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Inleiding 
 

Voor u ligt het gedragsprotocol van basisschool de Vossenburcht. Wij werken op onze school 
vanuit een heldere visie en hebben een duidelijke missie. Deze omschrijven zich als volgt: 
 
Onze leerlingen zijn trots op zichzelf en weten hoe ze het beste uit zichzelf kunnen halen. Zij 
zijn pro-actief en hebben hun einddoel voor ogen. Ze hebben oog voor andere leerlingen en 
de wereld om zich heen. Zij stralen, zijn energiek en staan positief in het leven. 
 
Daarbij hanteren wij de volgende kernwaarden: 
 

- Wij geven onderwijs in een veilig leef- en leerklimaat 
- Wij dragen zorg voor een brede ontwikkeling van onze kinderen 
- Wij geven onderwijs en zorg op maat en gaan uit van de talenten en mogelijkheden 

van onze kinderen 
- Wij bevorderen bij de kinderen een actieve deelname aan, en betrokkenheid bij 

elkaar en de wereld om hen heen. Dit leren we hen door op een open en eerlijke 
manier met elkaar te communiceren 

- Wij bevorderen de geestelijke en lichamelijke gezondheid van onze kinderen. Daarbij 
hebben we oog voor lichamelijke beweging, het aanleren van gezond gedrag en het 
positief stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling. 

 
Om deze doelen te bereiken staat bij ons voorop dat elk kind, ouder, teamlid en bezoeker 
van onze school zich veilig en prettig kan voelen bij ons. In dit gedragsprotocol beschrijven 
wij op welke manier wij er hard aan werken om hiervoor te zorgen.  
 
Dit gedragsprotocol heeft als doel: 

 Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich 
optimaal kunnen ontwikkelen. 

 Door regels en afspraken zichtbaar te maken, door de 7 gewoonten van de leader in 
me in het klaslokaal en de school te verwerken, kunnen kinderen en volwassenen, als 
er zich ongewenste situaties voordoen, elkaar aanspreken op deze regels en 
afspraken.  

 Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen, stellen we alle kinderen in de 
gelegenheid met veel plezier naar school te gaan. 

 Binnen de brede school streven we naar een gezamenlijk onderschrijven van dit 
gedragsprotocol.  

 
 
 
 
Team Vossenburcht 
 
 
  



Bevorderen van gewenst gedrag 
De Vossenburcht is een warme, veilige school waar een goede sfeer heerst en een goed 
werkklimaat. Om dit te bereiken en te behouden werken we hard met en aan de volgende 
zaken: 

Drie gedragsregels 

Op onze school zijn de volgende 3 grondregels afgesproken. Deze worden actief gebruikt in 
alle klassen en regelmatig benadrukt. De leerkracht bespreekt met de leerlingen de algemene 
afspraken en regels in de klas en deze zijn leidraad voor ons gedrag.   

 
1. Gezelligheid:  

Op basisschool de Vossenburcht spelen we gezellig met en naast elkaar.  We zorgen dat de 
sfeer goed blijft door bijvoorbeeld regelmatig met elkaar te praten tijdens (kring)gesprekken, 
door gewenst gedrag te benoemen en te belonen, door sfeer bevorderende activiteiten 
zoals energizers en vieringen in te plannen en door als volwassenen het goede voorbeeld te 
geven. We bekijken zaken zoveel mogelijk vanaf de positieve kant: ons glas is niet half leeg 
maar half vol. 
 

2. Veiligheid:  
Iedereen doet zijn/haar best ervoor te zorgen dat iedereen zich veilig voelt op school. We 
zorgen ervoor dat er rust in de school heerst. We lopen rustig door de school en spelen en 
werken met zorg voor elkaar en elkaars spullen. We beseffen ons dat in een 
(school)gemeenschap soms sprake is van conflicten. Deze conflicten lossen we op door met 
elkaar te praten en niet door te vechten en te slaan. 
 

3. Respect:  
We benadrukken dat iedereen anders is en dat we onderlinge verschillen respecteren. We 
behandelen elkaar met respect. We behandelen een ander, zoals we zelf ook graag 
behandeld willen worden.  
 
