslissingen te kunnen nemen en keuzes te kunnen maken. Op het gebied van sociale
vaardigheden speelt zelfstandig werken ook een rol. De leerlingen leren om de regels te hanteren die
voor de groep zijn opgesteld. Ook leren de leerlingen, binnen de afgesproken regels, elkaar te helpen
en deze hulp ook te accepteren. De leerlingen kunnen immers tijdelijk niet terecht bij de leerkracht.
Tijdens het zelfstandig werken we op ‘t Klankbord als volgt:
De leerkracht geeft instructie. Hierna gaan kunnen de leerlingen zelfstandig aan het werk.
De eerste 10 -15 minuten is het volledig stil in de groep. Leerlingen hebben hun eigen werk, werken
niet samen en mogen niets vragen. Het stoplicht staat dan op rood. De leerkracht kan hier eventueel
op aangeven tot wanneer het stoplicht op rood staat. De leerkracht observeert of is bezig met een
aantal leerlingen aan de instructietafel. Als het stoplicht op oranje staat betekent dit dat de
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leerlingen het rode vragenkaartje op tafel mogen zetten als ze een vraag hebben. De leerkracht loopt
een vaste ronde door de klas. Als het stoplicht op groen staat, mogen de leerlingen zachtjes
overleggen over de leerstof. Ze mogen dan ook de rode kaart op tafel zetten, de leerkracht komt dan
langs.
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3.

Aanpak heden
Op de volgende pagina is het stroomschema opgenomen hoe leerkrachten omgaan met (on)gewenst
gedrag. In deze procedure “Omgaan met gedrag” binnen ’t Klankbord is een gedragsladder
opgenomen.
Wat is de gedragsladder?
De kinderen starten en eindigen elke dag standaard op ‘klaar om te leren’. We streven er natuurlijk
naar om elke dag te eindigen op ‘Super dag’ en zetten zoveel mogelijk de ‘gedragsladder’ met een
positieve insteek in. Maar daar waar het gedrag moet worden aangepast, is dit een uitstekend
hulpmiddel. De ladder maakt het voor de leerlingen en de leerkracht zichtbaar waar de leerlingen
zitten op het gebied van hun gedrag. De ‘gedragsladder’ wordt ook gebruikt bij de kleuters.
Hieronder is een voorbeeld van de gedragsladder opgenomen dat hangt in de klassen.
‘De gedragsladder’

Superdag!

Klaar om te leren

Opgepast
Ik denk na over mijn gedrag en pas het aan.

Time-in
Dit is de laatste waarschuwing.
Ik werk rustig op een andere plek in de klas verder.

Time-out.
Ik werk in een andere klas verder.

Op de volgende bladzijde is het stroomschema opgenomen hoe de leerkrachten omgaan met
(on)gewenst gedrag in de groepen. Het stroomschema hangt in alle groepen in het lokaal.
In alle lokalen zijn time-in plekken en time-outplekken, waarvan melding gemaakt wordt in het
stroomschema, gecreëerd. Op deze plekken hangen een poster voor de kinderen wat te doen bij een
time-in en wat te doen bij een time-out. Deze posters zijn opgenomen in bijlage 1.
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Mondelinge 1e waarschuwing in de klas

Bij aanpassen gedrag > belonen

Benoemen gewenst gedrag

Bij aanhoudend positief gedrag:

Stap 1

Knijper omhoog verplaatsen, mogelijk naar
‘superdag’
Aanhoudend
ongewenst gedrag

Stap 2

Bij aanpassen gedrag > belonen

Mondelinge 2e waarschuwing:
knijper van het kind op ‘opgepast’

Bij aanhoudend positief gedrag:

Benoemen gewenst gedrag

Knijper terug op ‘klaar om te leren’ of op
‘superdag’

Wat lukt ‘nog steeds niet’
Aanhoudend
ongewenst gedrag

Knijper van het kind op time-in
“Time in” in de klas (benoem hoe lang)
Stap 3

Reset en denk na over wat je gedaan
hebt, doet niet meer mee met de klas
Tijdens het buitenspelen: onder het
Klankbord bord staan

Aanhoudend

Opschrijven wat er fout ging in de
klassenmap bij registratie time-in
Bij driemaal in week “time in” dit ouders
mondeling of telefonisch melden
Knijper na “time-in’” weer op “klaar om te
leren”
Registratie in Esis hiervan aanmaken m.b.v.
sjabloon “3x time-in nodig”

ongewenst gedrag

Knijper van het kind op time-out
“Time out” in een andere klas
Stap 4

Zo mogelijk een buitenstaander het kind
laten ophalen. Liever niet zelf de klas
uitgaan.
(benoem hoe lang, geef eventueel een
klokje mee)

Aanhoudend
ongewenst gedrag

Stap 5

Aanhoudend ongewenst gedrag of
tweede keer een time-out
“Time out” de rest van de dag thuis
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Opschrijven wat er fout ging in de klassenmap
bij registratie time-out
Mondeling of telefonisch melden aan ouders
na schooltijd
Registratie in Esis hiervan aanmaken m.b.v.
sjabloon
“Time-out in andere klas nodig”.

