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Protocol ongewenst gedrag   

 

1. Protocol ongewenst gedrag; algemeen 

1.1 Inleiding 
Een goed pedagogisch klimaat is een voorwaarde om leerlingen op sociaal emotioneel 

gebied te laten ontwikkelen en zorgt ervoor dat alle leerlingen zich goed kunnen 

ontwikkelen. 

Het doel van dit protocol is een eenduidige aanpak bij de omgang met het gedrag van 

leerlingen. Uitgangspunt van de Rosa basisschool is dat er op een positieve manier 

aandacht besteed wordt aan het leren van goed sociaal gedrag, met als doel het goede 

gedrag van de leerlingen vasthouden en versterken.  

Dit protocol draagt bij aan preventief handelen en het tijdig oplossen van 

gedragsproblemen. Op deze manier kunnen problemen in een beginstadia aangepakt 

worden.  

Wanneer leerlingen probleemgedrag vertonen en daarmee de veiligheid binnen de school 

in gevaar komt, zal er gewerkt worden met een time-out, schorsing of verwijdering.  

1.2 Normen, waarden en gedrag 

Als school en ouders voelen wij ons gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderwijs aan 

de leerlingen. Binnen de Rosa basisschool is het daarom van belang dat ouders, 

leerlingen en leerkrachten dezelfde waarden en normen hanteren. Het consequent 

naleven van de regels staat bij ons centraal, waardoor respect, welbevinden en veiligheid 

gewaarborgd worden.    

Open en eerlijke communicatie en vertrouwen hebben in elkaar zijn voorwaarden voor 

goed onderwijs en een veilig leef- en werkklimaat. Om aan deze basisvoorwaarden te 

kunnen voldoen zijn er gedragsregels opgesteld die gelden voor alle betrokkenen in en 

rondom de school. Iedereen handelt volgens de regels en spreekt een ander op 

respectvolle wijze aan wanneer dit niet gebeurt. De opgestelde gedragsregels worden 

aan het begin van het schooljaar met de ouders en leerlingen besproken. Gedurende het 

schooljaar komen deze regels bij de lessen van de Kanjertraining consequent aanbod.  

1.3 Regels op de Rosa basisschool 

De regels die op de Rosa basisschool gehanteerd worden zijn opgesteld aan de hand van 

de Kanjertraining en in samenspraak met alle betrokkenen op de Rosa basisschool.  

- We vertrouwen elkaar 

- We helpen elkaar 

- Niemand speelt de baas 

- Niemand is of blijft zielig 

- Iedereen wordt geaccepteerd zoals hij of zij is 

- Iedereen mag meedoen 

- Als je iets wilt lenen, dan vraag je dit eerst  

- We doen niemand pijn met woorden of geweld 

- We gaan zuinig om met alle spullen in en rondom de school 

- We luisteren naar elkaar en laten elkaar uitpraten 

- Mobiele telefoons/smartwatches worden ingeleverd bij de leerkracht 

- Petjes en capuchons mogen in de gang en buiten school gedragen worden 

- Afval wordt in de afvalbakken gegooid 

- Iedereen houdt zich aan de gemaakte regels 

- Je bent verantwoordelijk voor je eigen gedrag 



   

 

   

 

1.4 Maatregelen 

De Rosa basisschool wil door middel van duidelijke regels en een veilig pedagogisch 

klimaat ervoor zorgen dat alle kinderen op school goed in hun vel zitten. Als iemand, 

wellicht onbewust of onbedoeld, zich niet aan de beschreven omgangsregels houdt, gaan 

we daarover met elkaar in gesprek. Dit gesprek heeft als doel om eventuele 

onduidelijkheid in de communicatie of het gedrag weg te nemen. In het onderstaande 

schema is omschreven hoe het contact verloopt.  

 

Overtreding door: Wie gaat in gesprek Wat wordt het vervolg? 

Leerling - Degene die de 

overtreding ziet gaat in 

gesprek.  

