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1. Uitgangspunten 

Wij onderschrijven allereerst wat wij binnen onze stichting OOZ onder een veilige school verstaan: 
  
Een veilige school is een school waar je je prettig voelt, waar mensen met respect met elkaar omgaan, 
waar duidelijke regels zijn en waar je bij iemand terecht kunt als de veiligheid in het gedrang is. 
 

Het team van KC Het Festival stelt zich ten doel een voortdurende inspanning te leveren om 
aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen.  Er dienen zich telkens weer nieuwe 
hulpvragen aan waarvoor de school een oplossing moet zoeken. Een school moet dus kunnen 
signaleren waar aanvullingen gewenst zijn en bereid zijn die te zoeken. Alleen zo kan de zorg voor de 
ononderbroken ontwikkeling van leerlingen, rekening houdend met verschillen, vorm krijgen.   

 

Met betrekking tot gedragsproblematiek legt Het Festival de nadruk op preventie. Om daar 
structureel inhoud aan te kunnen te geven, is gekozen voor de uitgangspunten van “De Kracht van 8” 
waarin de sociaal-emotionele ontwikkeling (SEO) centraal staat. Wij streven naar een optimale 
betrokkenheid bij de ontwikkeling van de kinderen tot vrije persoonlijkheden met een gezond en 
realistisch zelfbeeld en het vermogen om andermans emoties te herkennen en te erkennen. 
Zelfvertrouwen, positief denken, begrip en vermogen tot samenwerken zijn wezenlijke begrippen in 
dat proces. Met behulp van “De Kracht van 8” wordt aan deze elementen gewerkt.  
 
Uitgangspunten in relatie tot de kerndoelen 

Om deze uitgangspunten na te streven, worden de kerndoelen van SLO (Stichting Leerplan 
Ontwikkeling) op KC Het Festival gehanteerd. Deze staan beschreven in onderstaande tabel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Bron: http://sociaalemotioneel.slo.nl/thema/algemeen/leerlijnen/ 
 

Zelfvertrouwen Bevorderen van het zelfvertrouwen en de sociale 
weerbaarheid (zelfbeeld, zelfbewuste houding). 

Gevoelens, wensen 
en opvattingen 

Leren omgaan met gevoelens, wensen en 
opvattingen van jezelf en anderen (positieve en 
negatieve gevoelens, seksuele gevoelens, 
rolneming en rolgedrag, vooroordelen en 
discriminatie). 

Sociale vaardig-
heden en relaties 

Ontwikkelen van sociale vaardigheden 
(samenwerken, omgaan met conflicten) en 
relaties (vriendschap, verliefdheid, liefde). 
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2. Pedagogisch klimaat 

 
2.1. Groepsvorming 

De eerste weken van het schooljaar staan in het teken van groepsvorming. 
Groepsleerkrachten doen minimaal twee keer per week een activiteit rondom groepsvorming. Aan 
het einde van deze periode (de laatste week voor de herfstvakantie) zal er met de leerlingen 
geëvalueerd worden. Deze evaluatie wordt afgesloten met het maken van groepsafspraken over de 
omgang met elkaar. Deze afspraken worden positief geformuleerd en duidelijk zichtbaar in het lokaal 
opgehangen; als poster of als pictogrammen. 
 
 
2.2. Anti-pestbeleid 

Op KC Het Festival is de “De Kracht van 8” een preventiemiddel om pestgedrag te 
voorkomen. Het gaat om het ontwikkelen van vaardigheden, als: hoe los je conflicten op; hoe maak 
je duidelijk dat je iets vervelend vindt; hoe maak je vriendjes en hoe houd je vriendjes. Veel aandacht 
wordt besteed aan verbindende communicatie. Indien er in een groep signalen zijn van pestgedrag, 
wordt hier direct door de groepsleerkracht aandacht aan besteed.  
In het Pestprotocol (bijlage 1) staan verschillende manieren beschreven waarop leerlingen en 
leerkrachten met het pestprobleem kunnen omgaan. Voor de onderbouw is er een andere aanpak 
dan voor de bovenbouw.  
 
2.3. Kracht van 8 
 In alle groepen wordt wekelijks vijftig minuten besteed aan de activiteiten van “De Kracht 
van 8”. De hele school werkt gedurende een periode van ongeveer zes weken (zie planning 
teamkalender) met één van de volgende acht krachten:  

1. ik ben mezelf; 
2. eerlijk zijn; 
3. rekening houden met elkaar; 
4. samenwerken en elkaar helpen; 
5. luisteren naar elkaar; 
6. zeggen wat we graag willen; 
7. laten we opnieuw beginnen;  
8. iedereen hoort erbij.  