(time-out) Leerkracht belt ouders en kind moet
worden opgehaald. Leerkracht neemt na
schooltijd contact op met ouders om het
verhaal toe te lichten.
Registratie in Esis hiervan aanmaken m.b.v.
sjabloon
“Time-out thuis nodig”. De ouders
ontvangen hierna een e-mail met een
samenvatting
-9-

Uitgebreid gesprek met ouders en IB

4. Schorsing
In het uiterste geval kan het bestuur bij ontoelaatbaar gedrag overgaan tot schorsing van de leerling.
(voor de rest van de dag of voor een langer tijd). De directeur bespreekt deze situatie met het
College van Bestuur. Bij ernstigere feiten kan dit uiteindelijk leiden tot verwijdering van een leerling.
De schorsing of verwijdering verloopt volgens de afspraken van het schoolbestuur van de SCOL (zie
protocol ongewenst gedrag).
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5.

Document regels en afspraken omtrent leerlinggedrag


We doen elkaar geen pijn.



We bedreigen elkaar niet.



We pesten niet.



We gebruiken geen kwetsend of discriminerende taal.



We lachen niemand uit.



We roddelen niet over elkaar.



Ongevraagd, blijven we van elkaars spullen af.



We schelden, slaan, spugen en schoppen niet.



We vertonen geen negatief non-verbaal gedrag.



Als een leerling zich niet aan de pleinregels houdt, dan moet de leerling enkel als er toezicht
is in de aula gaan zitten. Wanneer er geen toezicht aanwezig is, dan moet hij/zij in een groep
plaatsnemen die geen pauze heeft.



Onder schooltijd is kauwgom verboden.



We dragen zorg voor het schoolmateriaal. Als je iets moedwillig kapot maakt, moet dit door
thuis vergoed worden.



Op de gang werken alleen kinderen die het aankunnen. Dit is een rustige werkplek.



We spelen met het speelgoed waarvoor het bedoeld is.



We lopen rustig in de rij en lopen pas naar buiten of binnen als iedereen netjes in de rij staat.



We helpen elkaar.



We steken onze vinger op als we iets willen zeggen.



We zijn stil als de ander praat.



We lopen en praten rustig in de school.



We luisteren naar iedere leerkracht die ons aanspreekt op ons gedrag.



Zodra make-up of kleding aanstoot geeft, zeggen we hier wat van.



We zetten onze telefoons uit/ op stil in de school en op het schoolplein.



We bezoeken sites die zijn toegestaan en betrekking hebben op onderwerpen die met leren
te maken hebben.



Tijdens lunchpauzes die binnen zijn, geen computergebruik of enkel als er een leerkracht bij
aanwezig is.



We komen alleen in andere ruimtes met toestemming en onder toezicht van een leerkracht.
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Bijlage 1: Schema time-in en time-out met picto’s
Hieronder zijn schema’s opgenomen met picto’s, die hangen bij de time-in respectievelijk timeoutplekken.

Time-in

1.

Boos
Verdrietig
Bang
Geïrriteerd
Voel je je niet fijn?

De juf of meester maakt het time-in gebaar.
2.

3.

Je gaat nadenken of aan het werk op de timein plek.

De juf of meester haalt je weer op. Je gaat
dan weer op de juiste manier meedoen aan de
les.
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Time-out

1.

De juf of meester ziet dat je iets doet wat
niet mag.
De juf of meester vertelt je wat je wel moet
doen.
De juf of meester vertelt je wat er gebeurt
als je je niet aan de afspraken houdt.
Als je waarschuwingen hebt gehad en de
time-in plek werkt nog niet goed, ga je naar
de time-out plek in een andere klas.

Time-out !
2.

3.

4.

Je hebt niet gedaan wat de juf of meester
zei.
Je gaat naar een andere klas.
Je gaat daar doen wat de meester of juf zegt.
(nadenken, werk maken, …)

Na de time-out ga je weer terug naar de klas.
Je gaat dan weer op de juiste manier
meedoen aan de les.

Als het werken op de juiste manier dan nog
niet lukt, worden je ouders opgebeld en ga je
naar huis.
Daar maak je het werk dan af.
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Bijlage 2: Kopieermodel gedragsladder
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Ik denk na over mijn gedrag en pas het
aan.
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Dit is de laatste waarschuwing.
Ik werk rustig op een andere plek in de
klas verder.

Preventiebeleid gedrag Katholieke bassischool ‘t Klankbord

-25-

Ik werk in een andere klas
verder.
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Bijlage 3: Time-out registratieblad
Time-out registraties
Wanneer Wie

Waarom
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Time-out registraties
Wanneer Wie

Waarom
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Bijlage 4: Time-in registratieblad
Time- in registraties
Wanneer Wie

Waarom
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Time- in registraties
Wanneer Wie

Waarom
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