- Er worden concrete 

afspraken gemaakt. 

- Van dit gesprek wordt 

een verslag in Esis gezet.  

- Als er onvoldoende 

verbetering te zien is, dan 

wordt het vervolg van dit 

protocol in werking gezet. 

- Ouders worden 

telefonisch, door de 

leerkracht, op de hoogte 

gebracht op de dag van het 

incident. Hierin wordt 

besproken dat er vanaf dat 

moment gewerkt gaat 

worden met een time-out 

plan.  

Teamlid Rosa basisschool - Degene die de 

overtreding ziet gaat in 

gesprek. 

 

 

- Als dit voor één van beide 

een onvoldaan gevoel 

geeft, wordt de directie op 

de hoogte gebracht. 

- De directie spreekt met 

beide teamleden.  

Ouders - Degene die de 

overtreding ziet gaat in 

gesprek. 

- In gesprek met ouders. 

-Informeren betrokken 

leerkracht (kind in groep) 

én directie. 

- Directie maakt een 

afspraak met de ouders 

voor een gesprek. 

-Registratie in Esis. 

 

 

2. Time-out 

Een time-out is een maatregel om ervoor te zorgen dat ongewenst gedrag afneemt. Een 

leerling wordt gedurende een time-out uitgesloten van een activiteit, doordat hij of zij 

tijdelijk buiten de klas/groep geplaatst wordt.  

Een time-out kan gegeven worden wanneer een leerling ervoor zorgt dat er een 

onwerkbare situatie is ontstaan in een klas. Dit kan zijn door brutaal gedrag, ruzie, 

consequent niet luisteren naar de leerkracht, verbale agressie, agressie naar materialen 

of personen.  

Alvorens een leerkracht een leerling een time-out kan geven, moeten er eerst 

onderstaande stappen doorlopen worden. 



   

 

   

 

 

 

  



   

 

   

 

2.1 Stappen time-out 

1. Leerling vertoont ongewenst gedrag:  

a. Benoem van welk gedrag je last hebt: Ik heb last van jouw…..  en benoem het 

gewenste gedrag.  

2. Ongewenst gedrag gaat door:  

a. Leerkracht herhaalt stap 1 en vraagt: ‘Is het jouw bedoeling om….?’ 

Bij nee: benoemd gewenst gedrag en eventuele consequenties.  

Bij ja: Leerling krijgt bedenktijd. Wordt het een ‘nee’ dan nogmaals gewenste gedrag 

benoemen. Blijft het een ‘ja’ leerling krijgt direct een time-out.  

3. Ongewenst gedrag gaat door:  

a. Leerling wordt uit het groepje geplaatst of andere consequentie.  

4. Nogmaals ongewenst gedrag gesignaleerd:  

a. Leerling krijgt een time-out.  

i. 15 minuten in een andere klas.  

ii. Time-out formulier wordt ingevuld.  

iii. Time-out formulier wordt met een leerling besproken.  

iv. Time-out formulier gaat mee naar huis ter ondertekening.  

v. Ouders worden op dezelfde dag op de hoogte gesteld.  

vi. Verslaglegging in Esis. 

Wanneer een leerling plotseling fysiek of verbaal agressief gedrag laat zien kan er direct 

overgegaan worden op een time-out en vervallen stappen 1 tot en met 4. 

  

Na de 2e time-out worden de ouders uitgenodigd op school voor een gesprek. Hierbij wordt 

besproken dat bij een volgende time-out hun zoon/dochter voor een dag geschorst gaat worden.  

Mocht er een 3e time-out nodig zijn, dan worden op dat moment direct de ouders gebeld. Zij moeten 

hun zoon/dochter op komen halen. Hij/zij mag de rest van de dag niet meer op school zijn. De 

volgende dag geldt als officiële schorsing.  

