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Gegevens van de school 
 

Gegevens Stichting 

KS Fectio 

Telefoon: 030-6381121 

Website: www.ksfectio.nl 

Email: info@ksfectio.nl 

 

Gegevens school: 

Katholieke basisschool Aventurijn 

Raaigras 101d 

3994MB Houten 

Telefoon: 030- 2745809 

Website: www.basisschoolaventurijn.nl 

Email: directie@basisschoolaventurijn.nl 

 

KiVa – team: 

Het KiVa team van basisschool Aventurijn bestaat uit:  

- Tilly de Jong (Intern Begeleider, intern vertrouwenspersoon) 

- Purdey van Zalinge (leerkracht groep 4) 

- Esther Warmerdam (leerkracht groep 3) 

- Kim van der Wal (leerkracht groep 8) 

 

Intern vertrouwenspersonen basisschool Aventurijn: 

- Tilly de Jong (Intern Begeleider, internvertrouwenspersoon) 

- Roelie de leeuw (leerkracht groep 5) 

tdjong@basisschoolaventurijn.nl 

rdleeuw@basisschoolaventurijn.nl 

 

Pestcoördinator: 

- Tilly de Jong (Intern Begeleider, intern vertrouwenspersoon) 

 

http://www.ksfectio.nl/
mailto:info@ksfectio.nl
http://www.basisschoolaventurijn.nl/
mailto:directie@basisschoolaventurijn.nl
mailto:tdjong@basisschoolaventurijn.nl
mailto:rdleeuw@basisschoolaventurijn.nl
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1. Inleiding 
 

Iedere leerling heeft recht op een veilige schoolomgeving. Daarom hebben wij ons beleid op het gebied van sociale veiligheid vastgelegd en 

werken wij continu aan de uitvoering en verbetering hiervan. Op deze manier willen wij een klimaat en cultuur scheppen, waarin pro-sociaal 

gedrag de norm is. Om deze omgeving te creëren, maken we regels en afspraken, letten we op elkaar en zorgen we voor elkaar. 

Ondanks dat, is het niet te voorkomen dat er soms ongewenste gebeurtenissen plaatsvinden. In dit ‘gedragsprotocol’ is omschreven wat wij 

verstaan onder ongewenst gedrag (van leerlingen) en op welke wijze wij als school daarmee omgaan. Hierin heeft pesten een bijzondere 

plaats. Pesten is een vorm van ongewenst gedrag, gericht op een medeleerling met een bedreigend en vooral systematisch karakter. Dit 

onderdeel van het protocol noemen wij het “Pestprotocol”. 

Het is voor alle betrokkenen van belang dat er een volgbare rechtvaardigheid zit in ons handelen. Dit kan betekenen dat wij soms bewust 

afwijken van het gedragsprotocol, in gevallen waarbij de onderliggende intentie van het ongewenste gedrag daarom zou vragen. Te denken 

valt aan licht verstorend gedrag dat te maken heeft met een gedragsstoornis van een leerling. Ons handelen zal dan gericht zijn op het 

verminderen en zo mogelijk voorkomen van dit gedrag, op basis van specifiek te bepalen maatregelen en hulpmiddelen. 

De werkwijze van de school in geval van calamiteit, zoals ongevallen, brand etc. anders dan een incident op het gebied van sociale veiligheid, 

is omschreven in het schoolveiligheidsbeleid Fectio en het bedrijfsnoodplan van Limes. Dat plan omvat onder andere de werkwijze van de 

bedrijfshulpverlening (BHV) van onze school. 

Aan het gedragsprotocol is ook een incidentenregistratie gekoppeld. De uitkomsten hiervan worden minimaal 1 x per jaar met het team en MR 

besproken en waar nodig gekoppeld aan vervolgacties.  
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2. Gedragsprotocol  

Gedrag is overal en altijd aanwezig. Wat vinden wij ‘normaal’ gedrag, wat vinden ouders ‘normaal’ gedrag en wat vindt de maatschappij 

‘normaal’ gedrag. Als school zijn wij voortdurend bezig met het zoeken naar en het afwegen van de grenzen waarbinnen wij zouden willen dat 

het gedrag van onze leerling zich begeeft. Uit de praktijkervaring blijkt dat er vele grijze gebieden zijn: Wanneer gaat spel en ontdekking over 

in verstoring of probleemgedrag? En wat doen wij dan als onderwijsprofessional? Om hier grip op te krijgen hanteren wij als basis de op 

praktijkonderzoek gebaseerde indeling van gedrag (Van Overveld, 2013), oplopend van pro-sociaal tot en met zeer ernstig probleemgedrag. 

Het doel hiervan is het meer eenduidig maken van ons handelen richting leerlingen die ongewenst gedrag vertonen, en het voorkomen van 

een verdergaande escalatie van dat gedrag richting ernstigere vormen van ongewenst gedrag.  