Deze gedragsregels komen terug in de 7 gewoonten van Covey, the leader in me. We 
stimuleren het gebruik van deze visie door het zichtbaar maken van de gewoonten, het 
bespreken en stimuleren van inzet van de gewoonten, het geven van gerichte lessen. 

Anti-pest coördinator: 

Er is bij ons op school een gedrags-coördinator aanwezig. Dit is Lotte Henderik. Zij heeft de 
volgende taken: 

- Zij is verantwoordelijk voor het gedragsprotocol binnen de school 
- Zij is er verantwoordelijk voor, dat alle direct betrokken partijen kennis hebben van 

het gedragsprotocol.  
- Zij is verantwoordelijk voor het updaten/bespreekbaar maken van het 

gedragsprotocol. 
- Binnen de school is Lotte aanspreekpunt voor alles wat te maken heeft met pesten. 

Zowel leerlingen, als ouders en collega’s kunnen een beroep op haar doen. Lotte zal 
samen met betreffende leerling(en), de betreffende ouders en de betreffende 
leerkracht(en) het pestprobleem in kaart brengen en op zoek gaan naar oplossingen. 
Vervolgens zal Lotte vinger aan de pols houden tijdens het traject dat uitgezet wordt 
en het aanspreekpunt blijven.  



Wat doen wij om ongewenst gedrag te voorkomen? 

Leerlingen: moeten weten dat ze hulp kunnen krijgen van volwassen in de school en hierom 
durven vragen. 
De leerkrachten: hebben vooral een signalerende rol. Wanneer zij ongewenst gedrag 
waarnemen of redenen hebben om pesten te vermoeden, wordt er van hen verwacht dat zij 
hier op adequaat reageren. Leerkrachten houden ook groepsgesprekken, hebben aandacht 
voor de sfeer in de groep en het functioneren van individuele leerlingen in de groep. Ze 
maken afspraken en groepsregels met de klas en zorgen ervoor dat deze regels nageleefd 
worden. 
Alle medewerkers: dienen oog te hebben voor de signalen van leerlingen. Ze dienen 
interesse te tonen en te luisteren naar wat de leerlingen te vertellen hebben. 
Ouders: moeten allereerst goed op de hoogte zijn van het gedragsprotocol. Belangrijk is dat 
de ouders die zich zorgen maken over pesten, serieus genomen worden. Daarnaast moet de 
school de ouders van leerlingen ook steun bieden. De school werkt samen met de ouders om 
het pesten aan te pakken. Eventueel kan de school verwijzen naar deskundige hulpverleners. 
In het schoolbeleid: moet structureel worden ingezet op een positieve groepsvorming in de 
klassen door middel van training van de leerlingen, docenten en medewerkers. 
De gedragscoördinator: kan in alle gevallen hulp bieden aan alle bovengenoemde partijen in 
de vorm van adviezen en tips. Tevens bewaakt de gedragscoördinator het proces rondom de 
activiteiten om ongewenst gedrag te voorkomen en bij de aanpak van pesten.  
 
Voorwaarden: 

- Pesten moet als probleem worden gezien door alle direct betrokken partijen: 
leerlingen, leerkrachten en ouders/verzorgers 

- De school moet altijd proberen pestproblemen te voorkomen. Los van het feit of 
pesten wel of niet aan de orde is, moet het onderwerp pesten met de kinderen 
bespreekbaar worden gemaakt, waarna met hen regels worden vastgesteld. Dit doen 
we door het actief aanbieden van de 7 gewoonten volgens de richtlijnen van ‘The 
leader in me’.  

- Als pesten optreedt, moeten leerkrachten (in samenwerking met ouders) dat kunnen 
signaleren en duidelijk stelling nemen. 

- Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch weer de kop op steekt, moet de 
school beschikken over een directe aanpak. 

- Wanneer het probleem niet op de juiste wijze wordt aangepakt of de aanpak niet het 
gewenste resultaat oplevert, dan is de inschakeling van een vertrouwenspersoon 
nodig. De vertrouwenspersoon (Marjolein en/of Juul) kan het probleem 
onderzoeken, deskundigen raadplegen en bevoegd gezag adviseren.  