Zichtbare resultaten worden in de klas opgehangen en in de hal van de school. 
  
2.4. Adaptief onderwijs 

Binnen het adaptief onderwijs staan de volgende drie basisbehoeften centraal:   
Relatie, competentie en autonomie. Zij vormen de basis voor het werken met De Kracht van 8. 
Hierbij leren de leerlingen onder andere; respectvol omgaan met medeleerlingen, hulp aan een 
ander vragen en zelf conflicten op te lossen. 
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2.5. Professionalisering leerkrachten 

Voor het werken met “De kracht van 8” hebben alle leerkrachten een workshop gevolgd.  
Ook nieuwe leerkrachten zijn verplicht om deze workshop te volgen.  
 
 
2.6. Schoolafspraken  
 
Op Het Festival maakt iedere leerkracht aan het begin van het schooljaar afspraken met de groep. 
Zoals eerder beschreven in dit document worden deze afspraken positief geformuleerd en zichtbaar 
gemaakt in het klaslokaal.  
Echter, er is een aantal afspraken die schoolbreed belangrijk zijn. De lijst met deze afspraken is te 
vinden in de bijlagen.  
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3. SEO-onderwijs 

3.1. Kracht van 8 
 De school wil bevorderen dat onze leerlingen opgroeien tot zelfstandige, 

sociaalvaardige en betrokken mensen. “De Kracht van 8” is een manier om bepaalde (universele) 
waarden zichtbaar en overdraagbaar te maken. Te denken valt daarbij aan: zelfrespect, eigenwaarde, 
verdraagzaamheid, samenwerking, verbinding, respect voor de ander, liefde voor jezelf en voor de 
ander. De Kracht van 8 is een handvat voor kinderen en volwassen om hen heen om bewust te leren 
respectvol om te gaan met jezelf en de ander. Daarbij worden positieve uitgangspunten gehanteerd. 
We benoemen wat we wél willen in plaats van wat we niet willen.  
 

De basis bestaat uit 8 krachten, die zichtbaar gemaakt worden in allerlei activiteiten. 
Dagelijks wordt er aandacht besteed aan deze 8 krachten, ze worden onder andere ingezet bij het 
oplossen van conflicten. Veel herhaling leidt ertoe dat het vanzelfsprekend wordt om meer 
respectvol met elkaar om te gaan. Tevens staat de Kracht van 8 iedere week in alle groepen 50 
minuten op het rooster. Welke kracht centraal staat, is vermeld in de teamkalender.  
De hele school werkt gedurende een maand met één van de acht krachten.  
 

Zichtbare resultaten worden in de klas opgehangen en in de hal van de school. 

DE 8 KRACHTEN: 

Krachten van De Kracht van 8 Deze krachten en kleuren vormen samen de windmolen. Deze heeft als 
betekenis: het kind staat centraal, de ouders en de school draaien eromheen; alles blijft daardoor in 
beweging. 

Ik ben mezelf  

Alles start vanuit jezelf. Iedereen is uniek! Wie ben jij? Hoe laat je jezelf zien aan anderen? In al je 
contacten neem je jezelf mee, en je kunt pas goed met een ander omgaan, als je ook met jezelf kan 
omgaan. Welke talenten heb je? Kun je jezelf accepteren en waarderen, met al je kwaliteiten en wat 
je nog wilt leren? Dit gevoel van eigenwaarde en liefde voor jezelf begint, als je als kind diep 
vanbinnen weet, dat er van je gehouden wordt en dat je van jezelf mag houden precies zoals je bent. 
Kinderen hebben van nature de drang om het beste in zichzelf tot uiting te brengen, om te worden 
wie ze in diepste wezen zijn, en ze hebben ons nodig om hen daarbij te helpen. Het leukste dat je 
kunt worden is jezelf. 

Eerlijk zijn  

Dit tweede thema heeft niet alleen met jezelf te maken, maar ook met het contact dat je met een 
ander hebt. Eerlijkheid is daarbij een belangrijke waarde. Wat is waar voor jou? Iedereen heeft een 
geweten, een soort binnenstem, die je waarschuwt als je iets doet of zegt, wat niet strookt met je 

http://dekrachtvan8.nl/wp-content/uploads/2013/01/bruin.jpg
http://dekrachtvan8.nl/wp-content/uploads/2013/01/geel.jpg
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eigen gevoel voor waarden of dat van de groep waarin je leeft. Bij dit thema hebben we het ook over 
emoties en gevoelens. Het eerlijk uiten van gevoelens leidt tot een kwetsbare opstelling. 
Kwetsbaarheid roept heel snel eerlijkheid op! Daardoor ontstaat meer begrip voor elkaar, wat kan 
leiden tot een oplossing van conflicten. Het is nog niet zo gemakkelijk eerlijk te zijn met jezelf, het is 
veel gemakkelijker eerlijk te zijn met andere mensen. 

