
Gedragsprotocol OBS de Eendracht

De school is bedoeld om te leren. Dit kan alleen als leerlingen zich veilig voelen op school. De visie
van de Kanjertraining vormt het uitgangspunt van ons veiligheidsbeleid op de Eendracht. We hebben
een duidelijke visie op hoe we met elkaar omgaan en willen graag samen met ouders en kinderen
zorgen voor een veilige school.

Onze uitgangspunten

We willen te vertrouwen zijn
De meeste volwassenen en kinderen willen te vertrouwen zijn. Op die manier willen we gezien,
gehoord en begrepen worden. We gaan daarom uit van elkaars goede bedoelingen en kijken met
vertrouwen naar elkaar en de kinderen. Ons uitgangspunt is daarbij dat je jezelf mag zijn. Doe je niet
anders voor dan wie je werkelijk bent; zoals je bent is het goed. En daarmee ben je te vertrouwen.

Wij, leerkrachten en ouders, zijn samen het gezag van het fatsoen
We zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de opvoeding van de kinderen. Een goede opvoeding richt
zich op fundamentele menselijke waarden zoals: liefde, vertrouwen, mededogen,
verantwoordelijkheid en betrokkenheid in de breedste zin van het woord.
Het is belangrijk dat wij, ouders en leerkrachten, zorgen voor een veilige sfeer door
grensoverschrijdend gedrag op een nette manier zorgvuldig aan te pakken. Ouders en leerkrachten
werken samen.

We geven het goede voorbeeld
Als ouders en leerkrachten vinden wij het belangrijk om het goede voorbeeld te geven. Als wij het
goede voorbeeld geven, voelen de kinderen zich veilig. Wij gaan respectvol met elkaar om. We
spreken respectvol over elkaar en de kinderen.  Indien zich een probleem voordoet of als we ons
zorgen maken, dan overleggen we met elkaar. We zoeken een oplossing die goed is voor alle
betrokkenen en die recht doet aan de situatie.

Onze verwachtingen

Wat kunt u verwachten van onze leerkrachten?
U mag verwachten dat de leerkrachten van onze school respectvol omgaan met uw kind en met u als
ouder. U mag verwachten dat de leerkrachten onderling respectvol met elkaar omgaan. De
leerkrachten laten voorbeeldgedrag zien, waardoor de kinderen zich veilig voelen en uitgenodigd
worden om dit gedrag over te nemen. De leerkrachten benoemen positief gedrag en zijn
voorspelbaar. Mocht er een probleem of grensoverschrijdend gedrag voorkomen, dan mag u
verwachten dat de leerkracht hier een passende oplossing voor probeert te zoeken die goed is voor
het kind, de klasgenoten, de ouders en de school. De leerkrachten werken samen met u als ouders
en de kinderen.



Wat kunt u verwachten van onze respectcoördinator?
De respectcoördinator is het aanspreekpunt voor de kinderen, voor de ouders en voor de
leerkrachten. De respectcoördinator houdt samen met de leerkrachten het pedagogische klimaat en
de sociale veiligheid van onze kinderen in de gaten. Wij hebben 1 respectcoördinator bij ons op
school. De respectcoördinator maakt in het begin van het jaar een voorstelronde, zodat de kinderen
weten bij wie ze terecht kunnen.

Wat wordt er verwacht van de ouders?
Wij vinden het contact met ouders van groot belang. Daarom verwachten wij dat u samenwerkt met
de school. De school is een medestander van de ouder.  Ouders hebben vertrouwen in de school en
de leerkracht en praten hier met respect over. Ouders zijn betrokken bij de ontwikkeling van hun
kind. Ouders denken en praten mee over de verdere ontwikkeling van het kind. Ouders en de school
hebben hetzelfde doel. De schoolregels worden gedragen door de ouders en ze stralen dit ook uit
naar hun kinderen.

Wat verwachten wij van de kinderen?
Wij verwachten dat de kinderen op school de medeleerlingen en de leerkrachten met respect
behandelen. Dat de kinderen elkaars mening en verschillen respecteren en hier juist kracht uithalen
en dat kinderen open staan om elkaar te leren kennen en elkaar te helpen. Mocht er een probleem
zijn, dan verwachten wij dat de leerlingen dit oplossen door te praten en anders hulp vragen bij de
leerkrachten. De leerlingen durven zichzelf te zijn en emoties te laten zien die passend zijn bij de
situatie. De leerlingen komen naar school om te leren en plezier te maken.

Preventie

Gouden weken
In het begin van het schooljaar starten wij met de ‘Gouden weken’. De eerste weken besteden de
leerkrachten veel aandacht aan groepsvorming en het pedagogisch klimaat in de groep. De
leerkrachten doen activiteiten die de groepsvorming verbeteren of versterken.

Kanvas
Kanvas is een vragenlijst waar wij als school de sociale veiligheid mee monitoren. Voor de groepen 1
t/m 8 is er een vragenlijst die wordt ingevuld door de leerkrachten. Voor de groepen 5 t/m 8 is er ook
nog een leerling vragenlijst, om in kaart te brengen of zij de school als veilig ervaren. De leerkrachten
analyseren de resultaten samen met de intern begeleider en de respectcoördinator. Indien nodig
wordt er een passende aanpak gezocht. Een gesprek met de leerling is hierbij de eerste stap.

Kanjertraining
Onze sociaal-emotionele methode is de Kanjertraining. Hieronder bespreken wij de materialen en
middelen die wij inzetten om gedrag te bespreken en te oefenen met de kinderen.  Deze materialen
en middelen zijn van toepassing voor de kinderen, maar ook net zo goed op ons als volwassenen.
Kinderen doen het gedrag van ons na. Daarom is het van groot belang dat wij -de ouders en de
leerkrachten- het goede voorbeeld geven.

