
 

 1 

  
Protocol Pedagogisch Handelen 

 
 

Preventief handelen  Binnen OBS De Waterlelie staat preventief handelen centraal. Ons doel is het creëren van een veilig en voorspelbaar 
onderwijsklimaat voor alle kinderen, dat het leren bevordert. Wij maken daarbij gebruik van de Kanjeraanpak en 
elementen uit de Schoolwide Positive Behavior Support (SWPBS) aanpak. De school streeft een positieve, opbouwende 
sfeer na aan de hand van de volgende schoolwaarden: 

• Respect 

• Verantwoordelijkheid 

• Veiligheid  
 
In ons dagelijks onderwijs zijn wij vooral gericht op pro- actief pedagogisch handelen. Hierbij stimuleren wij in alle 
situaties gewenst gedrag bij alle leerlingen. Dit doen wij door: 

• Heldere gedragsverwachtingen in de gehele school te hanteren 

• Gedragsverwachtingen te visualiseren in de algemene ruimtes 

• Het systematisch aanleren van gewenst gedrag 

• Model staan in goed gedrag voor leerkrachten 

• De aandacht voor ongewenst gedrag klein houden 

• Bekrachtigen van gewenst gedrag 
o Het geven van complimenten:  
o Het systeem van belonen van goed gedrag 
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Interventies bij 

ongewenst gedrag  

 

Wanneer zich herhaaldelijk ongewenst gedrag voordoet hanteren wij eenduidige interventies gericht op het snel 
ombuigen van ongewenst gedrag naar gewenst gedrag en het minimaliseren van de aandacht voor het ongewenste 
gedrag.  
Dit doen wij door: 

• Actief negeren van ongewenst gedrag en direct aandacht besteden aan gewenst gedrag van de betreffende 
leerling of andere leerlingen; laat de leerlingen het gewenste gedrag zien en geeft de leerkracht een 
compliment. 

• Reactieprocedure bij (herhaaldelijk) ongewenst gedrag. De reactieprocedure is een vaste manier van handelen 
(voor de stappen zie Pestprotocol). In de reactieprocedure wordt de keuze gegeven tussen een consequentie en 
het gewenste gedrag. Als team hebben we nagedacht over welke consequenties we passend vinden (zie 
Pestprotocol). 

 
Leerlingen vertonen ongewenst gedrag met een reden, het ongewenste gedrag heeft een functie. De functie kan zijn 
aandacht verkrijgen van volwassenen of medeleerlingen of de functie is het vermijden van een taak omdat deze te 
makkelijk of te moeilijk is. De focus ligt op het voorkomen van ongewenst gedrag door gedrag aan te leren, leerlingen 
veel te zien en aan te moedigen en aan te sluiten bij het niveau van de leerling. Wanneer zich ondanks deze preventieve 
handelingen toch ongewenst gedrag voordoet, zijn er 3 manieren om te reageren op ongewenst gedrag: 

1. De leerling uit de situatie halen  
2. Een privilege afnemen  
3. Een extra taak geven  

 
Het staat niet vast welke consequentie in welke situatie gewenst is. Dat hangt af van de leerling en de reden waarom de 
leerling het ongewenste gedrag laat zien. Soms kan een consequentie zelfs een averechts effect hebben (bijvoorbeeld 
een leerling die wil vermijden naar een plek buiten de klas sturen).  

 

Ondersteuningsbehoefte 

 

Wanneer bepaald ongewenst gedrag zich een aantal keer voordoet, is het belangrijk om goed te kijken naar de functie 
van het gedrag om zo te bepalen welke ondersteuningsbehoefte de leerling heeft. Wanneer een leerkracht 4x 
ongewenst gedrag ziet bij een leerling, wordt hiervan melding gemaakt bij de IB-er en wordt er gekeken welke 
interventie een leerling nodig heeft. Ouders worden hierbij betrokken.  
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Maatregel grove 

overtreding 

 

Wij verstaan onder ernstige interactieproblemen/ onwerkbaar of onveilig gedrag: 

• Ernstige verbale agressie waarbij anderen gekwetst worden 

• Fysieke agressie/ geweld 

• Vernieling en/of met materialen gooien 

• Niet tot rede vatbaar zijn 
Kortom: gedrag dat de veiligheid van de leerling zelf, de medeleerlingen of het personeel in gevaar brengt. 
Wanneer een leerling dergelijk ongewenst gedrag vertoont hanteren wij eenduidige interventies gericht op het zo snel 
mogelijk herstellen van de veiligheid. Onderstaande stappenplan wordt gevolgd:   

 Wat Actie Extra informatie 

Leerling laat grove 

overtreding zien 

1. Gesprek met de leerling, met de bijbehorende vraag: 

Wil je dit/Is dit je bedoeling? 

2. Is het antwoord nee, dan een oplossing zoeken. Is het 

antwoord ja, zie volgende stappen.  

 

Regelmatig 

onacceptabel of 

storend gedrag in de 

klas. 