 
De school waarborgt de sociale veiligheid van leerlingen, medewerkers en ouders. Daartoe is 
allereerst vastgesteld welke (ernstige) incidenten de school onderscheidt. Dit zijn: 
 

- fysiek geweld 
- intimidatie en/of bedreiging met fysiek geweld 
- intimidatie en/of bedreiging via app, msn, sms, e-mail of internet 
- pesten, treiteren en/of chantage 
- discriminatie of racisme 
- vernieling 
- diefstal 



Signaleren 

Ongewenst gedrag kan op de volgende manieren gesignaleerd worden: 

 Door observaties tijdens de (SEO)les of buitenspel 

 Vanuit de analyse van het leerlingvolgsysteem (SCOL) 

 Vanuit informatie van kinderen of ouders 

 Tijdens leerlingenbespreking of overdracht van de groep. 

Aanpak 

In het aanpakken van ongewenst gedrag staat bij ons communicatie voorop: het praten met 
betreffende leerlingen en ouders zien wij in de meeste gevallen als een effectieve manier om 
het probleem op te lossen. Wanneer gesignaleerd wordt dat er sprake is van ongewenst 
gedrag, dan worden de volgende acties ondernomen: 

  
 

1. De leerkracht voert een individueel gesprek met de betreffende leerling(en) 
waarbij afspraken worden gemaakt over hoe het ongewenste gedrag verbeterd kan 
worden. Na een afgesproken termijn wordt er samen geëvalueerd. Van dit gesprek 
maakt de leerkracht een kort verslagje voor in het administratiesysteem met 
daarin de besproken punten en de gemaakte afspraken, voorzien van datum. 

 
2. Wanneer de problemen blijven bestaan wordt er binnen een week contact gezocht 

met ouders. Van dit gesprek maakt de leerkracht een kort verslagje voor in het 
administratiesysteem met daarin de besproken punten en de gemaakte afspraken, 
voorzien van datum. 

 
3. Is er geen verbetering of maken ouders of leerkracht zich zorgen, dan wordt 

opnieuw contact gezocht tussen ouders en leerkracht. Nemen ouders of leerkracht 
geen contact op, dan wordt er vanuit gegaan dat het probleem is opgelost.  

 
4. Wanneer de problemen blijven bestaan, dan wordt er individueel en/of in de groep 

een gesprek gehouden over de problemen die spelen. Hierin worden kinderen 
mede verantwoordelijk gemaakt voor het oplossen van het probleem, door inzet 
van de 7 gewoonten volgens the leader in me. Er wordt benadrukt wat er van alle 
leerlingen wordt verwacht.  
Tevens volgt er een (nieuw) gesprek met de ouders van de betrokken kinderen. In 
de gesprekken wordt samen met ouders naar oplossingen gezocht voor het 
probleem en worden afspraken gemaakt. Deze ouders worden in ieder geval op de 
hoogte gehouden van het plan en de uitvoering. Stimuleer ouders om thuis met 
hun kind de situatie en de vervolgstappen te bespreken en laat hen vragen naar 
het verhaal van het kind. Maak afspraken voor een evaluatiemoment ( binnen drie 
weken ). Zie ook de bijlage “Maatregelen die een leraar kan nemen i.v.m. een te 
voeren gesprek”. 

 
5. De leerkracht evalueert iedere dag met de kinderen hoe de dag verlopen is. 

Formuleer vooraf met de kinderen een aandachtspunt waar die dag extra op gelet 
zal worden. Benoem dit punt in termen van gewenst gedrag en laat ook benoemen 
welke zaken er goed zijn gegaan. 

 



6. De leerkracht informeert de ib’er, de bouwcoördinator en de overige teamleden, 
zodat iedereen op de hoogte is en ook bijvoorbeeld tijdens het buitenlopen (of in 
gang, bij invallers, bij extra instructie buiten de groep) extra alert kan zijn. 
Ongewenst gedrag moet altijd worden gemeld aan de groepsleerkracht ( of aan 
pleinwacht/ overblijfhulp/ zorgcoördinator of directie). De pleinwacht/overblijfhulp 
moet direct reageren op ongewenst gedrag en zorgt voor een goede overdracht 
naar de groepsleerkracht. De verantwoordelijkheid ligt bij de pleinwacht, deze 
moet de melding serieus nemen en proberen op te lossen. Er moet na afloop ook 
contact zijn met de groepsleerkracht, zodat deze op de hoogte is van de situatie. 
Deze zelfde afspraken gelden wanneer er zich iets afspeelt buiten de groep, 
bijvoorbeeld tijdens overblijf, het werken in de aula of gang of de gymles. 