Rekening houden met elkaar  

Dit thema gaat over respect en ook over vriendschap. In het woordenboek staat voor respect: 
eerbied, ontzag, bewondering. Respecteren is eerbiedigen, naar iemands wens handelen. Je kunt pas 
respect hebben voor een ander, als je respect hebt voor jezelf! Zelfrespect komt bij thema 1 en 2 aan 
de orde. Vervolgens kijken we met respect naar de ander en willen we accepteren dat een ander 
anders is en dat dat goed is, zonder oordeel. Acceptatie is een levenslange dans; hoe meer je het 
doet, hoe beter je erin wordt! 

Samenwerken en elkaar helpen  

Samen ontdekken hoe de 8 krachten van De Kracht van 8 doorwerken in speel- en leersituaties is 
hierbij de uitdaging. Iedereen is even waardevol in een samenwerkingssituatie; je kunt van elkaar 
leren en je kunt elkaar helpen. Plezier, overleg, creativiteit, eigenwaarde en zelfvertrouwen zijn een 
uitvloeisel hiervan. Samen sta je sterk. 

Luisteren naar elkaar  

Naar elkaar luisteren is het begin van begrijpen. Deze uitspraak brengt ons bij het wezenlijke doel van 
communicatie; elkaar écht verstaan. Het vermogen om te horen is hiervoor niet genoeg; echt 
luisteren is ontvangen! Effectief luisteren brengt de behoeften en wensen van jezelf en de ander aan 
het licht. Er is gebleken dat als je luisteren traint, je er beter in wordt, en zo voor een betere 
communicatie kunt zorgen. Een mens heeft twee oren en één mond; om twee keer meer te luisteren 
dan te praten! 

Zeggen wat we graag willen  

Het is niet vanzelfsprekend dat de ander jouw wensen weet en begrijpt; vertel hem dus wat je 
wensen zijn, met respect; dan kan dat leiden tot begrip en een welwillende houding. Wanneer je 
spreekt vanuit positiviteit, dus zegt wat je wél wilt, in plaats van wat je niet wilt, is het voor de ander 
gemakkelijker om rekening met je te houden en aan jouw behoeften tegemoet te komen. Als je veel 
woorden nodig hebt om te zeggen wat je in gedachten hebt, denk dan wat langer na. 

http://dekrachtvan8.nl/wp-content/uploads/2013/01/driehoek-oranje.jpg
http://dekrachtvan8.nl/wp-content/uploads/2013/01/groen.jpg
http://dekrachtvan8.nl/wp-content/uploads/2013/01/lblauw.jpg
http://dekrachtvan8.nl/wp-content/uploads/2013/01/dblauw.jpg
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Laten we opnieuw beginnen  

Als er een conflict is zijn de voorgaande thema’s te gebruiken om tot de kern van het conflict te 
komen; de laatste stap is dan elkaar vergeven en opnieuw beginnen. Elkaar vergeven is nog niet zo 
gemakkelijk, maar het geeft wel een gevoel van ruimte en vrijheid om verder te kunnen leven. We 
hoeven niet te weten hoe we kunnen vergeven, als we maar bereid zijn om te vergeven. Het wonder 
van vergeven is; van angst naar liefde gaan. 

Iedereen hoort erbij  

Elk mens is altijd deel van een groep; gezin, familie, vrienden, klas, club, volk, wereld, heelal……. 
Binnen die groep willen we ons evenwicht vinden en gelukkig worden. Dat gaat echter niet vanzelf. 
Het vereist van ons een eigen activiteit in de voorgaande thema’s. De uitkomsten van die activiteit 
vormen De Kracht van 8! 

Alle kleuren samen worden wit; de kleur van eenheid! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://dekrachtvan8.nl/wp-content/uploads/2013/01/driehoek-goud.jpg
http://dekrachtvan8.nl/wp-content/uploads/2013/01/rood.gif
http://dekrachtvan8.nl/wp-content/uploads/2013/01/kind10.jpg
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3.2. Verbindende communicatie 
Op KC Het Festival wordt het communiceren met elkaar, zowel leerkrachten als leerlingen, 

ondersteund door ‘verbindende communicatie’.  We gebruiken hiervoor het model van Marshall 
Rosenberg. Dit model helpt contact te maken met jezelf en met de ander en helpt je op een nieuwe 
manier te luisteren en je uit te drukken, door je aandacht bewust te richten op vier gebieden:  

 wat je ziet (waarnemen) 
 wat je voelt (gevoelens) 
 wat je nodig hebt (behoeften)  
 wat je graag zou willen (verzoek) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Binnen de verbindende communicatie staan er twee dieren centraal; de jakhals en de giraffe. Zij 

staan voor twee bewegingen in ons: verwijderen en verbinden. 
 