Onderstaande tabellen geven weer welke vormen van ongewenst gedrag wij herkennen, wat het handelen van de school is en op welke wijze 

wij ouders hierbij betrekken. 

2.1 Omschrijving niveaus van gedrag en notatie in de incidentenregistratie. 

Gedrag Voorbeelden Registratie 

Pro-sociaal Doet mee, luistert, voert opdrachten uit, werkt rustig/ stil. 
 

Nee 

Licht verstorend gedrag Geintjes, grappig bedoelde opmerkingen, niet direct reageren op de 
opdracht, door de leerkracht of andere leerlingen heen praten, te veel 
kletsen.  
 

Nee 

Verzet Werkweigering, uitdagen, brutale antwoorden 
Zonder toestemming uit de klas gaan. 
 

Nee 

Probleemgedrag Vernielen van schooleigendommen of spullen van anderen 
Onveilig, wild gedrag. 
 

Ja 

Ernstig probleemgedrag Verbale agressie, (lichte) vechtpartijen, stelen, onveilig wild gedrag, 
seksuele intimidatie 
 

Ja 

Zeer ernstig probleemgedrag (Zware) fysieke agressie, bedreiging, jeugdcriminaliteit, seksuele intimidatie 
 

ja 
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2.2 Handelen van de school en Communicatie 

Gedrag Handelen school Communicatie ouders 
 

Pro-sociaal Positieve bekrachtiging:  
- Non verbale communicatie met de leerling (knikje, 
oogcontact, duim, etc.). 
 - Verbale communicatie (gericht benoemen van 
wenselijk gedrag en het maken van een compliment),  
- Vooraf afgesproken beloning. 
 
Dit zowel op individueel als groepsniveau op gepaste 
wijze en beperkt in omvang.  
 

- Ontwikkeling in groepsgedrag wordt besproken 
op de ouderavond. 
- Welzijn en gedrag zijn onderdeel van de 
oudergesprekken (10-minuten-gesprekken). 

Licht verstorend  - Positieve bekrachtiging van wel gewenst gedrag.  
- Niet negeren, maar op rustige toon aanspreken, 
gericht op het wenselijke gedrag.  
- Zo nodig (bij herhaling) voeren van preventiegesprek **  
door lkrt. met leerling na de les. (Leg dit ook samen met 
de leerling vast.) 
 

- Licht verstorend gedrag is onderdeel van de 
oudergesprekken (10-minuten)  
- Bij het voeren van een preventiegesprek de 
ouders daarvan op de hoogte brengen. 
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Verzet - Positieve bekrachtiging van wel gewenst gedrag.  
- Niet negeren, maar ook niet in het middelpunt van de 
belangstelling zetten: ‘keep the flow of instruction’. 
- Voer een preventiegesprek (lkrt. met lln., en leg dit met 
de leerling vast. 
- Er wordt een notitie gemaakt in het 
leerlingvolgsysteem (parnassys) 
 
Bij herhaling:  
- Op rustige toon aanspreken op gewenst gedrag 
volgens de afspraak gemaakt in het preventiegesprek.  
- Eventueel kort verwijderen uit de klas, gevolgd op de 
consequentie uit het preventiegesprek. 

- Verzet is onderdeel van de oudergesprekken. 
- De ouders worden op de hoogte gebracht van het 
preventiegesprek. 
- Naar inschatting van de leerkracht, vindt het 
preventiegesprek plaats mét of zonder de ouders 
erbij. 

Probleem gedrag* - Leerling wordt direct aangesproken op overtreding van 
een schoolregel. 
- De leerling blijft na ten behoeve van een preventie-
/correctiegesprek (lkrt. / lln. evt met ouders)***. 
- Afhankelijk van zwaarte overtreding wordt een time-
outmaatregel opgelegd: tijdelijke opvang op school, 
binnen of buiten de eigen klas. (Aantekening maken in 
Parnassys.) 
- De school besluit tot het al dan niet geven van een 
officiële (schriftelijke) waarschuwing.  

- Ouders worden dezelfde dag telefonisch op de 
hoogte gebracht van het incident.  
- Afhankelijk van zwaarte, worden ouders 
uitgenodigd voor deelname aan preventie-
/correctiegesprek. 
- Bij zware overtreding schoolregels kan de directie 
besluiten tot het geven van een schriftelijke 
waarschuwing.  



Gedragsprotocol Bs. Aventurijn versie sept.2018 
 8 

Ernstig probleem gedrag* - Leerling wordt direct aangesproken op overtreding van 
een schoolregel. 
- De leerling blijft na ten behoeve van een direct 
preventie-/correctiegesprek.  
- Afhankelijk van zwaarte overtreding wordt een time-
outmaatregel opgelegd: tijdelijke opvang op school, 
buiten de eigen klas óf buiten school. (Aantekening 
maken in Parnassys.) 
- De school besluit tot het al dan niet geven van een 
officiële (schriftelijke) waarschuwing of bij herhaling of 
ernstige overtreding schorsing / verwijdering.  
 