 
7. Mocht er geen verbetering van probleem komen dan worden duidelijke afspraken 

gemaakt over sancties. Mogelijke sancties zijn: 

 Buiten tegen de muur staan, even niet meespelen 

 Gesprek met de leerkracht en/of zorgcoördinator 

 Leuke les ontnemen 

 Bij extreem gedrag naar ib’er/ directie 

 Het  incidentmeldingsformulier ( zie bijlage) 

 Wanneer er sprake is van het in gevaar brengen van de veiligheid van 
kinderen/ leerkrachten /ouders kan een schorsing tot de mogelijkheden 
behoren. Bij uitvoering van deze maatregelen, volgen scholen die vallen 
onder het bestuur van Conexus, een schorsings- en 
verwijderingsprocedure. Het CvB kan een schorsing overwegen en niet de 
school zelf. Deze procedure kunt u inzien op school. Indien nodig kan ook 
de wijkagent worden ingeschakeld. 
 

8. Wanneer er problemen ontstaan in de communicatie tussen ouders en leerkracht 
of het vanwege een andere reden gewenst is, dan kunnen de zorgcoördinator en 
de directie worden ingeschakeld. Er wordt dan in overleg met hen een verder plan 
van aanpak gemaakt. Als volgens de leerkracht de veiligheid of sfeer in de klas in 
het geding is, dan worden alle ouders geïnformeerd d.m.v. een brief, opgesteld 
door de directie. In bijzondere situaties kan externe deskundige hulp worden 
ingeschakeld.  

 
9. Wanneer het ongewenste gedrag na schooltijd plaatsvindt, bijvoorbeeld digitaal, 

dan ligt de verantwoordelijkheid voor de aanpak bij de ouders. Er bevindt zich op 
school ook een internetprotocol. Wel wordt het erg op prijs gesteld als de 
leerkracht op de hoogte wordt gebracht, zodat hij/ zij extra alert kan zijn in de 
groep. 

  



Incidentmelding 

 
De school beschikt over een registratiesysteem: de leerkracht registreert incidenten (met 
behulp van een format, zie bijlage). Een incident wordt geregistreerd als de leerkracht 
inschat dat het werkelijk een incident is, of na een officiële klacht. De IB-er analyseert 
jaarlijks de gegevens die aangeleverd worden door de leerkrachten en stellen, in overleg met 
de directie, op basis daarvan verbeterpunten vast. 
 

Wat verwachten we van ouders? 

 De ouders en bezoekers dragen zorg voor een eerlijke, open en respectvolle houding 
naar elkaar, de leerlingen en personeelsleden. 

 De ouders werken mee aan de bevordering van een veilige en sfeervolle school. 

 De ouders geven zelf het goede voorbeeld.  

 Ouders houden zich aan de regels en afspraken. 
 

  



Bijlagen 

Achtergrondinformatie over pesten 

Een vorm van ongewenst gedrag is pesten. Voor deze specifieke situatie volgt hier 
achtergrondinformatie: 
 
Definitie 
 
“Pesten is het systematisch, langdurig en herhaald lastig vallen van iemand met de bedoeling 
de ander pijn te doen.”(Rigby, 1996) 

 
Pesten: 

 Langdurig en herhaaldelijk 

 Vaak in groepsverband 

 Machtsongelijkheid 

 Steeds gericht op dezelfde persoon 
 

Plagen: 

 Van korte duur 

 Niet in groepsverband 

 Gelijkwaardig 

 Geen vast doelwit 
 
 
Manieren van pesten zijn bijvoorbeeld: 

 Fysiek: duwen, slaan, schoppen, haren trekken 

 Verbaal: bijnamen verzinnen, roddels verspreiden, sarcastische opmerkingen 
maken 