De jakhals staat symbool voor het ontkennen van angst en pijn en het grijpen naar middelen 
zoals macht, agressie en manipulatie om te overleven. Dit weglopen voor wat er werkelijk in je leeft, 
hoeft niet altijd op een agressieve manier te gebeuren.  
 

De giraffe in ons heeft belangstelling voor wat er leeft en geeft daar liefdevolle aandacht aan. 
De giraffe is zowel zachtaardig als sterk, kijkt met mildheid naar wat zich aandient en zoekt naar 
helderheid.  
 
3.3. Ondersteunend materiaal 

       Als aanvulling op de kracht van 8 map, zijn er extra materialen en lesideeën beschikbaar.  

 Op een centrale plek in de school staat een kast met materialen voor de kracht van 8. Deze 
kast bevat onder andere boeken en spellen, geschikt voor de groepen 1 tot en met 8. 
Groepsleerkrachten kunnen deze materialen ten alle tijde gebruiken. 

 Voor de groepen 3 tot en met 8 is er per leerjaar een map: ‘onze klas, ons team’ aanwezig. 
Deze map bevat activiteiten en lesideeën over thema’s als samenwerken, respect en pesten. 
Ook deze map wordt op een centrale plek bewaard.  

 Voor alle jaargroepen is er een boek beschikbaar met tussendooractiviteiten om te werken 
aan een positief klimaat in de groep: ‘ons team in actie’. Deze zijn te vinden op de centrale 
plek met de kracht van 8 materialen.  

 De boeken van ‘energize!’ zijn voor alle jaargroepen aanwezig op school. Parallelgroepen 
doen samen met deze boeken, die activiteiten bevatten over bijvoorbeeld; kennismaken, 
groepsvorming en afscheid.  
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3.4. Kindgesprekken en doelenmuur 
 Vanaf de tweede helft van groep drie worden kindgesprekken gevoerd. Vanuit 
handelingsgericht werken is het belangrijk om onderwijsbehoeften te formuleren. Om een volledig 
beeld te krijgen, moet er ook met kinderen gesproken worden. Relevante informatie is immers alleen 
bij kinderen zelf te verkrijgen. Door het voeren van kindgesprekken krijgen leerlingen ruimte om te 
zeggen wat ze willen. Tevens versterken kindgesprekken de relatie tussen leerling en leerkracht.  
  

Wekelijks voeren leerkrachten deze kindgesprekken. Deze komen minimaal twintig minuten 
per week op het rooster terug. Het streven is om iedere leerling drie keer per schooljaar te spreken. 
De eerste ronde van gesprekken zal in het teken staan van kennismaking en oriënteren op wat een 
leerling wil leren. Idealiter zijn deze gesprekken voor de herfstvakantie gevoerd. De volgende twee 
gesprekken worden gevoerd naar aanleiding van de invulling van Zien! of de doelenmuur.  

 
De gesprekken worden vastgelegd in een speciale map, die iedere leerkracht in zijn kast heeft 

staan. Deze map krijgen alle leerkracht uitgedeeld bij de startvergadering aan het begin van een 
schooljaar. De gedragsspecialisten zullen hiervoor zorgen. Aan het eind van het schooljaar worden 
deze verslagen vernietigd. Het gesprek is tussen leerling en leerkracht, dus deze informatie wordt 
niet gedeeld met collega’s of ouders, tenzij de leerling hier toestemming voor geeft.  
 
 Vanaf groep vijf heeft iedere klas een doelenmuur. Na de herfstvakantie stelt iedere leerling 
zijn eigen leerdoel op. Dit kan zowel op cognitief als sociaal emotioneel gebied zijn. De doelenmuur 
maakt groei visueel zichtbaar in de vorm van een boom, dus letterlijk zullen de leerlingen ‘omhoog 
gaan’. Wanneer het doel behaald is, maakt een leerling een nieuw doel. Deze doelen kunnen ook 
onderwerp zijn van de kindgesprekken.  
 
 Door deze doelenmuur wordt intrinsieke motivatie van leerlingen gestimuleerd. De 
leerlingen worden zo actief betrokken bij hun eigen ontwikkeling.  
 
3.5. Themaweken 
   Bepaalde thema’s vragen meer aandacht dan de reguliere inhoud van het SEO-onderwijs. Om 
die reden werkt Het Festival met een paar zogeheten ‘themaweken’.  
 

