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Kwaliteitskaart – protocol ongewenst gedrag 
 
Doel 
Een van de kernwaarden van de Mariaschool is veiligheid. Ongewenst gedrag kan de veiligheid in een groep 
of in de school aantasten. Ons handelen is er dagelijks op gericht op school om ongewenst gedrag te 
voorkomen.  
Wanneer dit niet lukt, treden we passend op. Hoe we dat doen leest u hier.  

 
Aandachtspunten 
Deze kaart is een leidraad1 voor ons handelen. Wij werken altijd vanuit onze kernwaarden respect, 
veiligheid, ontwikkeling en samenwerking 
Vanuit deze kernwaarden zetten wij in op samenwerking met ouders waarbij we altijd de intentie hebben 
om gedurende het hele proces, met kind en ouders in gesprek te blijven. 
 
Het stappenplan geldt voor alle leerlingen en in alle school gerelateerde situaties: in het klaslokaal, in de 
algemene ruimten (gangen, aula, gymlokaal), tijdens de overblijf, op het speelplein en tijdens uitjes met de 
school.  
 
Deze kwaliteitskaart gaat over aanhoudend grensoverschrijdend gedrag. 
Het kan in een uitzonderlijke situatie  voorkomen dat een leerling gedrag laat zien dat direct vraagt om 
ingrijpende maatregelen.  

 
Communicatie ouders en school 
 
Bij alle stappen die hieronder zijn beschreven is het essentieel dat 

• de school de ouders informeert en met hen in gesprek is en blijft 

• ouders weten wat de volgende stap is indien de interventie onvoldoende resultaat heeft 
 
Wij zien de ouders als belangrijke partners en we gaan ervanuit dat we in gezamenlijkheid werken aan de 
goede ontwikkeling van het kind, ook als er spanningen ontstaan.   
 
Ouders worden middels de schoolgids geïnformeerd over het bestaan van dit protocol.  
Tevens staat dit document op de website van de school. 

 

 
1 Het kind en zijn/haar situatie zullen altijd leidend zijn. 
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Wat verstaan wij onder ongewenst gedrag? 
 
We maken een onderscheid in verbaal, fysiek, digitaal en onderwijs verstorend ongewenst gedrag.  

a. Verbaal ongewenst gedrag t.o.v. kinderen/volwassenen zoals  

• schelden, pesten, grof taalgebruik, dreigen met weglopen 

• discriminerend gedrag (uitschelden om huidskleur, geloof, lichaamskenmerken) 

b. Fysiek ongewenst gedrag (t.o.v. kinderen/volwassenen), zoals:  

• fysiek dreigend gedrag  

• spugen 

• seksuele intimidatie (bewuste aanrakingen op ongewenste plaatsen) of ongewenst lichamelijk 
contact 

• opzettelijk vernieling van materiaal 

c. Digitaal ongewenst gedrag, zoals  

• wachtwoorden ontfutselen 

• nare berichten naar anderen verzenden 

• foto’s plaatsen zonder toestemming 

d. Onderwijs verstorend gedrag, zoals 

• gedrag dat het leerproces in de klas (ernstig) verstoort  

• weigeren om werk te doen 

• geen gehoor geven aan (corrigerende) opmerkingen van de leerkracht 
 
Deze opsomming bevat vele vormen van ongewenst gedrag, maar is waarschijnlijk niet volledig. Er kunnen 
zich ongewenste gedragsuitingen voordoen die niet genoemd worden. Bij een eventueel verschil van 
inzicht over wat ongewenst is en wat niet, bepaalt de directie. 
 
De school werkt samen met externen (denk aan het samenwerkingsverband, de wijkagent, jeugdzorg, de 
schoolarts, de leerplichtambtenaar).  
De school zal ouders mogelijk vragen mee te werken aan het doen van onderzoek. 

 

 
Hoe gaan wij op de Mariaschool om met ongewenst gedrag? 
 
Stap 1 – werken aan verbetering  
De groepsleerkracht neemt pedagogische maatregelen om het aanhoudende ongewenste gedrag van de 
leerling te corrigeren. De IB’er en de collega’s kunnen desgewenst als klankbord fungeren.  
De leerkracht gaat in dit voortraject altijd in gesprek met leerling en ouders om te achterhalen wat er 
achter het gedrag kan zitten en hoe dit te verbeteren. 
 
