
 

Bijlage 1 

PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG 
Leerlingen die steeds terugkerend, grensoverschrijdend gedrag vertonen tegenover 

andere leerlingen, leerkrachten en /of anderen kunnen hiermee vaak te lang 

doorgaan. 

Het gaat hierbij bijvoorbeeld om pesten, brutaal zijn en agressie. Problemen op dit 

gebied moeten eerder en duidelijker aangepakt worden. 

Om een goed oordeel te kunnen geven over wat ongewenst gedrag is, kan bij twijfel 

altijd feedback gevraagd worden bij de directeur/ib-er. Indien echter niet duidelijk is 

hoe men moet handelen, kan de leerling ingebracht worden in de teamvergadering 

en zo nodig in het Ondersteuningsteam.  

In het document Schoolgids staat beschreven welke maatregelen genomen kunnen 

worden indien leerlingen zich niet aan de schoolregels (gedragsprotocol) houden. 

Procedure: 

1 Indien een leerling de eerste keer ernstig grensoverschrijdend gedrag 

vertoont, wordt dit met hem of haar besproken en krijgt de betreffende 

leerling een waarschuwing van de leerkracht en een passende straf. De 

leerkracht maakt hiervan een aantekening in het leerling-formulier in 

Parnassys. De leerling moet de kans hebben om te veranderen. Ouders 

worden hiervan op de hoogte gebracht. 

2  Indien het gedrag voor de tweede keer voorkomt, krijgt de betreffende 

leerling een time-out. De tijd die de leerling in de time-out heeft gezeten 

wordt na schooltijd ingehaald. Hiervan worden de ouders van op de hoogte 

gesteld door de leerkracht.  

3  Indien het ongewenste gedrag voor de derde keer voorkomt, worden de 

ouders uitgenodigd voor een gesprek met de leerkracht. De leerkracht maakt 

hier een verslag van. Dit verslag komt ook in Parnassys. Deze zorgt dat er ook 

afspraken en een tijdpad vermeld worden. In het gesprek wordt verder 

vermeld dat eventueel betrokken leerling(en) en hun ouders op de hoogte 

worden gebracht. Ouders krijgen een kopie van dit verslag en worden 

gevraagd dit ondertekend te retourneren. Tevens neemt de leerkracht 

initiatief om de leerling te bespreken met IB en directie.  

4  Bij herhaling van de time-out zal de directie een brief richting de ouders 

sturen met de mededeling dat er overgegaan zal worden tot schorsing. Deze 

schorsing is tijdelijk en duurt één dag.   



Van elke stap die gezet wordt, moet verslag worden gedaan. Door dit te doen, 

stapelen de feiten zich op en staat de school sterk bij eventuele vervolgstappen. 

 

5  Bij herhaaldelijk schorsen, gedurende de schoolloopbaan, kan overgegaan 

worden tot verwijdering. De beslissing van verwijdering van een leerling 

wordt genomen door het College van Bestuur van Stichting Katholiek 

Onderwijs West-Friesland. Voordat een dergelijk besluit kan worden genomen, 

moeten eerst de leerkracht en de ouders worden gehoord.  

Als het besluit eenmaal genomen is, mag de directeur de leerling niet 

onmiddellijk van school sturen. Er moet namelijk eerst geprobeerd worden 

om een andere school te vinden voor de leerling. Als dat niet lukt – en daar 

moet de directie tenminste acht weken zijn best voor doen –  mag de school 

de leerling de toegang tot de school weigeren. 

Dit beleidsstuk wordt opgenomen in het schoolveiligheidsplan van de school. 

PROTOCOL ERNSTIG GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG 
Al het voorgaande geldt ook bij ernstig grensoverschrijdend gedrag. Echter hier kan 

eerder al over worden gegaan tot schorsing. De bij punt drie (genoemde time-out) is 

in dit geval het eerste moment van schorsing. Er is in dit geval altijd een gesprek 

met directie en ouders van het betreffende kind.  


