GEDRAGSREGELS
INTERNETGEBRUIK, E-MAIL, SOCIAL MEDIA,
GEBRUIK MOBIELE TELEFOON/SMARTPHONE

 Wat mogen leerlingen wel of niet op school
 Leerlingen mogen educatief zoeken op internet.
 Leerlingen mogen geen privé mail checken op school. (indien
nodig –dit ter beoordeling van de leerkracht- onder toezicht van
de leerkracht)
 Filter wordt niet uitgezet.
 E-mail
 Leerlingen mailen alleen naar schooladres als dat nodig is.
 Er wordt door leerlingen niet naar privé adressen van leerkrachten
gemaild.
 Leerkrachten mailen alleen naar ouders/opvoeders.

 Facebook, e.d.
 Leerkrachten hebben een gesloten profiel.
 Leerkrachten accepteren geen leerlingen op hun
Facebook/Instagram profiel e.d.
 Er wordt op social media niet over schoolzaken gesproken.
 Ouders/verzorgers en leerlingen plaatsen geen foto’s/video’s van
leerlingen en/of medewerkers op social media.

 Sms, whats app
 Leerkrachten sms-en/whatsappen niet met leerlingen.

 Leerkrachten mogen met ouders wel appen over organisatorische
zaken, niet over inhoudelijke zaken/gedrag
 Mobielbellen
 Het geluid van de mobiel van de leerkracht staat uit tijdens het
lesgeven.
 Leerkrachten checken geen berichten tijdens de les.
 Er wordt door leerkrachten niet privé gebeld/gesms’t/gewhatsapp’t tijdens de les.
 Leerlingen mogen geen mobiel of smartphone gebruiken (bellen,
sms-en, foto’s of filmpjes maken) op school. Gebeurt dit wel dan
zal de leerkracht deze voor een bepaalde tijd in beslag nemen.
 Een leerkracht mag met de mobiele telefoon foto’s maken voor de
website of ander schoolgebruik.

GEDRAGSREGELS
TROOSTEN EN BELONEN

 Troosten van een kind;
 Een kind troosten is meer spreken en luisteren dan het aanraken van een
kind.

 Aanraken van een kind;
 Het aanraken van een kind blijft bij schouderklopjes en dergelijke. Let er op
hoe en waar het kind aangeraakt wordt.

 Op schoot nemen van een kind;
 Na groep 3 nemen we geen kinderen meer op schoot.

 Belonen van een kind
 Beloning in de vorm van een cadeautje moet een uitzondering blijven.
Beloning moet zo veel mogelijk een sticker, een kaartje of iets dergelijks zijn.
Ook een positieve opmerking kan als een beloning gezien worden. Kleine
beloningen in de vorm van een cadeautje kunnen worden betaald uit het
budget van de groep. (het budget van de groep is 3 euro per kind per jaar)

 Feliciteren van een kind;
 Voor de jarigen is er een grote kaart waarop de leerkrachten hun naam
kunnen schrijven. De leerlingen van groep 1 en 2 krijgen ook nog een bijbelse
kaart. We feliciteren het kind door het de hand te schudden.

GEDRAGSREGELS
LICHAMELIJKE HULP

 Hulp bij het aan- en uitkleden
 Als de leerling hulp nodig heeft mag het medeleerlingen om hulp vragen. De
leerkracht mag helpen als de leerling daar om vraagt.
 De leerkracht helpt, waar nodig, de leerlingen met aan- en uitkleden tot en
met groep 4.


Hulp bij het naar de wc gaan
 In de groepen 1 en 2 helpt de leerkracht de leerling als dat nodig is.
 We verwachten dat de leerlingen zindelijk zijn en zichzelf redelijk kunnen
behelpen als zij in groep 1 op school komen.
 Als kinderen moeten worden omgekleed, gebeurt dit in een
afgesloten/afgeschermde ruimte.
 Leerlingen met een lichamelijke beperking worden, in overleg met de ouders,
geholpen door een leerkracht.
 I.v.m. menstruatie kunnen leerlingen terecht bij een vrouwelijke leerkracht
van de bovenbouw. Als het mogelijk is wordt dit gedaan door de vrouwelijke
duo van de groepen 7 en 8. Dit wordt aan het begin van een schooljaar aan de
leerlingen verteld. Er is een doosje/kastje in het vrouwentoilet met
maandverband.
 Leerlingen die, buiten medische redenen om, overdag niet zindelijk zijn en
een luier dragen, laten we niet toe op school tot zij zindelijk zijn. We maken
een uitzondering als een ouder of verzorger de taak van verschonen 2x per
dag op zich neemt.