- Ouders worden direct na het gebeurde 
telefonisch op de hoogte gebracht van het incident 
en maatregel. 
- Ouders worden uitgenodigd voor deelname aan 
preventie-/correctiegesprek in aanwezigheid van 
IB-er of directielid. 
- Bij zware overtreding schoolregels of herhaling 
kan de directie besluiten tot het geven van een 
schriftelijke waarschuwing, schorsing of 
verwijdering en meldt dit aan de ouders. (Bij 
schorsing en / of verwijdering wordt het beleidsplan 
van Fectio gevolgd.) 
 

Zeer ernstig 
probleemgedrag* 

- Leerling wordt direct aangesproken op overtreding van 
een schoolregel.  
- De leerling wordt direct een time-outmaatregel 
opgelegd (buiten school) en blijft na/komt terug ten 
behoeve van een preventie-/correctiegesprek met 
ouders. (Aantekening maken in Parnassys) 
- De school besluit tot het al dan niet geven van een   

 officiële (schriftelijke) waarschuwing  

 of bij herhaling en/ of ernstige overtreding 
schorsing / verwijdering  

- Ouders worden direct na het gebeurde 
telefonisch op de hoogte gebracht van het incident 
en maatregel.  
- Ouders worden uitgenodigd voor deelname aan 
preventie-/correctiegesprek in aanwezigheid van 
directielid.  
- De directie besluit tot het geven van een 
schriftelijke waarschuwing, schorsing of 
verwijdering en meldt dit aan de ouders. (Bij 
schorsing en / of verwijdering wordt het beleidsplan 
van Fectio gevolgd.) 

 

* Kan ook voorkomen bij pestgedrag. Indien er bij pestgedrag sprake is van fysiek geweld wordt hierbij opgetreden zoals bij probleem gedrag, ernstig probleemgedrag of 

zeer ernstig probleem gedrag staat beschreven. Het kan niet zo zijn dat fysiek geweld wordt ‘geaccepteerd’ omdat het pestgedrag betreft en de KIVa aanpak is ingezet. 

In deze situaties geldt en en. En Kiva aanpak maar ook het volgen van het gedragsprotocol.  

**Preventiegesprek. Het betreft hier een gesprek (tussen lkrt. En lln., met als doel om herhaling te voorkomen. Besproken wordt in ieder geval wat er is gebeurd, en het 

ongewenste gedrag wordt duidelijk benoemd. Daarnaast wordt besproken hoe dit anders had gekund / gemoeten, wat de leerling nodig heeft om te zorgen dat het niet 
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nog een keer gebeurd. Dat wat je met elkaar bespreekt leg je ook samen vast.  Zet er allebei een handtekening onder. 

***Correctiegesprek: . Het betreft hier een gesprek (tussen lkrt. / lln. evt met ouders) met als doel om herhaling te voorkomen. Besproken wordt in ieder geval wat er is 

gebeurd, en het ongewenste gedrag wordt duidelijk benoemd. Ook wordt teruggekomen op de inhoud van een eventueel preventiegesprek dat eerder heeft 

plaatsgevonden. In het gesprek komt duidelijk naar voren dat het getoonde gedrag niet geaccepteerd wordt door de school. Tijdens het gesprek wordt ook genoemd dat 

een correctiegesprek onderdeel uitmaakt van het gedragsprotocol. Daarnaast worden er met elkaar afspraken gemaakt om herhaling van het gedrag te voorkomen. 

Deze afspraken worden vastgelegd in Parnassys. De ouders krijgen hier ook een verslag van. Een evaluatiemoment wordt met elkaar afgesproken.  
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3. Pestprotocol 
Wanneer ongewenst gedrag, van licht verstorend tot zeer ernstig probleemgedrag, gericht is op een medeleerling met een bedreigend en 

systematisch karakter spreken we van pesten. Pesten is een vorm van mishandeling waarbij de gepeste leerling fysiek en / of mentaal wordt 

benadeeld. Dit kan zich in ‘real life’ voordoen op school of buiten school, maar ook ‘online’ via social media. Omdat basisschool Aventurijn een 

belangrijke plek is waar communicatie over en weer plaatsvindt tussen leeftijdgenoten, heeft de school een belangrijke rol in het voorkomen, 

signaleren en verbeteren van situaties waarin gepest wordt. 

3.1 Betrokken partijen 

Wanneer pesten binnen de sociale context van de school plaatsvindt worden de volgende personen hierbij betrokken: 

 De gepeste leerling 

 De pestende leerling(en) 

 De meelopers 

 De ouders van de betrokken leerlingen 

 De leerkracht en de intern begeleider 

 De directie 

 Het KiVa team  

 

Als het pesten zich over de grenzen heen beweegt van Aventurijn (maar de kinderen van de school zijn wel betrokken), dan zal contact 

worden gezocht met die partijen die nodig zijn om zodoende toch in contact te komen met de betrokken kinderen en ouders. Te denken valt 

bijvoorbeeld aan een naburige school, sportclub of een BSO. 