 

 

 

 

 

 

  



   

 

   

 

4. Schorsing 

4.1 Wanneer schorsen? 

Een leerling kan geschorst worden wanneer hij of zij na de tweede time-out wederom, 

wellicht onbewust of onbedoeld, zich niet aan de regels houdt.  

Tevens is er op de Rosa basisschool afgesproken dat een leerling direct geschorst wordt, 

indien hij/zij ernstig wangedrag vertoont dat verstoring van de rust en veiligheid op 

school of mishandeling tot gevolg heeft. Hierbij kan gedacht worden aan gedrag waarbij 

een leerling een ander opzettelijk letsel aanbrengt of een situatie die de veiligheid van de 

leerling zelf, medeleerlingen of leerkracht in gevaar kan brengen.    

In dit geval kan het gebeuren dat dit de eerste overtreding is die een leerling op de Rosa 

basisschool begaat en er tot op heden nog geen dossier opgebouwd is. Mocht dit het 

geval zijn dan worden de stappen van een time-out overgeslagen.    

4.2 Procedure bij schorsing 

In beide situaties wordt de leerling naar de directie verwezen. De directie belt direct de 

ouders en verzoekt om naar school te komen voor een gesprek.  

De eerste keer dat een leerling geschorst wordt, na het volgen van het time-out protocol, 

is de duur van de schorsing één dag. Mocht een leerling vaker geschorst worden dan kan, 

in overleg met het schoolbestuur, een leerling voor de duur van maximaal één week 

geschorst worden. 

Wanneer een leerling geschorst wordt, dient de school dit besluit schriftelijk aan de 

ouders mede te delen. Dit besluit wordt per aangetekende post verzonden.  

In dit besluit worden de redenen voor schorsing, de aanvang en tijdsduur en eventuele 

andere genomen maatregelen vermeld. De school blijft de verantwoordelijkheid houden 

om het oplopen van een achterstand te voorkomen.  

Naast het schoolbestuur worden ook de inspectie en de leerplichtambtenaar van de 

schorsing op de hoogte gebracht wanneer deze langer dan één dag duurt.  

5. Verwijdering  

Verwijdering van een leerling is een ordemaatregel die de directie in overleg met het 

schoolbestuur slechts in het uiterste geval en uiterst zorgvuldig moet nemen. Wanneer 

het schoolbestuur de beslissing tot verwijdering heeft goedgekeurd, moet de wettelijk 

vastgestelde procedure doorlopen worden.  

5.1 Gronden tot verwijdering: 

• De school kan een leerling niet de juiste zorg bieden; 

• De leerling laat langdurig agressief gedrag zien; 

• Er zijn ernstige conflicten tussen leerling en school.  

5.2 Procedure bij verwijdering 

1. De directie geeft bij het schoolbestuur en de aan school verbonden adviseur aan dat 

een leerling niet langer te handhaven is op school. 

2. Voordat het schoolbestuur tot verwijdering overgaat, spreekt het schoolbestuur met 

ouders en andere betrokken partijen (bijvoorbeeld leerkrachten, directie).   

3. De ouders ontvangen een brief waarin de reden voor de verwijdering vermeld wordt. 

Hierin wordt gewezen op de mogelijkheid om binnen zes weken schriftelijk bezwaar te 

maken tegen het besluit. Het besluit wordt zowel per post alsmede aangetekend 

verzonden. 

4. De directie meldt namens het schoolbestuur het besluit tot verwijdering van de 

leerling aan de leerplichtambtenaar. 



   

 

   

 

5. Indien ouders bezwaar willen maken, kunnen zij zich richten tot de 

vertrouwenspersoon van onze school (zie schoolgids). Deze zorgt dat het bezwaar bij de 

juiste persoon binnen het bestuur komt. Ouders kunnen met het bestuur in gesprek. 

6. Het schoolbestuur neemt binnen vier weken na ontvangst van een bezwaarschrift een 

besluit over de verwijdering. Dit besluit wordt per aangetekende post aangetekend aan 

de ouders verzonden. 

