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Omgaan met gedrag op Basisschool De Bareel 

Schooljaar 2020-2021 

Inhoud 

1. Uitgangspunten gedrag 

2. Interventies om te komen tot gewenst gedrag 

3. Stappenplan gedrag  

4. Reflectieverslag 

 

1. Uitgangspunten Gedrag  

Wij bewaken onze grenzen: 

1. De leerling draagt op een positieve wijze bij aan het groepsproces 

2. Er is een optimale samenwerking tussen ouders en de school 

3. De leerling ontwikkelt zich op zijn/haar cognitie 

4. De leerling houdt rekening met het welbevinden van andere leerlingen/leerkrachten 

Afspraken schoolbreed: 

- Het team van De Bareel neemt kleine en grote misdragingen serieus 

- Wij geven onze grenzen aan 

aan de leerling die zich niet aan de afspraken houdt 

aan de rest van de groep 

aan de ouders van de leerling 

aan de ouders van alle leerlingen van De Bareel 

- Wij benaderen de leerlingen positief - wij geven complimenten om gewenst gedrag 

aan te leren.   

- Wij zetten interventies in, om gedrag aan te pakken (Wij laten kinderen niet lezen als 

ze straf hebben, want wij willen als school uitstralen dat lezen leuk is en geen straf!!) 
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Grenzen op leerling niveau positief geformuleerd: 

In de klas/in de instructie gedraag ik mij. Dan….. 

- steek ik mijn vinger op 
- luister ik naar de leerkracht 
- kijk ik naar de leerkracht 
- zit ik rechtop 
- houd ik mij aan alle schoolafspraken 
- reageer ik met respect  

 
Ik gedraag mij tegenover andere kinderen. Ik……. 

- ben aardig tegen hen 
- praat op een prettige manier tegen hen behandel hen met respect 
- ga naar de juf als ik een conflict heb 
- blijf van andere kinderen af (handen/voeten houd ik bij mezelf) 
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2. Interventies om te komen tot gewenst gedrag 

1e interventies 

- Licht IB in (cc directie) 

- leerkracht reflecteert op eigen aanpak/handelen 

- de leerkracht vraagt feedback 

- de leerkracht zet collegiale consultatie in (feedback op eigen handelen) 

- Positieve benadering (pluimen geven of beloningssysteem) 

- duidelijkheid (ik………..) 

- Starten logboek in word (einde schooljaar in Esis zetten) 

- 1 op 1 gesprekjes met de leerling (opbouwen van een vertrouwensband) 

- Tussentijdse gesprekken met ouders  

- Alleen uit de klas zetten, na overleg met directie!! Uit de klas betekent invullen van 

het een reflectieverslag. Lezen zetten wij nooit in als straf! 

Indien deze interventies niet het gewenste gedrag veroorzaken, ga je, na overleg met 

IB,  over op het inzetten van de 2e interventies. Licht directie in.   

Dus niet starten met het geven van waarschuwingen, dat doe je pas bij interventie 3!! 

2e Interventies: 

- bijhouden logboek in een word - document. In dit logboek schrijf je alles wat er 

gebeurt op, dat het vermelden waard is, zodat je alles helder op schrift hebt voor 

mogelijke gesprekken met de IB-er, de directie, de ouders. Aan het einde van het jaar 

plak je het word - document in Esis.  

- Leerling bespreken in klein zorgteam  

- Schrijven van een handelingsplan, samen met IB 

- Voor straf uit de klas zetten, wordt in het HP opgenomen. Uit de klas betekent 

invullen van het een reflectieverslag. Lezen zetten wij nooit in als straf! 
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- Wekelijks (indien nodig dagelijks) gesprekken met de leerling over zijn gedrag, samen 

doel(en) stellen (zie HP) 

- Ouders inlichten over gedrag, de gesprekken die je met het kind hebt en de doelen 

die het kind heeft gesteld (zie HP). 

Duur behalen gestelde doelen: 2 weken 

- Gesprek met ouders om de doelen te bespreken en om aan te geven of  

1. Je kunt stoppen met de interventies, omdat het goed gaat! 

2. De leerling het doel heeft bereikt, maar een tweede periode met een nieuw 

leerdoel wordt ingezet.  