 Emotioneel: iemand negeren, buitensluiten, verstoppen van bezittingen, iemand 
belachelijk maken, vernederen (bijv. op grond van etniciteit) 

 
 
Gevolgen 
Eventuele gevolgen van pesten voor het slachtoffer: 

 Faalangstig en wantrouwend worden, kans op depressiviteit 

 Geen zelfvertrouwen (meer) hebben 

 Lichamelijke klachten 

 Slecht presteren 

 Verlegen zijn, in een isolement komen 

 Poging tot of dreigen met zelfdoding 

 Agressief gedrag door het slachtoffer 
 
 
 
 
 
 



Gevolgen van pesten voor pester: 
Pesters hebben meer kans om het criminele circuit in te gaan (vier keer zo groot), wanneer 
zij niet gecorrigeerd worden. Bovendien heeft de pestkop eigenlijk geen echte vrienden. Een 
groep kinderen volgt de pester, maar zodra deze steun weg is, staat de pester alleen. 
 
Gevolgen voor omstanders: 
Kinderen die pesten van dichtbij meemaken voelen zich bang of worden wantrouwend. De 
sfeer in de groep wordt verpest, dit komt het leren niet ten goede. De omstanders kunnen 
zich schuldig gaan voelen dat ze niet ingegrepen hebben of durven niet in te grijpen, omdat 
ze bang zijn voor de gevolgen (zelf slachtoffer worden). Hierdoor kunnen ze zelf onderdanig 
gedrag laten zien of kunnen meeloper worden. Kinderen die merken dat de leraar de pester 
niet corrigeert voor zijn pestgedrag, hebben de neiging om later agressie te gebruiken. 
 
Bovenstaande informatie is gebaseerd op: “Ik ga weer graag naar school” van Brenda Kenter. 
 

Tips voor ouders: 

Ouders van gepeste kinderen: 
- Houd de communicatie met uw kind open: blijf in gesprek met uw kind 
- Als pesten niet op school gebeurt, maar op straat, probeert u contact op te nemen 

met de ouders van de pester(s) om het probleem bespreekbaar te maken. 
- Pesten op school kunt u het beste direct met de leerkracht en/of onze 

gedragscoördinator bespreken 
- Door positieve stimulering en zogenaamde schouderklopjes kan het zelfrespect 

vergroot worden of weer terug komen 
- Stimuleer uw kind tot het beoefenen van een sport 
- Steun uw kind in het idee dat er een einde aan het pesten komt. 

Ouders van pesters: 
- Neem het probleem van uw kind serieus 
- Probeer achter de mogelijke oorzaak te komen 
- Maak uw kind gevoelig voor wat het anderen aandoet 
- Besteed extra aandacht aan uw kind 
- Stimuleer uw kind tot het beoefenen van een sport 
- Corrigeer ongewenst gedrag en benoem het goede gedrag van uw kind 
- Maak uw kind duidelijk dat u achter de beslissingen van school staat 

Alle ouders: 
- Neem de ouders van het gepeste kind serieus 
- Stimuleer uw kind om op een goede manier met andere kinderen om te gaan 
- Corrigeer uw kind bij ongewenst gedrag en benoem goed gedrag 
- Geef zelf het goede voorbeeld 
- Leer uw kind voor anderen op te komen 
- Leer uw kind voor zichzelf op te komen 
- Wanneer er op school iets gebeurt en het is opgelost, kom er dan thuis niet op terug. 

Opgelost is opgelost! 
 
 



Informatie voor de leerkracht 

Wanneer pesten gesignaleerd wordt, luistert de leerkracht nauwkeurig, probeert de 
betrokkenen (kinderen) te achterhalen en loopt de onderstaande checklist met de ouders 
langs. De leerkracht maakt een vervolgafspraak op korte termijn (binnen ongeveer drie 
weken). De leerkracht observeert in de groep( of buiten, naast de groep), bekijkt het dossier 
van de betreffende leerling en voert overleg met de leerkracht van het vorig schooljaar en 
met zijn duopartner.  