Om in gesprek te gaan over gedrag maken we vanuit de Kanjertraining gebruik van petjes met vier
verschillende kleuren. Wanneer zich een probleem of stressvolle situatie voordoet, hebben we een
keuze om verschillend te reageren. We maken kinderen bewust van hun gedrag en oefenen met
nieuw gedrag. Kinderen kunnen zo leren kiezen voor gedrag dat bij hen past en dat prettig is voor
henzelf en de ander. Hieronder leggen we de betekenis uit van de petten.



Wanneer je doet als een kanjer, of als de witte
pet, dan doe je als jezelf, je bent te vertrouwen
en durft ook anderen te vertrouwen. Je toont
respect voor jezelf en de ander.
Als we allemaal als onszelf doen, vanuit
vertrouwen, kunnen we toch heel verschillend
doen, ook in verschillende situaties.

Je kunt jezelf zijn in combinatie met de zwarte
pet. De zwarte pet staat voor kracht. Dan
reageer je op een prettig stoere manier. Je durft
ruimte in te nemen. Je vertoont
leiderschapsgedrag. Je geeft je grenzen aan. Je
maakt plannetjes, toont initiatief. Zolang naast
de zwarte pet ook de witte pet van het
vertrouwen aanwezig is, is het gedrag prettig
voor jezelf en de ander.

Ouders en leerkrachten laten met de wit-
zwarte pet positief leiderschap zien. Ze durven
grenzen te stellen en duidelijk te zijn vanuit het
vertrouwen dat de meeste mensen het goed
bedoelen.

De rode pet in combinatie met de witte pet
staat voor humor. Je maakt grapjes die leuk zijn
voor iedereen. Je doet optimistisch, vrolijk,
relativerend, luchtig, handelt met levensvreugd.
Voor ouders en leerkrachten betekent dit dat je
humor gebruikt in je opvoeding en speels kunt
zijn: je kunt spelen met kinderen en je kunt
relativeren. Je toont optimisme en vrolijkheid.

Handelen we met de wit-gele pet, dan geven we
ruimte aan de ander. We luisteren, zorgen,
tonen interesse, zijn rustig en vriendelijk,
bescheiden.
Voor ouders en leerkrachten betekent dit dat
we betrokkenheid tonen, luisteren naar
kinderen en willen weten wat hun behoefte is.
We tonen empathie.



Alle kleuren petten hebben hun valkuil, wanneer de witte pet van vertrouwen wegvalt. Als we niet
meer met vertrouwen naar elkaar of naar onszelf kijken, komen we terecht in wantrouwen. Bij de
ene persoon of in de ene situatie uit  zich dat in te krachtig gedrag (zwarte pet), bij een ander in te
onderdanig, angstig gedrag (gele pet) en bij een ander in clownesk, meeloopgedrag (rode pet).

In klassen waar het vertrouwen wegvalt, ontstaat dit gedrag. De basis van vertrouwen moet dan
weer worden teruggezet. Gelukkig blijken de meeste mensen/leerlingen dit graag te willen: we willen
ons liever gedragen met witte pet dan zonder witte pet.

In het aanspreken van de kinderen gebruiken we regelmatig pettentaal. Voorbeelden hiervan: “Welke
pet heb je nu op? Hoe kun je de witte pet erbij opzetten?” “Ik zie een heleboel witte petten!” “Wil je
te vertrouwen zijn? Doe dan als de witte pet.” De pettentaal helpt ons om zonder oordeel het kind
op zijn gedrag aan te spreken.

Let op: we koppelen nooit een pet aan een kind. De petten gaan over gedrag, en gedrag kun je
veranderen. Een kind doet als een rode pet op een moment, en is niet de rode pet.

In rollenspelen gebruiken we de petten om te oefenen met gedrag.

We gebruiken ook de smileyposter. Welk gedrag willen we wel en niet op school zien? Waar ligt de
grens? De smileyposter geeft hier handvatten voor. Wij willen kinderen leren om rekening met elkaar
te houden. Let dus een beetje op de gevoelens van de mensen om je heen. Controleer of de ander
zich nog goed voelt bij jouw gedrag. Andersom geldt ook: het is jouw verantwoordelijkheid om aan te
geven wanneer je je ergens niet prettig bij voelt. De meeste mensen bedoelen het goed, maar het
gaat wel eens mis. Je helpt de ander door je grens aan te geven: “Ik vind het vervelend als je ... doet.
Wil je dat anders doen?”

We gebruiken ook de afsprakenposter van Kanjertraining. Als leidraad voor hoe wij op school met
elkaar om willen gaan, gebruiken we de volgende vijf uitgangspunten van de Kanjertraining. Op
school ziet u deze uitgangspunten op de afsprakenposter. De kleuren verwijzen naar de petten.
Hieronder staan de posters.



Wat doen we al het mis gaat?

We hebben een pestprotocol die we kunnen inzetten al we signaleren dat er gepest wordt in een
klas. Daarnaast is er een protocol voor schorsing en verwijdering, mocht dit nodig zijn. We hopen ten
alle tijden dat we deze protocollen niet hoeven in te zetten, maar dat we het voor kunnen zijn door
alle stappen die wij preventief zetten op school. Daarnaast kunnen we als school een externe inhuren
van Kanjertraining of een andere partij om met de groep aan de slag te gaan.

https://docs.google.com/document/d/1aQRwQwFu_79jParoc1beDwMhtq1M2aI35YMyLGcl5pU/edit
https://docs.google.com/document/d/1xPQcPgCVFvF9RjlVOdx09Jg4dPejczNQ87QarJqnk30/edit