 

3.2 Preventie 

Wij accepteren pesten niet en zullen er daarom alles aan doen om de situatie te verbeteren. Pesten zien wij niet als een conflict, maar als een 

gedragsprobleem waarbij het schoolteam actie onderneemt. Hierin hebben wij een inspanningsverplichting. Wij benaderen gedragsproblemen, 

dus ook het probleem van pesten, preventief. Dit betekent dat pesten en het voorkomen daarvan onderdeel zijn van het sociaal- emotioneel 

leren bij onze leerlingen. De middelen en regels die wij hiervoor inzetten staan omschreven in het beleid over sociale veiligheid.  

In het bijzonder noemen wij het anti-pest programma KiVa waarvoor de school heeft gekozen en vanaf schooljaar 2014 – 2015 inzet. Wij zien 

KiVa breder dan een anti-pest programma. Het staat voor met elkaar zorgen voor een fijne en veilige school. 
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3.3  Pestprotocol 

 

Wanneer pesten optreedt, voert de school het pestprotocol uit. Dit pestprotocol wordt door het hele team en de oudergeleding van de MR 
onderschreven en vormt als zodanig een onderdeel van het beleid van de school als weergegeven in het schoolplan en schoolgids.  

 

3.3.1 Algemene informatie 

Pesten is op veel Nederlandse (basis)scholen een probleem. Het is belangrijk om het verschil te maken tussen pesten en plagen. Dit verschil 

is soms moeilijk aan te geven. Toch zijn er bepaalde factoren die pesten van plagen onderscheiden. Belangrijke verschillen zijn: 

1) pesten gebeurt met opzet, plagen niet 

2) pesten gebeurt telkens opnieuw tegen dezelfde persoon, plagen gebeurt af en toe 

3) bij pesten is er sprake van machtsongelijkheid, bij plagen zijn kinderen ongeveer even sterk. 

De hele groep 

Pesten gebeurt met opzet en meer dan één keer. Pesten gebeurt vaak niet alleen tussen pesters en slachtoffers; meestal zijn er meer 

kinderen bij betrokken. Zo worden pesters aangemoedigd en geholpen door meelopers waardoor ze zich in hun gedrag gesterkt voelen. Ook 

houden veel kinderen zich afzijdig. Ze zien soms wel dat er gepest wordt, maar grijpen niet in. Gelukkig zijn er ook kinderen die wél de moed 

hebben om in te grijpen en de gepeste kinderen helpen. 

 

3.3.2 Pesten signaleren, hoe doe ik dat? 

Om pesten op te lossen is het belangrijk dat pesten goed wordt gesignaleerd. Alleen als we weten dat er gepest wordt, kunnen we er iets aan 

doen. Maar hoe doe je dat? Wanneer weet je dat er gepest wordt? 

 

Het is niet altijd gemakkelijk om pesten te signaleren. Daar zijn meerdere redenen voor: 

https://www.kivaschool.nl/over-pesten
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 Pesten is een complex groepsproces, waarin leerlingen meerdere rollen hebben. Pesters worden ondersteund door meelopers, 

versterkers en assistenten. Slachtoffers worden soms verdedigd door verdedigers maar er zijn ook buitenstaanders die wel weten dat er 

gepest wordt, maar niet ingrijpen. Iedereen heeft een rol in het groepsproces. De rollen van kinderen kunnen ook wisselen. 

 Er zijn vaak strategische pesters; pesters die pesten om hun status te verhogen en op die momenten pesten dat degene die het niet 

mogen zien (leerkrachten, volwassenen) het niet zien, terwijl degenen die het wel moeten zien (klasgenoten) het wel zien. 

 Er zijn vele vormen van pesten. Sommige vormen zijn gemakkelijk te signaleren, zoals fysiek (schoppen, slaan), materieel (spullen 

afpakken) en verbaal (uitschelden, beledigen) pesten. Andere vormen zijn veel lastiger te signaleren. Voorbeelden zijn relationeel 

(roddelen, buitensluiten) en digitaal (online op internet of via de mobiele telefoon) pesten. Bij zulke verborgen vormen van pesten is het 

lastig om erachter te komen wie de pester is.  

Er zijn veel signalen die erop kunnen duiden dat een kind wordt gepest. Deze signalen kunnen duiden op pesten, maar dat hoeft niet. 

Belangrijk is dat het gaat om verandering van het gedrag van een kind. Praat erover met een kind om te weten wat er op school veranderd 

is. Betrek daarbij ook de ouders van het kind, zij maken hun kind ook thuis mee en kunnen vertellen of hun kind zich anders gedraagt. 

Om het pesten in de klas goed in beeld te brengen is een monitoringsinstrument een onderdeel van KiVa. Kinderen vullen daarbij zelf 2 maal 

per jaar een vragenlijst in met vragen over pesten, maar ook over hun welbevinden, de mate waarin ze school leuk vinden, hoe zij zelf vinden 

dat het gaat op school etc.  