 
 

Maatregelen die een leraar kan nemen i.c.m. een te voeren gesprek 
Daarbij kan de leraar uitgaan van de volgende achterliggende gedachten: 
 

1. Het is belangrijk om de gepeste te beschermen. Het kind heeft de hulp van de leraar 
hard nodig, hij kan zelf niet opboksen tegen de pester. 

 
2. Het is ook belangrijk dat de groep leerlingen die getuige is van het pesten, actie leert 

ondernemen. Pesten is een groepsgebeuren. De gehele groep zal betrokken moeten   
worden wil het pesten verdwijnen. De leerlingen moeten zich verantwoordelijk 
voelen voor elkaar.  

 
3. Het belang van de betrokkenheid van de ouders. Ouders kunnen meer inzicht geven 

in de situatie en spelen een belangrijke rol bij de bestrijding van het pesten. 
 
De leraar kan het volgende stappenplan hanteren:   
 

1. Neem het probleem serieus 
Niets is zo erg voor het kind dat gepest wordt en voor de ouders als het probleem niet als 
een probleem gezien wordt. 
 

2. Voer een gesprek met het slachtoffer 
Het slachtoffer moet het gevoel hebben dat de leraar werkelijk naar hem/haar luistert. De 
leraar laat het kind zijn/haar verhaal doen en valt hem/haar niet in de rede.  
Het is niet aan te raden om het gedrag van het slachtoffer te veranderen, het gedrag van de 
pester moet veranderen en niet van de gepeste. Wel kan de leraar ingaan op manieren 
waarmee het kind zich kan beschermen tegen de pestkop ( zie tips voor de gepeste ). 
 

3. Voer een gesprek met de pester 
Het kan helpen om de pester zich te laten verplaatsen in het slachtoffer. Hoe zal hij/zij zich 
voelen als hij/zij nooit met spelletjes mee mocht doen, als hij/zij geschopt en geslagen zou 
worden of als hij/zij altijd uitgescholden zou worden?  
 

4.  Voer gesprekken met omstanders/getuigen 
Diegenen die getuigen zijn, hebben ook hulp nodig. Een gesprek met hen over het voorval en 
het bespreken van de rol die zij zouden kunnen vervullen is een eerste stap. 
 
 
 
 



5. Neem gepaste maatregelen 
Neem altijd maatregelen tegen het pesten! Wil het pestgedrag stoppen, dan moet de leraar 
altijd ingrijpen. Er zijn consequenties verbonden aan het pesten. De sancties zijn echter nooit 
onredelijk, vijandig of vernederend. De pester moet beseffen dat zijn/haar gedrag niet 
getolereerd wordt. 
 

6.  Voer een gesprek met de ouders over de voortgang 
Neem meteen contact op met de ouders van zowel het gepeste kind als de pester. Ouders 
spelen een belangrijke rol bij het tegengaan van pesten. 
 

Checklist voor overleg met de ouders: 
 

1. Wanneer/ in welke situatie speelde het voorval? 
2. Waaraan merken de ouders de pestproblematiek? 
3. Hebben ouders zelf dingen gezien of heeft het kind het verteld? 
4. Hoe lang speelt het al? Is dit al eerder het geval geweest? 
5. Waar bestaat het pesten precies uit? Op welke manier wordt er 

gepest? Digitaal/ verbaal/fysiek? 
6. Hoeveel last heeft het kind ervan? 
7. Hoe vaak wordt het kind gepest? 
8. Weet de leerling dat de ouder een gesprek heeft met de leerkracht? Is 

dit wenselijk? 
9. Wat verwachten de ouders van de leerkracht? Wat vinden ouders 

goede maatregelen? 
10. Welke actie willen/ kunnen ouders zelf ondernemen? 

 
7. Bespreek de kwestie in het team 

Het is belangrijk om het team op de hoogte te stellen van het incident en de genomen 
maatregelen. Pesten is een zaak van de gehele school. 
 

8. Maak verslag van de incidenten, van de gesprekken en genomen maatregelen 
Wanneer de leraar een verslag bijhoudt van de incidenten, gesprekken en genomen 
maatregelen kan de leraar hier houvast aan hebben tijdens gesprekken met ouders of met 
collega’s. Met behulp van de verslagen kan een patroon ontdekt worden. 
Voorzie de verslagen dan ook van een datum, en zet dit in Esis.   
 