7. Definitieve verwijdering vindt pas plaats nadat een andere school bereid is de leerling 

te plaatsen. Het zoeken naar een passende school gebeurt in samenwerking met het 

samenwerkingsverband Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH).  

8. Wanneer het niet lukt om binnen acht weken een passende school te vinden, kan het 

schoolbestuur de leerling verwijderen zonder het bieden van vervolgonderwijs. Wel moet 

aantoonbaar zijn dat zowel de school als het bestuur en de leerplichtambtenaar zich  

gedurende acht weken hebben ingezet om een passende school te vinden.  

9. Van alle bovengenoemde besluiten wordt de inspectie op de hoogte gesteld. 

6. Borging 

Ieder schooljaar wordt er gekeken naar het protocol en wordt in overleg met de directie, 

de IB'er en de gedragsspecialist bekeken of het protocol nog up-to-date is. Wanneer het 

protocol bijgesteld dient te worden, wordt er een afspraak gemaakt om het aangepaste 

protocol door te nemen.  

  



   

 

   

 

 

Bijlagen: 

Time-out formulier groep 3 en 4 

Time-out formulier groep 5 tot en met 8 

Stappenplan time-out 

Stappenplan van time-out tot verwijdering 

  



   

 

   

 

 

Time-out formulier groep 3 en 4 

 

1. Hoe voel ik me nu? 

 

    

 

      

 

 

 

     verdrietig                                           boos                                            blij 

 

 

2. Hoe voelt de ander zich nu? 

 

    

 

      

 

 

 

     verdrietig                                           boos                                            blij 

 

3. Hoe wil je je voelen? 

 

    

 

      

 

 

 

     verdrietig                                           boos                                            blij 

 

4. Kunnen we dit nu samen oplossen? 

 

 

 
          ja                              nee 
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Time-out formulier groep 5 tot en met 8 

 

Naam:____________________________________________ 

 

Datum:___________________________________________ 

 

Reden: ___________________________________________ 

 

1. Wat deed ik en wat deed de ander? 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

2. Waarom deed ik dat? 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

3. Wat kunnen we anders doen? 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

4. Op welke manier kunnen we het goedmaken? 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 



   

 

   

 

 



   

 

   

 

Leerling vertoont ongewenst gedrag:  

a. Benoem van welk gedrag je last hebt: Ik heb last van jouw…..  en benoem het 

gewenste gedrag.  

2. Ongewenst gedrag gaat door:  

a. Leerkracht herhaalt stap 1 en vraagt: ‘Is het jouw bedoeling om….?’ 

Bij nee: benoemd gewenst gedrag en eventuele consequenties.  

Bij ja: Leerling krijgt bedenktijd. Wordt het een ‘nee’ dan nogmaals gewenste gedrag 

benoemen. Blijft het een ‘ja’ leerling krijgt direct een time-out.  

3. Ongewenst gedrag gaat door:  

a. Leerling wordt uit het groepje geplaatst of andere consequentie.  

4. Nogmaals ongewenst gedrag gesignaleerd:  

a. Leerling krijgt een time-out.  

i. 15 minuten in een andere klas.  

ii. Time-out formulier wordt ingevuld.  

iii. Time-out formulier wordt met een leerling besproken.  

iv. Time-out formulier gaat mee naar huis ter ondertekening.  

v. Ouders worden op dezelfde dag op de hoogte gesteld.  

vi. Verslaglegging in Esis.  

Na de 2e time-out worden de ouders uitgenodigd op school voor een gesprek. Hierbij wordt 

besproken dat bij een volgende time-out hun zoon/dochter voor een dag geschorst gaat worden.  

Mocht er een 3e time-out nodig zijn, dan worden op dat moment direct de ouders gebeld. Zij moeten 

hun zoon/dochter op komen halen. Hij/zij mag de rest van de dag niet meer op school zijn. De 

volgende dag geldt als officiële schorsing.  

 

 