3.3.3 KiVa-programma 

KiVa is een schoolbreed, preventief antipestprogramma. KiVa is ontwikkeld aan de Universiteit van Turku, Finland. Het programma is 

gebaseerd op jaren van onderzoek en werd voor het eerst getest in Finland in het schooljaar 2007-2008. KiVa won in 2009 de European 

Crime Prevention Award. In Nederland is KiVa onderzocht van 2012-2014 en ook in Nederland is KiVa effectief bevonden. Pesten nam op 

KiVA-scholen met meer dan de helft af!  

KiVa is een Fins woord en betekent leuk of fijn. 

Het is ook een afkorting voor de Finse zin: Leuke school zonder pesten. 

Op dit moment is KiVa in Nederland ontwikkeld en onderzocht voor de bovenbouw van het regulier basisonderwijs (groep 5 t/m 8). Materiaal 

voor de onderbouw is vanaf schooljaar 2015 – 2016 beschikbaar en wordt door Aventurijn vanaf schooljaar 2015 – 2016 geïmplementeerd 

voor de onderbouw.  

http://www.utu.fi/
https://www.kivaschool.nl/onderzoek
http://www.noorderlink.nl/nieuws/in-groningen-ontwikkeld-anti-pestprogramma-wint-europese-prijs-voor-criminaliteitspreventie
http://www.noorderlink.nl/nieuws/in-groningen-ontwikkeld-anti-pestprogramma-wint-europese-prijs-voor-criminaliteitspreventie
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De basis: thema’s om pesten te voorkomen 

De leerkrachten zijn getraind in het geven van de KiVa-lessen aan de eigen klas. De leerkracht is immers dagelijks met de klas bezig en 

daarom de aangewezen persoon om ook het pesten in de klas te voorkomen en op te lossen. De leerkrachten geven wekelijks KiVa-lessen 

over thema’s zoals groepsdruk, communicatie, respect en (het herkennen, oplossen en voorkomen van) pesten. In de lessen wordt gewerkt 

aan de kennis, vaardigheden en houding van leerlingen ten aanzien van pesten. In totaal zijn er 10 thema’s voor de bovenbouw en zes voor 

de onderbouw, waarover per thema meerdere lessen gegeven kunnen worden. Er is een planning gemaakt van de thema’s. 

De lessen zijn gericht op het preventief werken aan groepsvorming en het bieden van een veilige leeromgeving. Leerlingen en leerkrachten 

wordt inzicht gegeven in de rol van de groep bij het in stand houden van pesten en andere groepsproblemen. Elk thema wordt afgesloten met 

een KiVa-regel. Samen vormen de tien KiVa-regels voor de bovenbouw en zes voor de onderbouw het KiVa-contract.  

Blijvende nadruk op training, ontmoeting en monitoring 

De KiVa-lessen zijn een middel om pesten tegen te gaan en niet een doel op zichzelf. Pesten is een complex probleem met oorzaken op 

zowel leerling-, klas- als schoolniveau. Vandaar dat KiVa een schoolbrede aanpak is met talrijke componenten waarmee leerkrachten 

complexe pestproblemen beter kunnen aanpakken. 

Aventurijn heeft ook een KiVa-team. Dit team bestaat uit vier teamleden die een verdiepende KiVa-training hebben gehad. Zij worden ingezet 

waar pest gedrag aanwezig is en de KiVa lessen alleen niet voldoende zijn om het pesten te stoppen. De leerkrachten uit het KiVa-team 

nemen deel aan de ervaringsbijeenkomsten waarin KiVa-teams van verschillende scholen ervaringen uitwisselen en bijdragen aan het 

verbeteren van het KiVa-programma. 

Bij de start van het schooljaar zijn KiVa-posters in de school opgehangen en tijdens de pauzemomenten dragen de teamleden en TSO-ouders 

opvallende KiVa-hesjes. Deze verbeteren de zichtbaarheid en doen iedereen herinneren aan de KiVa-normen. 

Door twee keer per schooljaar vragenlijsten(vanaf groep 5) af te nemen bij leerlingen wordt onderzocht of pestgedrag op school verandert en 

hoe het ervoor staat met het sociale klimaat. Er wordt ook inzicht verkregen in het welbevinden van de leerlingen. We krijgen van KiVa 

terugkoppeling over deze gegevens zodat we nog beter weten hoe de situatie in de klas is. Zo kunnen leerkrachten nog gerichter bezig gaan 

met het voorkomen en aanpakken van pesten. 
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Steungroepaanpak 

Indien er zich ondanks het preventieprogramma van KiVa toch pestgedrag voordoet, kan worden besloten om de steungroepaanpak in te 

zetten. De leerkracht van het gepeste kind geeft dit aan bij de KiVa teamleden. Er wordt gezorgd voor een goede documentatie van de aanpak 

in Parnassys (leerlingdossier van de gepeste leerling). 