Richtlijnen bij het eerste gesprek met de ouders 
 

 Besef dat de ouder wanhopig kan zijn. 

 Ook al beschuldigt de ouder de school, blijf toch kalm. 

 Maak duidelijk dat je de ernst van het probleem inziet en alles in het werk zal stellen 
om het pesten tegen te gaan. 

 Probeer de informatie van de ouder helder te krijgen, maar onderwerp hem/haar 
niet aan een kruisverhoor. 

 Maak duidelijk dat je wat tijd nodig hebt om het probleem nader te onderzoeken, 
maar beloof dat je snel weer contact zal opnemen. Ouders verwachten vaak dat er 
meteen iets opgelost kan worden, geef daarom aan dat je tijd nodig hebt. 

 Geef uitleg over het pestbeleid. 



 Luister naar de ideeën over een plan van aanpak van de ouders. Probeer er een 
gezamenlijk plan van te maken. 

 Probeer niet in discussie te gaan en vooral niet de ouders de schuld te geven, ook al 
vermoed je dat de ouders wel een rol spelen. 

 Maak meteen een vervolgafspraak als je meer onderzoek binnen de school hebt 
verricht.           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Incidentmeldingsformulier 

 
 
Protocol incidentmeldingsformulier   

 

 De eigen leerkracht heeft de mogelijkheid om gebruik te maken van een 
incidentmeldingsformulier. 

 Een invaller die voor een langere periode vervangt vult samen met de IB-er een 
incidentmeldingsformulier in. 

 Een invaller die voor een korte periode vervangt neemt bij een incident contact op 
met een SMT-lid. 

 
Bij een incident worden 4 stappen ondernomen: 

- De directeur wordt op de hoogte gebracht 

- De ouders worden ingelicht 

- Ouders worden uitgenodigd op school te komen 

- Ingevulde incidentmeldingsformulier wordt besproken en door betrokkenen 
ondertekend voor gezien 

 
Wanneer wordt een incidentmeldingsformulier ingevuld? 

- bij fysiek geweld (voor alle betrokkenen op de Vossenburcht) 

- bij grof-/discriminerend taalgebruik 

- bij overschrijding van het gedragsprotocol (b.v. pestgedrag) 

- bewust andermans bezit vernielen of ontvreemden 
 

 
N.B.  In overleg met de directeur (en bij afwezigheid van de directeur   

coördinatoren of zorgcoördinator) wordt besloten of een incident-
meldingsformulier al dan niet wordt uitgeschreven. De leerkrachten geven bij 
de groepsoverdracht (einde schooljaar) aan welke leerling/leerlingen al eens 
eerder een incidentmeldingsformulier hebben gekregen. Dit formulier is op 
basis van één of meerdere bovenvermelde punten uitgeschreven. 

 
 
 
 
 
 
 

  



Incidentenmeldingsformulier 
 
Datum: ……………………………… 
Tijdstip: ……………………………… 
Plaats: ……………………………… 
 
Betreft: Leerling(en): 
 ………………………………………………………………………………………… 
    
 ………………………………………………………………………………………… 
  Leerkracht(en):
 ………………………………………………………………………………………… 
    
 ………………………………………………………………………………………… 
  OOP/Ouder(s):
 ………………………………………………………………………………………… 
    
 ………………………………………………………………………………………… 
 

Situatie waarin het incident is 
ontstaan 

 
 
 
 

Aanleiding  
 
 
 

Beschrijving van het incident 
Wat deed de leerling? 
 

 

Wat deed de leerkracht(en)? 
 
 

 

Wat deden de anderen? 
 

 

Hoe/wanneer eindigde het 
incident? 
 
 

 
 
 
 

 



Gevolgde oplossingsstrategie  
 
 
 

Gemaakte afspraken  
 
 
 
 

Besproken met 
 

 
 
Zorgcoördinator dd: 
 
Directie dd: 
 
Coördinatie dd: 
 
Ouders dd: 
 
Anders dd: 
 

Handtekening 

Ingevuld door  
 

 
 

 
 