Stap 2 –  afspraken  
Vanaf dit moment is de IB’er betrokken bij het proces. 
Samen met ouders en kind worden afspraken gemaakt om het gedrag van het kind te verbeteren. Het is 
voor iedereen (kind, ouder en leerkracht) duidelijk  

1. wat het doel is van de afspraken (wat precies willen we anders zien) 
2. wanneer wordt het geëvalueerd 
3. wat een mogelijk volgende stap is  

 
De leerkracht evalueert de interventies met de betrokkenen. 
Als na de interventie geen structurele verbetering van het gedrag merkbaar is, volgt stap 3 van deze 



 

kwaliteitskaart. Ouders wordt verteld dat we naar de volgende stap gaan. Het gedragsprotocol wordt 
besproken. 

Stap 3: gesprek met IB en directie 

Als blijkt dat stap 2 nog niet tot het gewenste effect heeft geleid, worden ouders uitgenodigd voor een 
gesprek met de groepsleerkracht, de IB’er en een lid van de directie.  
 
In dit gesprek kijkt de school samen met ouders naar de huidige situatie en wat er nu nodig is.  
 
Alle afspraken/handelingen binnen stap 3 worden schriftelijk vastgelegd in een gespreksverslag.  
Na dit gesprek weten ouders dat – als het gedrag van de leerling ongewenst/onhanteerbaar blijft – stap 4 
in werking treedt.  
 
Als we overgaan naar stap 4, zorgt de directeur ervoor dat het College van Bestuur (CvB) en de 
leerplichtambtenaar van regio Midden-Delfland of Delft op de hoogte zijn van de situatie. 
 
Stap 4 – Schorsing    
 
In het uiterste geval kan de directeur overgaan tot schorsing van de leerling (voor de rest van de dag of 
langer). De directeur bespreekt deze situatie met het CvB en de leerplichtambtenaar. Uit het oogpunt van 
zorgvuldigheid worden de volgende richtlijnen gehanteerd, omdat de beslissing tot schorsing een 
eventuele rechterlijke toetsing moet kunnen doorstaan.  

 
1. Het kind krijgt voor aanhoudend ongewenst gedrag een officiële waarschuwing. Dit gebeurt 

maximaal 2 keer. Twee officiële waarschuwingen betekent een schorsing van een dag.  
2. Een officiële waarschuwing wordt gegeven door de directeur. Officiële waarschuwingen 

worden te allen tijde besproken met, en schriftelijk bevestigd aan, de ouders. 
3. Voor het overgaan tot de schorsing worden de leerling, de ouders en de groepsleerkracht 

gehoord.  
4. Bij een directe crisis mag de school direct overgaan tot schorsing zonder officiële waarschuwing 

vooraf. Het CvB wordt hierover geïnformeerd door de directie. 
5. De directeur kan een leerling voor een beperkte periode van ten hoogste één week schorsen, 

echter nooit voor onbepaalde tijd. De directeur stelt de inspectie bij een schorsing voor een 
periode van langer dan één dag schriftelijk in kennis van deze schorsing en de redenen 
daarvoor.  

6. De directeur deelt het besluit tot schorsing schriftelijk aan de ouders mee. In dit besluit worden 
de redenen voor schorsing vermeld, de aanvang en tijdsduur, alsmede eventuele andere 
genomen maatregelen.  

7. De directeur stelt de leerling in staat, b.v. door het opgeven van huiswerk, te voorkomen, dat 
deze een achterstand oploopt.  

 
Als de schorsing niet heeft geleid tot merkbare verbetering kan de school overgaan tot verwijdering.  
Als wordt overgegaan tot verwijdering, dan wordt deze situatie ook besproken door de directeur met het 
Regionaal Bureau Leerplicht (Midden-Delfland of Delft). De IB’er licht het samenwerkingsverband in. 
 
De procedure voor verwijdering vindt u op de website van de Laurentius Stichting onder het kopje 
‘toelating en verwijdering’. U kunt deze downloaden via de link:  
https://www.laurentiusstichting.nl/organisatie/beleidenpublicaties/   
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