3. dat je de 3e interventie in gaat zetten, omdat de leerling geen positieve 

ontwikkeling heeft doorgemaakt. 

Licht directie in welke stap je neemt.  

3e Interventies: 

- Wij hanteren een stappenplan (zie bijlage 1) om tot gewenst gedrag te komen. Hier 

start je pas met het geven van waarschuwen. Tevens hoort er een reflectieverslag bij 

het stappenplan (zie bijlage 2). Dit stappenplan wordt met ouders en leerling 

besproken. Ouders & leerling ondertekenen het stappenplan. IB-er en directie 

worden ingelicht.  

- Ten tijde van het stappenplan heb je iedere week telefonisch contact met de ouders. 

Ook als alles goed is gegaan!!! Het stappenplan blijft van kracht, het gehele 

schooljaar! Telefonisch contact kan verminderen, indien het beter gaat en 

intensiveren indien het slechter gaat. 

- 1 op 1 gesprekken met de leerling. Gesprekken met de leerling is een terugkomend 

onderdeel in het stappenplan. De Leerkracht bepaalt wanneer de gesprekken 

plaatsvinden. Gesprekken vinden minimaal 1 x per week plaats. Ook als het goed gaat 

met het gedrag heeft de leerkracht een gesprek met de leerling!! 

- Betrokkenheid IB / directie/ gedragsspecialist hangt per leerling en per situatie af.  
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- Stappenplan Gedrag De Bareel 

Opmerking:  

Gesprekken met de leerling is een terugkomend onderdeel in het stappenplan. De 

Leerkracht bepaalt vooraf wanneer de gesprekken plaatsvinden. Gesprekken vinden 

minimaal 1 x per week plaats. Ook als het goed gaat met het gedrag heeft de 

leerkracht een gesprek met de leerling!! Ouders worden wekelijks op de hoogte 

gesteld van het verloop van de week (ook indien alles goed gaat!!).  

  
Ouders zijn op de hoogte van de inzet van het stappenplan. 
 

Handtekening:…………………………..........................................Datum:……………………… 
Bijlage: logboek 

 
 

 

1. (na 3 waarschuwingen) Gesprek met leerling. 

2. (na 3 waarschuwingen) Gesprek met kind en ouders telefonisch op de hoogte stellen.  

3. (na 3 waarschuwingen) Kind schrijft reflectieverslag.  Kinderen die moeite hebben 

met het schrijven van het verslag worden geholpen door de leerkracht.  

Ouders worden op school uitgenodigd.  

Het verslag wordt met de leerling en ouders besproken. 

Ouders worden op de hoogte gesteld van de 1e gele kaart en de vervolgstappen bij 

een volgende misdraging. 

1e Gele kaart: dit betekent een halve dag buiten de groep werken. 

Ouders zijn op de hoogte van de 1e gele kaart en de vervolgstappen. 
 

Handtekening:…………………………..........................................Datum:……………………… 
Bijlage: logboek 
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Leerling krijgt een nieuwe kans! 

1. (na 2 waarschuwingen) Gesprek met de leerling. 

2. (na 2 waarschuwingen) Gesprek met kind en ouders telefonisch op de hoogte stellen.  

3. (na 2 waarschuwingen) Kind schrijft reflectieverslag. Kinderen die moeite hebben 

met het schrijven van het verslag worden geholpen door de leerkracht. 

Ouders worden op school uitgenodigd.  

Het verslag wordt met de leerling en ouders besproken. 

Ouders worden op de hoogte gesteld van de 2e gele kaart en de vervolgstappen bij 

een volgende misdraging. 

2e Gele kaart: dit betekent een dag buiten de groep werken 

Ouders zijn op de hoogte van de 2e gele kaart en de vervolgstappen. 
 

Handtekening:…………………………..........................................Datum:……………………… 
Bijlage: logboek 
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____________________________________________________________________________ 

 

Leerling krijgt nog een kans (de laatste) 

1. (na 1 waarschuwing) Gesprek met de leerling.  