 

3.3.4 Wat als het pesten ondanks de steungroepaanpak niet stopt? 

Als het pesten ondanks de steungroepaanpak niet stopt worden de volgende stappen door de school gezet. 

1. Het betrokken KiVa-teamlid nodigt de ouders van de pester uit voor een gesprek op school. Het gesprek wordt gevoerd door het KiVa 
teamlid, de Intern Begeleider en zo mogelijk tezamen met de groepsleerkracht. Ook het kind kan in dit eerste gesprek betrokken worden. De 
het KiVa-teamlid en de intern begeleider gaan uit van het opgebouwde archief van de leerkracht en vult dit archief verder aan met het verloop 
van de gebeurtenissen.  

2. Indien nodig kan een verwijzing plaatsvinden naar het maatschappelijk werk of in de richting van de afdeling jeugdzorg van de GGD. Een 
en ander wordt zorgvuldig gedocumenteerd in Parnassys.  

3. Afspraken en evaluatiemoment(en) worden vastgelegd.  

4. De directeur wordt ook in deze fase door de intern begeleider en/of het betrokken KiVa-teamlid op de hoogte gehouden. 

5. Indien het pestgedrag van de pester niet aanzienlijk verbetert en/of de ouders van het kind werken onvoldoende mee om het probleem ook 
aan te pakken, dan wordt directeur van de school door de intern begeleider ingeschakeld. 

6. De ouders worden uitgenodigd voor een gesprek met de directeur, eventueel met de Intern begeleider en of het KiVa- teamlid. De ouders 
worden geïnformeerd over de mogelijk te nemen bijzondere maatregelen, zoals: isoleren van de pester, door bijvoorbeeld plaatsing in een 
andere groep of lokaal, of een tijdelijke uitsluiting van het bezoeken van de lessen van de school met een maximum van drie dagen 

7. Het bevoegd gezag en de onderwijsinspectie worden hierover geraadpleegd.  

8. Uiteindelijk kan een leerling van de school worden verwijderd. Dit gebeurt in overleg met het bevoegd gezag en onderwijsinspectie. Hierbij 
wordt de procedure schorsing en verwijdering gevolgd van scholenstichting Fectio.  
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4. Programma: ‘Rust op school’. 
 
Op basisschool Aventurijn vinden wij het belangrijk dat alle leerlingen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Daar hoort een veilig en 

fijn sociaal-, leer-, werkklimaat bij. 

 

Om dit te bereiken hebben wij met elkaar schoolregels afgesproken. 

 

Aventurijn regels: 
 

1. Zorg goed voor jezelf.  
Je bent verantwoordelijkheid voor je eigen gedrag en je eigen werk op een manier dat anderen daar geen last 
van hebben. 
 

2. Zorg goed voor de ander.  
Je bent aardig voor iedereen, je speelt samen en helpt elkaar waar je kunt.  
 

3. Zorg goed voor spullen.  
 Je zorgt goed voor je eigen spullen, de spullen van een ander en de spullen van school. (Binnen en buiten.)  
 

Als iedereen zich houdt aan deze regels dan ontstaat er een fijne sfeer, waarin je jezelf kunt zijn, elkaar kunt 
vertrouwen, waarin je zonder zorgen plezier kunt maken en kunt leren.  
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Daarnaast zijn er vanuit KiVa afspraken die wij in de klas gedurende de jaren verder inhoud geven. Voor de groepen 1 t/m 4 zijn dat er zes. 

(blauw) en vanaf groep 5, tien regels die ieder jaar terugkomen: 

KiVa afspraken groep 1 t/m 4   
 

KiVa afspraken groep 5 t/m 8  

1. We willen samen een groep zijn want dat is fijn. 1. We doen aardig tegen elkaar en behandelen anderen met    

           Respect. 

2. We horen er allemaal bij: ik, hij en ook jij. 2. We maken er samen een fijne groep van. 

3. We verschillen allemaal, dat maakt ons sociaal. 3. We praten met elkaar (en gebruiken daarbij ik-taal). 

4. We gaan goed met elkaar om. 4. We willen dat pesten stopt. 

5. We helpen elkaar. 5. We willen dat ook verborgen pesten stopt. 

6. We komen voor elkaar op.  6. We houden er rekening mee dat pesten heel lang pijn doet. 

 7. We zeggen tegen pesters: “stop ermee!”. 

 8. We helpen gepeste kinderen. 

 9. We lossen pesten als groep op. 

 10. We blijven ons houden aan dit KiVa-contract 

 
Om deze regels / afspraken goed vorm te kunnen geven en te borgen is een rustig schoolklimaat van groot belang. 
 
