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Gewenst gedrag

Geef een compliment!

aanpassing

De leerling vertoont ongewenst gedrag. De
leerkracht geeft een compliment aan een kind dat
wel gewenst gedrag vertoont.

Consequentie
Geef een compliment!

Stap 1:
De leerkracht geeft het kind een persoonlijke
aanwijzing en benoemt het gewenste gedrag. En
benoemt: Dit is de 1e keer dat ik je aanspreek.

Consequentie
Geef een compliment!

Stap 2:
Consequentie

De leerkracht geeft het kind een persoonlijke
aanwijzing en benoemt het gewenste gedrag. En
benoem: Dit is de 2e keer dat ik je aanspreek.

Geef een compliment!

Stap 3:

Consequentie

De leerkracht benoemt: Dit is de 3e keer dat ik je
aanspreek, dit heeft een consequentie binnen de
groep (time-outplek/ even apart zetten/
tussenruimte). De tijd van de consequentie is
leeftijdsadequaat.

Leerling gaat terug naar eigen plek en
verwoordt gewenst gedrag. Mogelijke
consequentie betreft afmaken van het
werk.

Stap 4:
Time-out uit de klas. Leerling gaat gedurende de les
(leeftijdsadequaat) met werk naar de tussenruimte.
Bij de volgende les keert de leerling terug in de klas.

Consequentie
Na schooltijd: gesprek leerkracht met
leerling. Ouders worden geïnformeerd.

Nieuwe ronde nieuwe kansen!

Consequentie
Stap 5:
De leerling gaat gedurende een dagdeel buiten de
groep werken (IB/ andere groep etc.)

Na schooltijd: gesprek leerkracht met
leerling. Ouders worden telefonisch
geïnformeerd. Incident wordt geregistreerd
in Parnassys.
3x stap 5 is overgaan naar protocol
structureel ongewenst gedrag.
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structureel ongewenst gedrag.
Buitenspelen:
Onderbouw: Bij fysiek en/of verbaal geweld krijgt de leerling een time-out op het schoolplein
(bijvoorbeeld: op het bankje zitten of bij de muur staan)
Bovenbouw: Bij fysiek en/of verbaal geweld krijgt de leerling een time-out in de eigen groep. Het
buitenspeelmoment is voor de leerling voorbij.
Belangrijk:
Dit betreft de procedure bij ongewenst gedrag. Op het moment dat er sprake is van structureel of zeer
grensoverschrijdend gedrag zoals weglopen van school, verbaal of fysieke agressie wordt het protocol
structureel ongewenst gedrag gevolgd. Dit omdat we in alle tijden de veiligheid van het betreffende kind,
andere kinderen en personeel willen waarborgen.
Plan van aanpak:
Wanneer een leerling 2x deze ladder doorloopt wordt er in samenwerking met de gedragsspecialist in
Parnassys een plan van aanpak opgesteld. In het plan wordt de aanpak beschreven die het kind zal helpen
om te komen tot gewenst gedrag en ze te helpen om alternatieven in te zetten.
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