2. (na 1 waarschuwing) Gesprek met kind en ouders telefonisch op de hoogte stellen.  

3. (na 1 waarschuwing) Kind schrijft reflectieverslag. Kinderen die moeite hebben met 

het schrijven van het verslag worden geholpen door de leerkracht.  

Ouders worden op school uitgenodigd. 

Het verslag wordt met de leerling en ouders besproken. 

Ouders worden op de hoogte gesteld van de vervolgstappen. 

De vervolgstappen zijn afhankelijk van de situatie en de ernst! 

3e gele kaart = rode kaart = schorsing. 

Ouders zijn op de hoogte van de rode kaart en de vervolgstappen. 
 

Handtekening:…………………………..........................................Datum:……………………… 
Bijlage: logboek 

 

 

Opmerkingen:  

 Bij agressief gedrag direct naar stap drie. Dit is afhankelijk van de ernst. Het besluit 

wordt genomen, samen met directie. 

 Van alle stappen wordt een aantekening gemaakt in het logboek van de leerling in 

het betreffende jaar. 

 Elk nieuwe schooljaar krijgt de leerling een nieuwe start. 

 Ons kader staat beschreven in  “Grenzen De Bareel” en “Verdrag gedrag BB De 

Bareel” 

 Kinderen (dader en slachtoffer) blijven op school tot leerkracht de ouder(s) heeft 

ingelicht. 
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Formulier voor de middenbouw 

Oeps, dat ging even mis…   van: ………………………      datum: ………………… 

1. Wat gebeurde er?  
 
 
 
 

2. Heb je een waarschuwing 
gekregen van de 
leerkracht? 
 

Ja / Nee 

3. Voor wie was je gedrag 
storend? 
En hij voelde hij /zij zich? 

 Voor ……………………………. 
 
Kruis aan: 

 
 

4. Welke gedrag kun je beter 
laten zien of wat doe je de 
volgende keer anders? 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

5. Wat ga je doen om het 
goed te maken? 

 

 
 
 
 

6. Deze afspraak maak ik met 
mijzelf, de leerkracht en/of 
de groep:  

 
 
 
 
 

7. Opmerking leerkracht:  
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Zelfreflectie na conflictsituatie (formulier bovenbouw) 

 

 

Naam: 

Datum: 

Groep: 

Hoeveelste keer: 

 

 

Oeps! Dat ging even mis… 

Beantwoord daarom de vragen. Schrijf netjes en maak hele zinnen. Denk eerst goed na! 

1. Waar is het gebeurd? 
________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

2. Wie was/waren erbij? 
________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

3. Wat gebeurde er precies? 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

___________________________________________ 

 

 



Waddenlaan 1 
1967 EH Heemskerk 
Postbus 68 
1960 AB Heemskerk 
t  0251 230468 
f  0251 254391 
bareel@tabijn.nl  
www.bareel-tabijn.nl  

 

 

3a. Wat was je aan het doen voordat het mis ging? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

3b. Op welk moment ging het mis? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

3c. Hoe merkte je dat het mis begon te gaan? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

3d. Hoe voelde je je toen? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

3e. Wat dacht je toen? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________________________________________ 
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3f. Wat deed je toen? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

4. Hoe zou de ander/anderen zich toen hebben gevoeld? 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________________________________________ 

4a. Wat deed de ander/anderen toen? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

5. Hoe had je kunnen voorkomen dat het mis ging? 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

5a. Was zoiets al eerder gebeurd? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

5b. Zo ja: Heb je er toen met meester/juf over gepraat? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

5c. Zo ja: Wat hebben jullie toen afgesproken? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

 

 

6. Wat heb je ervan geleerd? 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

7. Hoe voel je je nu, na het invullen van dit blad? 
______________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

Samen met meester/juf invullen nadat jullie gepraat hebben. 

 

8. Welke afspraken maken we met elkaar? 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

9. Als het je niet lukt om je aan de afspraken te houden dan krijg je een gele kaart. 
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________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

Handtekeningen van: 

Jezelf (of je naam)   je meester/juf   Ouders/verzorgers 

 

 

 

Aantekeningen juf/meester: 

 