 Pesten. In oktober wordt er een week extra aandacht besteed aan pesten en pestgedrag, in 
de groepen drie tot en met acht. Ook voor deze lessen wordt er op het rooster twee uur 
extra vrijgemaakt. Deze themaweek wordt schoolbreed vormgegeven.  
De invulling van deze week wordt onder andere vormgegeven door de website 
www.weektegenpesten.com. Daarnaast biedt de map Onze klas, ons team een handreiking 
voor activiteiten en lessen.  

 Respect. In november is er de landelijke ‘week van het respect’. Op Het Festival nemen we 
met alle groepen deel aan deze landelijke actie. In deze week wordt er, naast de reguliere 
kracht van 8 les, een uur vrijgemaakt om hier aandacht aan te besteden. Leerkrachten van 
alle groepen maken gebruik van de materialen en lessuggesties die worden geboden op 
www.weekvanrespect.nl. Eventueel worden er lessen gebruikt vanuit de map Onze klas, ons 
team. Ook biedt de map van de ‘kracht van 8’ mogelijkheden om deze lessen in te vullen. 

 Digislim. Kinderen komen tegenwoordig veel in aanraking met de digitale wereld, onder 
andere via sociale media. Deze digitale wereld nemen kinderen soms ook mee de school in. 
Dit is de reden waarom we op Het Festival hier expliciet aandacht aan willen besteden, dit 
doen we vanaf groep vijf.  
Tijdens deze week, welke in maart zal plaatsvinden, wordt er op het rooster twee uur 
ingepland om hier aandacht aan te besteden. Binnen deze twee uur behandelen 
leerkrachten in ieder geval de onderwerpen digitaal pesten en ‘respect op het net’. Hiervoor 
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gebruiken ze de lessen ‘digislim’ uit de map Onze klas, ons team. Daarnaast gebruiken ze als 
bron en activiteit de lessen van www.diplomaveiliginternet.nl.  

 Giraffentaal. In groep 1 wordt tijdens de uitvoering van kracht 6 aandacht besteed aan de 
giraffentaal; dit wordt dan geïntroduceerd volgens het project giraffentaal (zie bijlage). De 
manier van werken tijdens dit project wordt voorgezet tot het einde van de basisschool. 
Deze week vindt meestal plaats in de periode maart/april. Sinds het huidige schooljaar zijn 
de kleutergroepen combinatiegroepen geworden (groep 1/2). Hierdoor zal de invulling van 
giraffentaal nog gewijzigd worden. De specialist welbevinden en de gedragsspecialist bij de 
kleuters gaan hierover in overleg, dit overleg vindt in juni van het huidige schooljaar plaats. 
Dit wordt dan te zijner tijd aangepast in het beleidsplan.  
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4. SEO in beeld 

4.1. Observatie- en signaleringsmiddelen 
 Het is van belang om de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen te volgen. De inspectie 
dringt er in het kader van de veiligheid op school op aan resultaten vast te leggen. Voor de school is 
het ook belangrijk resultaten naar buiten te kunnen brengen. Tweemaal per jaar wordt gebruik 
gemaakt van het leerlingvolgsysteem “Zien!”. Op dit moment worden hierbij slechts de 
leerkrachtenvragenlijsten ingevuld, vanaf schooljaar 2017-2018 zullen tevens de leerling- 
vragenlijsten ingevuld worden.  
 Tijdens de toetsmomenten van SOCEMO (sociaal emotionele ontwikkeling), worden er ook 
sociogrammen afgenomen. Deze worden afgenomen vanaf de tweede helft van groep drie. 
Hiervoor wordt het onlineprogramma ‘Sometics’ gebruikt. 
  
Notitie: tot het moment dat “Zien” volledig is ingevoerd, wordt in groep 8 de SAQI afgenomen. 
 
4.2. Pedagogisch leerlingvolgsysteem 
 Momenteel wordt er op Het Festival gewerkt aan de implementatie van het 
leerlingvolgsysteem “Zien!”. “Zien!” is een expertsysteem dat de leerkracht helpt bij het bevorderen 
van de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Er wordt gebruik gemaakt van 7 dimensies 
die informatie geven over de ondersteuningsbehoeften van de groep en/of individuele leerlingen. 
Het huidige schooljaar (2016-2017) heeft er een basiscursus voor alle leerkrachten plaatsgevonden. 
Een van onze gedragsspecialisten heeft daarnaast dit schooljaar de tweedaagse expertcursus 
gevolgd. Dit schooljaar wordt gebruikt om een start te maken met het gebruik van dit webbased 
systeem. “Zien!” is gekoppeld aan ParnasSys, zodat we met ParnasSys zowel de cognitieve als de 
sociaal emotionele ontwikkeling van elke leerling in kaart kunnen brengen en volgen. Dit houdt in dat 
de leerkrachten de vragenlijsten over de leerlingen invullen, dit gebeurt in oktober en in maart. Deze 
momenten worden ingepland op de teamkalender. Na het invullen van de lijsten, zal er een 
zorggesprek plaatsvinden tussen de IB-er en de groepsleerkracht(en). Van dit gesprek wordt een 
verslag gemaakt en deze wordt opgeslagen in de groepsmap (L-schijf – groepen – schooljaar – groep - 
zorg). Het verslag van dit gesprek wordt geschreven door een (parallel)collega. Na het gesprek en de 
verslaglegging leest de groepsleerkracht het verslag door en vult eventueel aan.   
 