Hierbij geven wij aandacht aan de volgende onderdelen: 
 

1. Rust in de gang  

2. Een rustige werksfeer in de groep 

3. Toezicht op het plein  

4. Activiteit buiten de klas  

5. Binnenkomst in de ochtend  

6. Mobiele apparatuur en internet  

 
Elk van de onderdelen van het programma is voorzien van een eenvoudige regelset, die door de leerkrachten wordt besproken met de 

leerlingen. Binnen het schoolteam zijn afspraken gemaakt over de wijze van handhaven van deze invulling van onze schoolregels.  
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4.1 Rust in de gang 
 
Leerlinggedrag:  

 School is wandelgebied. 

 Ik praat zacht in de gang.  

 Ik blijf van anderen en hun spullen af. 

 

Teamgedrag:  

 Teamleden leven ook de regels na en spreken leerlingen aan op deze regels. 

 Tijdens de pauze gaan de kinderen altijd naar binnen en buiten onder leiding van de leerkracht. 

 Bij vertrek om 14.45 uur begeleiden de leerkrachten van de groepen 1 t/m 4 de kinderen rustig naar buiten. Groep 5 t/m 8 naar eigen 

inzicht en mogelijkheid. 

 Bij vertrek om 14.45 uur is er een leerkracht op het plein aanwezig tot 14.50 uur. 

 

 

Borging:  

 Positieve bekrachtiging van goed gedrag.  

 Leerlingen worden aangesproken wanneer het gedrag niet volgens de regels verloopt. 

 Regelmatig de regels in de klas bespreken. 

 Bij herhaaldelijke overtreding (3 maal) volgt een maatregel die aansluit op de leerling en het gedrag:  

- Gerelateerd aan zelfstandig werken op de gang (periode niet op de gang werken); 

- Gerelateerd aan pauze (pauze overslaan of in uitzonderlijke situaties 20 minuten nablijven. Het nablijven moet altijd vooraf met ouders 

gecommuniceerd worden.); 

- Ouders worden door de leerkracht op de hoogte gebracht; 

- Indien nodig wordt gesprek gehouden met leerling en ouder(s); 
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4.2 Een rustige werksfeer in de groep 
 

Leerlinggedrag: 

 Leerlingen laten een actieve luisterhouding zien tijdens de instructie. 

 Leerlingen steken hun vinger op wanneer ze iets willen zeggen of vragen. 

 Bij het samenwerken wordt de stem gebruikt die aangegeven wordt bij de coöperatieve werkvorm (maatjesstem, teamstem). 

 Spullen worden zoveel mogelijk voor de les gepakt door de materiaalbaas. 

 Tijdens de les wordt zo min mogelijk gelopen, wanneer lopen toch nodig is gaat dit zo min mogelijk storend. 

 

Teamgedrag: 

 De leerkracht geeft de momenten aan waarop het toilet gebruikt kan worden. Tijdens de instructie kan dat in principe niet. 

 Gebruik van stoplicht/timetimer. 

 Gebruik van blokjes. 

 

Borging:  

 Positieve bekrachtiging van goed gedrag. 

 Afspraken regelmatig herhalen. 

 Leerlingen worden aangesproken wanneer het gedrag niet volgens de regels verloopt. 

 

 
4.3 Rust op het schoolplein  
 
Leerlinggedrag:  

 De algemene schoolregels gelden ook op het plein.  

 Voetballen vindt plaats op het veld, volgens het voetbalrooster. 

 Er wordt voorzichtig met spelmaterialen omgegaan. 

 Leerlingen staan niet voor de ramen van andere klassen te zwaaien of te kloppen.  

 Kleuters lopen zelf, en worden niet gedragen door de oudere groepen. 

 Als de bel gaat, dan ga je naar je rij/plek waar je wordt opgehaald door je leerkracht. 



Gedragsprotocol Bs. Aventurijn versie sept.2018 
 19 

Team- en overblijfkrachtgedrag:  

 Het teamlid dat pleinwacht heeft gaat direct bij aanvang pauze naar buiten. 

 Zorg ervoor dat je goed zichtbaar bent en goed zicht hebt op het plein. Maak daarom gebruik van de 4 toezichtpunten op het plein.  

o bij het hek aan parkeerplaatskant in de nabijheid van klimtoestel, met zicht op tafeltennistafel. 

o in de nabijheid van de poort naar het voetbalveld, waarbij o.a. zicht op voetbalveld noodzaak is. 

o in de nabijheid van de toegangspoort bij ingang fietspadkant, vlakbij zandbak.  

o in de nabijheid van toegangspoort aan fietspadkant bij de “hoofdingang”. 

 Alle teamleden en TSO medewerkers dragen een geel hesje tijdens alle pauzemomenten (zowel de kleine als de grote pauze). 

 De leerkracht met pleinwacht is het eerste aanspreekpunt voor de leerlingen. 

 Conflicten tussen leerlingen worden doorgegeven aan de eigen leerkracht.  

 

Borging:  

 Positieve bekrachtiging van goed gedrag.  

 Leerlingen worden aangesproken wanneer het gedrag niet volgens de regels verloopt. 