 

1. Leerling in 2 groepen lager of hoger plaatsen met extra 
werk. (Denk aan broer/zus in de groep).  
2. Ouders worden geïnformeerd d.m.v. een gesprek als 
dit gedrag regelmatig voorkomt. Ouders en leerling 
ondertekenen tijdens dit gesprek een contract over het 
gewenste gedrag.  
3. Alles wordt genoteerd in Parnassys. Het contract moet 
worden gescand en worden toegevoegd in Parnassys. In 
Parnassys komen de belemmerende factoren en kansen 
te staan. Zodat een andere leerkracht dit altijd terug kan 
vinden.  
4. De consequentie hangt af van de ernst van de situatie. 
Is het uit de klas plaatsen langer dan een dagdeel dan 
overleggen met directie/ib. Wanneer de leerling zijn 
gedrag wil veranderen en weet wat er van hem/haar 
verwacht wordt, mag het terug de klas in.  
5. Is drie maal het contract overtreden, dan volgt er een 
gesprek met directie/IB. 

Bij het contract hoort de 

vraag: Wil jij je gedragen? 

 

Terugplaatsing in de klas is 

afhankelijk van het idee dat 

de ouders en de leerling 

hebben. Als de leerling slim 

wil kiezen, wordt een 

hulpplan voor gedrag 

uitgewerkt. Ouders werken 

hieraan mee. De leerling mag 

dan weer terug in de klas.  
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Tip! Je kunt gebruik maken van de oudervragenlijst op de 
kanjer website. 

Een leerling wil de 

klas niet uit. 

 

1. De leerkracht vraagt een collega om de leerling uit de 

groep te halen.  

2. Lukt dat niet? Directie/IB bellen ouders om de leerling 

op te laten halen. 

3. Kunnen ouders niet komen? Dan spreekt de ouder de 

leerling via telefoon aan op gedrag.  

4. Ouders moeten op een ander moment die dag nog wel 

naar school komen, voor een gesprek. Tot de ouders zijn 

geweest, zit de leerling 2 groepen hoger of lager.  

5. Ouders en leerling ondertekenen tijdens dit gesprek 

een contract over het gewenste gedrag. Dit formulier is te 

vinden in mapje kanjertraining.  

6. Alles wordt genoteerd in Parnassys. Het contract wordt 

gescand en toegevoegd in Parnassys. 

 

Grensoverschrijdend 

gedrag (agressie, 

fysiek geweld, 

verbaal geweld) 

1. Leerling wordt in een andere groep geplaatst (2 hoger 
of 2 lager) 
2. Ouders worden direct geïnformeerd door de 
directie/IB.  
3. Indien de veiligheid van de leerling of groep in gevaar 
komt wordt de leerling opgehaald door ouders/ 
verzorgers.  
4. Alles wordt genoteerd in Parnassys. Het contract wordt 
gescand en toegevoegd in Parnassys. 
5. De consequentie is een time-out. 
6. Voordat de leerling de klas in mag, is er een gesprek 
met directie/IB/leerkracht.  
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Respect   

 

Tijdens een Kanjer- of PBS-les wordt expliciet geoefend hoe je kunt reageren op ongewenst gedrag van een ander. Dit 
gebeurt met gedragsrollen met behulp van verschillende petten (wit, rood, geel en zwart).  
Ook wordt er aandacht besteedt aan de drie stappen als reactie op ongewenst gedrag van een andere leerling: ‘stop’, 
‘loop’ en ’praat’. Bij ‘Stop’ maak je met de hand het stopteken en zeg je duidelijk en hard ‘Stop’.  
Wanneer dit niet het gewenste effect heeft en het ongewenste gaat door gaan we naar de tweede stap: ‘loop’. Het is de 
bedoeling de aandacht voor het ongewenste gedrag weg te halen zodat het ongewenste gedrag stopt.  De leerling kijkt 
zelfverzekerd naar de ander, verbreekt oogcontact en loopt weg.  
Stopt het ongewenste gedrag niet, dan is de derde reactie: ‘praat’ van toepassing (stap 3 is grensoverschrijdend gedrag). 
De leerling gaat dan naar een leerkracht toe en vraagt om hulp voor het oplossen van het probleem.  
Degene die ongewenst gedrag vertoont kent deze drie stappen stop-loop-praat ook en heeft dus twee keuzemomenten 
om er voor te kiezen zelf te stoppen. 
Medeleerlingen kunnen volgens dezelfde routine de leerling die last heeft van het ongewenste gedrag steunen. De 
medeleerling heeft een steunende rol, die in dit proces erg belangrijk is. 
We willen aandacht schenken aan positief gedrag en dat is op onze school een compliment waard!  
 
Wanneer een leerling regelmatig en herhaaldelijk niet goed reageert op de stop-loop-praat routines, wordt de leerling 
aangemeld bij de IB-er. Er wordt dan gekeken welke ondersteuning de leerling nodig heeft.  
 

 