 
 
 
 
 

Jaarlijks in januari/februari zullen de gedragsspecialisten van Het Festival in gesprek gaan met 
alle groepsleerkrachten. Het verslag van het zorggesprek zal de leidraad voor deze gesprekken 
vormen. Er wordt dan gesproken over gemaakte afspraken en eventuele (nieuwe) 
verlegenheidssituaties van leerkrachten. Een verslag van dit gesprek zal worden toegevoegd aan het 
vorige gespreksverslag. Dit wordt gedaan door de gedragsspecialisten.  
 
Met “Zien!” is het Festival zoals reeds benoemd nog in de implementatiefase. De planning voor deze 
implementatie is te vinden in de bijlagen.  
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4.3. Specifieke programma’s 
 De mogelijkheid bestaat om in voorkomende gevallen via schoolmaatschappelijk werk “KIES” 
in te zetten voor kinderen die te maken hebben met een echtscheiding van hun ouders. “KIES” staat 
voor Kinderen In Echtscheiding Situatie. Kinderen willen na een echtscheiding niet kiezen tussen hun 
ouders. Daarom staat “Kies” ook voor kiezen voor jezelf. In de meeste situaties gaat scheiden voor de 
kinderen om een enorm ingrijpende gebeurtenis. Onderzoeken tonen aan dat kinderen vaak nadelige 
gevolgen ondervinden van een scheiding van hun ouders. Niet alleen op het moment dat ze nog kind 
zijn, maar ook op na een aantal jaren en zelfs tot op latere leeftijd. De effecten van “KIES” zijn 
wetenschappelijk effectief gebleken.  

Daarnaast bestaat er de mogelijkheid voor leerlingen uit de groepen 6,7 en 8 om deel te 
nemen aan Playing For Success. Het hoofddoel van het leercentrum is te zorgen voor een 
voorziening, die de motivatie van jonge mensen verhoogt en hun zelfvertrouwen verbetert; “leren 
met een WOW factor”! Dit heeft een grote invloed op het zelfbeeld van kinderen en werkt door in de 
schoolbeleving en de schoolprestaties. In een 10-wekelijks programma wordt aan deze doelstellingen 
gewerkt. De leerlingen gaan hiervoor één keer in de week na schooltijd naar het leercentrum dat in 
het PEC-stadion is gevestigd.  
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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5. Ondersteuningsbeleid inzake SEO. 

5.1. Zorgoverleg 
 Kinderen met gedrags- en/of werkhoudingsproblemen worden standaard 2 x per jaar 
besproken tijdens de zorggesprekken tussen leerkracht en IB-er. Op schoolniveau wordt verder 
overleg gevoerd tijdens de groeps- en leerling besprekingen, de vergaderingen van het zorgteam en 
tijdens de evaluatiegesprekken ambulante begeleiding. 
 Andere instanties waar kinderen van onze school kunnen worden besproken, op initiatief van 
ouders of van de school zijn: ons Ondersteuningsteam (OT)*, consultaties dienstencentrum OOZ, 
schoolmaatschappelijk werk, Sociaal wijkteam, GGD, Veilig Thuis, Bureau Jeugdzorg en instanties 
voor externe onderzoeken.  
* Ons Ondersteuningsteam is een multidisciplinair team dat bestaat uit onze schoolmaatschappelijk 
werker, onze orthopedagoog, onze jeugdverpleegkundige en onze IB-er(s). Het OT komt 6 keer per 
schooljaar bijeen. Zowel leerkrachten als ouder(s) kunnen hier met hun vragen terecht. 
 