 Bij herhaaldelijke, of ernstige overtreding volgt een maatregel die aansluit op de leerling en het gedrag:  

- Gerelateerd aan pauze (pauze overslaan of 20 minuten nablijven)  

- Ouders worden door de leerkracht op de hoogte gebracht  

- Indien nodig wordt gesprek gehouden met leerling en ouder(s)  

 Leerlingen met een diagnose zoals ADHD of autisme kunnen extra ondersteuning krijgen om zich te leren houden aan de afspraken. 

 

4.4 Activiteit buiten de klas/ unitplein 
 
Leerlinggedrag:  

 De leerlingen krijgen het vertrouwen van de leerkracht om buiten de klas te werken. 

 Er wordt met de leerkracht afgesproken waar en waaraan er gewerkt wordt.  

 Er wordt niet gelopen, mits dit met het werk te maken heeft. 

 De leerlingen laten een betrokken werkhouding zien.  

 Er wordt op maatjesstem gesproken; andere groepen ondervinden geen overlast.  

 De werkplekken worden netjes achtergelaten. 
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Leerkrachtgedrag:  

 Je geeft de kinderen het vertrouwen om buiten de klas te werken en maakt de bijbehorende afspraken met ze.  

 Je spreekt af met de kinderen waar, waaraan en hoelang ze mogen werken.  

 Je maakt regelmatig een rondje langs de werkplekken.  

 De leerkracht houdt toezicht op het gebruik van de laptops. 

 

Borging:  

 Positieve bekrachtiging van goed gedrag. 

 Leerlingen worden aangesproken wanneer het gedrag niet volgens de regels verloopt. 

 Lukt het niet, dan komt de leerling weer in de klas werken.  

 Bij herhaling wordt het zelfstandig werken op de gang voor een periode gestopt (1 tot enkele weken). 

 

 

4.5 Rustig binnenkomen in de ochtend  
 
Leerlinggedrag:  

 De leerlingen kunnen hun fietsen stallen in op de donkere tegels bij de fietsenstalling. Wij lopen met de fiets aan de hand. 

 De regels ‘Rust in de gang’ gelden ook bij het binnenkomen.  

 Leerlingen van de groepen 4 tot en met 8 komen zelfstandig de school binnen en gaan zelf naar hun klas, groep 3 vanaf de 

kerstvakantie. 

De leerling houdt zich aan de algemene schoolregels, ook wanneer deze in de klas is aangekomen. Ze kijken op het bord wat ze mogen gaan 

doen. 

 

Oudergedrag:  

 De ouders laten hun kinderen van groep 4 t/m 8 zelfstandig naar hun klas gaan. 

 De ouders van kinderen uit de groepen 1 t/m 3 mogen de kinderen tot aan hun klas brengen en verlaten weer rustig de school. Na de 

kerstvakantie gaan de kinderen van groep 3 ook zelfstandig naar hun eigen klas.  

Oudere broertjes en zusjes gaan niet mee naar de groepen 1 t/m 3, maar gaan zelfstandig naar hun klas. 
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Teamgedrag en borging:  

 De leerkracht is om 8.20 u bij het eigen lokaal om de kinderen te begroeten. 

 De leerkracht start om 8.30 u met het lesprogramma.  

 Teamleden bekrachtigen positief gedrag.  

Teamleden spreken de leerlingen (en eventueel ouders) aan op de afspraken, indien nodig.  

 

 

4.6 Mobiele apparatuur en internet  
 

Leerling- en oudergedrag:  

 In de basis: geen telefoon mee naar school.  

 Indien nodig geacht door ouders: melden aan leerkracht. 

 In dat geval: telefoons uit tijdens schooltijd (ook pauzes) en opbergen in eigen tas op de gang. 

 Internet: gedragsregels Aventurijn omtrent computergebruik (op de gang). 

-  geen social media / spelletjes, wanneer dit geen onderwijskundige functie heeft.  

-  functioneel gebruik onder leiding leerkracht. 

 Leerlingen in de groepen 7 en 8 krijgen de lessen ‘What’s happy’ aangeboden. 

 

Leerkrachtgedrag: 

De leerkracht heeft zijn mobiel uit het zicht. Deze mag in de klas alleen gebruikt worden voor onderwijskundige doeleinden (bijv. 

stopwatch) en bij uitzonderlijke gevallen (bijv. het verwachten van een telefoontje van een arts). 

 

Teamgedrag en borging:  

 Toezien op (niet) gebruik mobiele telefoon en juist gebruik internet.  

 Teamleden spreken de leerlingen (en eventueel ouders) aan op de afspraken, indien nodig.  

 Bij (herhaalde) overtreding van de regel wordt de telefoon door de leerkracht ingenomen tot het einde van de schooldag. Ouders 

worden daarvan op de hoogte gesteld.  

 Internetprotocol van Aventurijn hangt zichtbaar in de klas bij de computers en op het unitplein.  

 