GEDRAGSREGELS
PEDAGOGISCH KLIMAAT



Veiligheid;
 Pleinregels;














Als de bel gaat, staan wij in de rij.
We luisteren naar de pleinwacht
en spreken deze aan met 'u'.
In de pauze spelen we leuk op het plein.
We spreken duidelijk en eerlijk de spelregels af!
Naar binnen? Knijper graag!
De bal; alleen gooien, bij de ballenbroek, volgens het rooster.
Skaten, voetballen en fietsen is onveilig op het plein…
Afval in de bak!
Ruzie? Stop, denk, praat en doe.
Buiten mag je rennen, binnen moet je LOPEN

Seksueel getinte grapjes
 We gaan respectvol met elkaar om. Er worden geen grapjes gemaakt waarin
geslachtsdelen en/of daden genoemd worden.
 Regel seksuele diversiteit/anti-homopesten (wettelijk verplicht)? Wordt
geagendeerd voor in volgende PV
 Sexting protocol komt binnenkort



Pesten
 Regels uit het pestprotocol;
 We noemen elkaar bij de voornaam
 We zeggen geen nare dingen tegen elkaar
 We sluiten niemand buiten
 We beoordelen iemand niet op zijn uiterlijk
 We gaan niet zomaar aan de spullen van een ander zitten
 We doen een ander geen pijn
 We laten een ander met rust als hij daar om vraagt
 We beschermen iemand die gepest wordt.






We zeggen het tegen de leerkracht als iemand gepest wordt
We zeggen het tegen de leerkracht als we gepest worden
We praten ruzie uit en vergeven elkaar daarna
We luisteren goed naar elkaar

 Elkaar aanspreken
 We spreken onze leerkrachten en andere volwassenen binnen de school aan
met “u”.
 We gebruiken geen vloeken/bastaardvloeken/grove
woorden/scheldwoorden. Onder bastaard vloeken verstaan de die woorden
die afgeleid zijn van “Jezus” of “God”.

GEDRAGSREGELS
PERSOONLIJK CONTACT TUSSEN
LEERKRACHT/ASSISTENT
EN LEERLING

 Nablijven van leerlingen
 De leerling verblijft niet met de leerkracht/assistent in een ruimte die
afgesloten- of niet in te zien is d.m.v. een raam.
 Er wordt van te voren met ouders overlegd als de leerling moet nablijven.
 Na 16.00 uur zijn er geen leerlingen zonder reden meer in de school.


Kinderen thuis uitnodigen
 Je bent niet thuis met een leerling van school als daar alleen het kind met één
of meerdere volwassenen is, tenzij in goed overleg met de ouders
of als het een familiaire betrekking betreft.

GEDRAGSREGELS
TOEZICHT IN KLEED- EN DOUCHELOKALEN
BEWEGINGS- EN ZWEMONDERWIJS

 Toezicht in kleedlokalen
 De leerkracht houdt toezicht op de leerlingen door heen en weer te lopen
tussen de kleedlokalen.
 De leerlingen mogen niet in de kleedruimte van de leerkracht komen, behalve
als de leerkracht er is en de deur open staat.
 De leerkracht kleedt zich om in de ruimte voor de leerkrachten.

 Kloppen bij het binnen gaan van kleed- en douchelokalen
 De leerkracht zal vanaf groep 7 niet de kleed- of doucheruimte binnengaan
zonder te kloppen. Bij jongere groepen hoeft dit niet. Dit is met name
bedoeld om pestgedrag tegen te gaan of te voorkomen.

 Rekening houden met ontwikkeld schaamtegevoel bij jongens en
meisjes
 Bij het wisselen van de les als leerlingen uit verschillende groepen in één
kleedlokaal moeten omkleden, houdt de leerkracht hiermee rekening door
op tijd te stoppen met de les zodat de leerlingen de tijd hebben om zich aan
te kleden voor de jongeren leerlingen binnen komen.

 Hulpverlening door leerkracht en medeleerling tijdens het uitvoeren
van oefeningen
 Voor hulpverlening door leerlingen zie beschrijving in de map “Basislessen
bewegingsonderwijs”.

 Lichamelijk contact tijdens oefeningen
 We willen de spontaniteit van het spel niet inperken door het verbieden van
lichamelijk contact tijdens het spel.
 Lichamelijk contact is geen bezwaar zolang dit het spel dient.

 Rekening houden met kinderen uit andere culturen of anders denkende
ouders
 We respecteren opvattingen van anders denkende ouders en van ouders uit
anderen culturen mits de leerling actief mee doet met de les.

 Veiligheid van de leerling
 Tijdens de les doen de leerlingen hun sieraden af.
 Er wordt gegymd op gymschoenen met een stevige zool of op blote voeten.

GEDRAGSREGELS
BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN

 Gescheiden slaapruimten
 Jongens/meisjes en mannen/vrouwen slapen gescheiden.

 Nachtzoen
 Er worden geen “nacht”zoenen gegeven door leerkrachten en leerlingen.

 toezicht in slaapruimten
 de mannelijke leerkracht houdt toezicht op de jongens slaapruimten de
vrouwelijke leerkracht houdt toezicht op de meisjes slaapruimten.
 Er wordt geklopt bij het binnengaan van de slaapruimten.
 de leerkracht is alleen met een leerling op een slaapzaal als de deur van de
slaapzaal open staat