5.2. Communicatie 
 De communicatielijn is als volgt: ouders – leerkracht – IB-er – directeur. 
Overlegmomenten en -mogelijkheden met ouders vinden plaats via een cyclische en structurele 
manier, indien nodig ook incidenteel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3. Protocollen calamiteiten 
 De school hanteert een Procedure voor kinderen met grensoverschrijdend gedrag (bijlage 2). 
In de schoolgids wordt hier van melding gemaakt. 
Bij het overlijden van een leerling, een leerkracht of een gezinslid van een leerkracht wordt 
gehandeld volgens het Protocol Schokkende Gebeurtenissen (bijlage 3). 
Notitie: Wij verwijzen hierbij ook naar het uitgebreide Veiligheidsplan van onze school. 

 
 

Uit: Pameijer, Van Beukering en De Lange, 2010. 

OT 
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5.4. Sociale vaardigheidstraining (Sova) 
 Sova-trainingen worden na schooltijd verzorgd door onder andere Icare, Riagg. Pro Juventus, 
Intraverte en MEE. Het advies om een dergelijke training te volgen, kan worden gegeven door de 
school of door het Schoolmaatschappelijk werk. Leerlingen uit de bovenbouw kunnen deelnemen 
aan het programma ‘Playing For Success’. De groepsleerkracht adviseert de ouders om hun kind 
hieraan te laten deelnemen. Via de IB-er verloopt de aanmelding voor de leerlingen voor wie dit 
passend zou zijn. 

De school werkt nauw samen met Intraverte.  
Intraverte biedt begeleiding aan kinderen voor gedrag en motoriek. Het gaat er om situaties te 
creëren waarin het kind de mogelijkheid heeft om te oefenen en vervolgens om het geoefende te 
leren toepassen in het dagelijkse doen en laten. 
Zij begeleiden kinderen met motorische en/of sociaal emotionele hulpvragen vanuit een 
multidisciplinaire aanpak: kinderoefentherapie en psychomotorische therapie. De intern ontwikkelde 
werkwijze noemen zij: Pentabalans. Doel en middel is de motoriek.  
Intraverte maakt gebruik van ons speellokaal, dit maakt mogelijk dat er korte lijnen zijn met deze 
organisatie.  

 
 
5.5. Dossiervorming 

De observatie- en signaleringsgegevens worden op school digitaal bewaard. Voor elke 
leerling wordt in ParnasSys, ons leerlingvolgsysteem, een dossier aangemaakt. Dit dossier bevat 
onder andere: 

 de algemene leerlinggegevens; 

 absentie; 

 verslagen van elk overleg (inclusief ontwikkelingsgesprekken) en afspraken met ouders; 

 verslagen van individueel onderzoek (indien aanwezig); 

 individuele toets overzichten van niet-methodegebonden toetsen. 
 
Ouders hebben recht op inzage in het dossier van hun kind. Ouders krijgen van school inloggegevens 
om zo toegang te krijgen tot het dossier van hun kind. 
 
Van elke groep bestaat op de L-schijf van de computer ook een aparte map ‘zorg’. Hierin wordt onder 
andere bewaard: 

 analyseformulieren n.a.v. SEO-gegevens; 

 sociogrammen; 

 groepsoverzichten “Zien”!; 

 verslagen van groepsbesprekingen;  

 overdrachtsformulieren. 
 
De ouders spelen in de procedure van de aanvraag van een onderzoek en een eventuele verwijzing 
naar een andere basisschool of speciale school, een belangrijke rol. Voor iedere stap wordt met hen 
overlegd en d.m.v. toestemmingsformulieren om hun toestemming gevraagd. De eventuele 
aanmelding van een kind op een speciale school gebeurt door de ouders. De CTT (Commissie voor 
Toewijzing Toelaatbaarheid) Zwolle geeft daarvoor een beschikking af voor S(B)O. Voor het afgeven 
van een beschikking stuurt de school (lees IB-er) de CTT een uitgebreid HGW dossier toe waaruit 
blijkt dat ondanks alle inspanningen een kind niet in het reguliere basisonderwijs opgevangen kan 
worden en beter af is in het SO / SBO. 
 
Notitie: wij verwijzen hierbij ook naar het ondersteuningsplan en –profiel van onze school. 
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5.6. Schorsing en/of verwijdering 
 De school streeft ernaar de zorg voor leerlingen met gedrags- of werkhoudings- problemen 
op een verantwoorde manier gestalte te geven. Er kunnen zich echter situaties voordoen, waarin de 
grens van de zorg voor die kinderen wordt bereikt. Uitgangspunt is daarbij of het mogelijk is (blijft) 
kwalitatief goed onderwijs aan de betreffende leerling of aan de gehele groep te bieden. Wanneer de 
veiligheid in een groep of individueel niet meer gewaarborgd kan worden, is er een mogelijkheid tot 
schorsing of verwijdering. De criteria en procedure hieromtrent staan beschreven in het 
Schoolveiligheidsplan. 
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6. Evaluatie en borging 

 
De school is gehouden de kwaliteit van het onderwijs te bewaken. Onze school maakt 

daarvoor gebruik van een digitale enquête: Werken Met Kwaliteit Primair Onderwijs (WMK-PO). De 
verschillende aspecten van het onderwijs op onze school worden beoordeeld door ouders, leerlingen 
en leerkrachten. De resultaten op het gebied van pedagogisch handelen, schoolklimaat en sociale 
veiligheid zijn m.b.t. sociaal-emotionele ontwikkeling van belang. Door het inzetten van WMK wordt 
systematisch en cyclisch gewerkt aan de ontwikkeling van het onderwijs. 
 
