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Doel 

Op deze kaart wordt uiteengezet wat wij verstaan onder wenselijk gedrag en wat er op De 
Drie Linden wordt gedaan om dit te bereiken.  

Sociale Veiligheid 
Een school is veilig als de sociale, psychische en fysieke veiligheid van leerlingen niet door 
handelingen van anderen wordt aangetast. Dat betekent dat er een veilige en positieve 

sfeer is op school. Het betekent ook dat de school optreedt tegen pesten, uitschelden, 
discriminatie, geweld en andere vormen van ongepast gedrag, en deze zoveel mogelijk 

voorkomt. 
Op De Drie Linden streven we naar een veilige school voor ieder kind en elk teamlid. 

We gaan pesten tegen en werken aan maatschappelijk relevante competenties. 
 

Gedrag 
Op De Drie Linden streven we naar een open en veilig klimaat. Dit doen we door samen te 

werken, met ouders, kinderen en leerkrachten. Respect, vertrouwen en 
medeverantwoordelijkheid spelen daarbij een belangrijke rol.  

We hanteren hierbij de volgende regels:  
Op De Drie Linden: 

- Mag je jezelf zijn 

- Werken we vanuit ons eigen (superhelden) kracht 

- Zorgen we voor elkaar en de omgeving 

- Luisteren we naar elkaar  

- Zijn we om met en van elkaar te leren 

 

Hieronder volgt een beschrijving van wat op De Drie Linden wordt verstaan onder 
ongewenst/ grensoverschrijdend gedrag: 

 
Grensoverschrijdend gedrag: 

 
1. Niet luisteren en/of opvolgen van instructies 

Als er wordt geweigerd te luisteren naar wat er gezegd wordt of het niet opvolgen 
van instructies door de eigen leerkracht, maar ook door andere medewerkers van 
De Drie Linden. 

 
2. Verbaal en schriftelijke agressie/ geweld 

Mondeling of schriftelijk bedreigen, beledigen, intimideren, discrimineren, pesten of 
uitschelden van een persoon. 

 
3. Fysieke agressie of geweld met/zonder voorwerpen 



Iedere vorm van aantoonbaar fysiek geweld. Ongewenst aanraken, non-verbaal 

dreigen of het bij zich hebben van gevaarlijke voorwerpen vallen hier ook onder. 
 

4. Vernieling of vandalisme 
Het bewust kapot maken van materiaal. 

 
 

Door middel van het gebruik van de methode De vreedzame school en het inzetten van 
superhelden (Orka-aanpak) geven we de leerlingen handvatten voor een goede omgang en 

opkomen voor jezelf en een ander.  
Iedere week komt dit terug binnen het lesprogramma en regelmatig staat het op de agenda 

van team- /bouwvergaderingen. 
Vanaf groep 3 krijgen alle kinderen een Rots en Watertraining aangeboden.  

 
Twee keer per jaar wordt de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen in kaart 

gebracht.  
In de groepen 1/2 gebruiken we hiervoor de methode Kijk!  
En in de groepen 3/8 worden er vragenlijsten ingevuld behorend bij SCOL, door de 

leerkrachten.  
Vanaf groep 6 vullen ook de kinderen een vragenlijst in.  

Met Kijk! En SCOL kunnen wij de sociale competentie van de leerlingen systematisch in 
kaart brengen en volgen. De uitkomsten bieden aanknopingspunten voor het onderwijs in 

sociale competentie op school- en groepsniveau en we signaleren hiermee ook of er 
leerlingen zijn die extra zorg nodig hebben op het gebied van sociale competentie. 
  
Zoals eerder vermeldt streven wij naar een open en veilig klimaat. Hierbij wordt gewenst 

gedrag van eenieder verwacht. Soms lukt het een persoon echter niet zich gewenst te 
gedragen.  

 
Wij volgen dan een stappenplan om kinderen van ongewenst naar gewenst gedrag te 

begeleiden (gedragsprotocol):  
 

 

 

•in geval van ongewenst gedrag: waarschuwen, benoemen wat je ziet en wat je 
graag wilt zien.

•plaatsnemen op een afkoelplek (binnen de groep/ bij buitenspelen op de  
aangewezen bank op het plein).

•nogmaals ongewenst gedrag? Plaatsing in een ander lokaal.

•3x naar ander lokaal= naar IB/directie (bij ernstig ongewenst gedrag kan dit ook 
eerder, besluit in overleg met IB/directie).

•IB/directie bepaalt of ouders worden ingeschakeld.

Afhankelijk van ernst 
gedrag besluit over 
plaatsing gastklas of 

naar IB/directie

Leerkracht brengt de 
leerling zelf naar de 

gewenste plek.

Bij plaatsing gastklas of 
naar IB/directie korte 
aantekening in ESIS



 
Rol van ouders 

Op De Drie Linden vinden wij samenwerking met ouders heel belangrijk. Wij zien in hen 
een belangrijke partner en streven ernaar altijd samen op te trekken. Het is belangrijk dat 

ouders hun kind(eren) positief stimuleren en aanspreken op gedrag. Natuurlijk is dit niet 
altijd makkelijk en soms zijn er vast vragen. Hiervoor nodigen wij ouders uit om in gesprek 

te gaan en zo samen te zoeken naar een goede aanpak. 
Van ouders wordt verwacht dat zij zich aan de volgende vuistregels houden:  

• U spreekt in het bijzijn van uw kind positief over andermans opvoeding en 
andermans kind. Dat doet de school ook over u en uw kind.  

• U spreekt met respect over de leerkracht, dit doet de leerkracht ook over u.  
• Als u zich zorgen maakt om het welzijn van uw kind, of het welzijn van andermans 

kind, dan overlegt u met de leerkracht, vertrouwenspersoon, anti-pest coördinator of 
directeur. Uitgangspunt daarbij is dat u in gesprek gaat met het doel een oplossing 

te zoeken die goed is voor u en uw kind, maar ook goed is voor de andere kinderen. 
De school is hierin uw medestander. 

 
Wij hebben daarnaast een aantal verwachtingen van ouders/verzorgers: 

• Wij verwachten van ouders/verzorgers dat zij op de hoogte zijn van wat er speelt en 

houden hen hiervan op de hoogte middels berichten in het social media platform 
Social Schools. Ouders/verzorgers dienen hierbij zelf voor vertaling van de berichten 

te zorgen als zij deze niet kunnen lezen vanwege een taalbarrière.  
• Ook bij het voeren van gesprekken gaan wij ervanuit dat ouders/verzorgers zullen 

inzetten wat nodig is om te kunnen begrijpen wat er aan de hand is, zoals 
bijvoorbeeld het uitnodigen van een tolk. School is hiervoor niet verantwoordelijk. 

• Wij verwachten van ouders/verzorgers dat zij betrokken zijn bij het leerproces van 
hun kind. Het is belangrijk dat ouders/verzorgers aanwezig zijn bij oudergesprekken 

als zij hiervoor worden uitgenodigd.  
• Wij verwachten van ouders/verzorgers dat zij hun kind naar school brengen en ook 

daar weer ophalen wanneer deze een schoolreis/kamp, of een andere belangrijke 
gelegenheid bijwoont waarbij ouders/verzorgers worden uitgenodigd. Het is heel 

belangrijk voor kinderen, om dit soort momenten met naasten te kunnen delen. 
 
 

Indien de veiligheid van de school (d.w.z. leerlingen, medewerkers, 
materialen) in het geding komt, kan het voorkomen dat ouders hun kind 

moeten ophalen of dat een kind geschorst wordt. Hiervoor volgen we het 
reglement van Lucas Onderwijs



 

 