 

7. Bijlagen 

 
Bijlage 1- Pestprotocol. 
Bijlage 2- Procedure leerling met grensoverschrijdend gedrag. 
Bijlage 3- Protocol Schokkende Gebeurtenissen. 
Bijlage 4- Incidentenregistratie. 
Bijlage 5- Project giraffentaal. 
Bijlage 6- Afspraken omtrent pauzes. 
Bijlage 7- Schoolafspraken. 
Bijlage 8- Planning Zien!. 
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Bijlage 1- Pestprotocol 
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 maart 2017 

 

 
               
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Dit document beschrijft de manier van werken die KC Het Festival hanteert bij het 
begeleiden van de leerlingen met betrekking tot de sociaal emotionele 

ontwikkeling. 
 
 
 
 
 

  

Pestprotocol 
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Visie 
 
Een veilige school is een school waar je je prettig voelt, waar mensen met respect met 
elkaar omgaan, waar duidelijke regels zijn en waar je bij iemand terecht kunt als de 
veiligheid in het gedrang is. 
 
 

Algemeen 
 

Pesten is van alle tijden en komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een 
probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken.  
 
Op het moment dat er pestgedrag door leerlingen, ouders of het personeel gemeld of 
opgemerkt wordt, is het belangrijk dat alle betrokken partijen weten welke stappen er worden 
ondernomen en wat er verwacht wordt van alle betrokkenen. 
 

Plagen of pesten? 
 

Iets van een ander afpakken. Dat kan plagen zijn, maar ook pesten. Het is plagen als de 
kinderen aan elkaar gewaagd zijn en dit incidenteel gebeurt. De ene keer doet de een iets 
onaardigs, een volgende keer is het de ander. Het is een spelletje, niet altijd leuk, maar nooit 
echt bedreigend. Bovendien duurt het nooit heel erg lang. Door elkaar te plagen leer je zelfs 
met conflicten omgaan; het vergroot je weerbaarheid.  
 
Pesten kan beginnen als een spelletje, als iets dat leuk is om te doen. Het gepeste kind voelt 
zich erg ongemakkelijk door het pesten. Het lukt hem of haar niet om terug te plagen, een 
grapje te maken of onverschillig te blijven. Degene die gepest wordt, wordt heel erg bang en 
verdrietig en voelt zich hulpeloos. Vaak is er een groepje kinderen dat meedoet met de 
pestkop. Ze lachen wanneer de pester iets gemeens doet, maar durven zelf niets te doen. 
Pesten is bedreigend en het gebeurt niet zomaar een keer, maar iedere dag weer. Soms een 
jaar of langer achter elkaar. Bij pesten wordt een slachtoffer uitgezocht om de baas over te 
spelen op een heel bedreigende en gemene manier. De pester misbruikt zijn macht. De 
pester merkt dat hij of zij succes heeft en dat smaakt naar meer. Bewonderd door andere 
kinderen gaat hij of zij door met uitschelden, afpakken of schoppen. Door het pesten 
versterkt de pester zijn of haar plaats in de klas of het vriendengroepje. Na een tijdje wordt 
het een gewoonte om het slachtoffer te pesten zodra de gelegenheid zich voordoet. 
 
Meestal hebben de pestende kinderen niet in de gaten hoe afschuwelijk het pesten is voor 
degene die gepest wordt. Terwijl het gepeste kind vreselijk bang is voor de pauze of niet op 
straat durft te spelen, ziet de pester het nog steeds als een lolletje. 
 
Pesten lijkt dus op plagen, maar er zijn grote verschillen. Grappen maken en plagen mag. Je 
kunt er samen om lachen. Het blijft voor allebei leuk.  
 
Pesten gaat anders: 
 
Definitie: Pesten is een stelselmatige vorm van agressie waarbij één of meer personen 
proberen een andere persoon fysiek, verbaal of psychologisch schade toe te brengen. Bij 
pesten is de macht ongelijk verdeeld. 
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Kenmerken: 
* Het gaat om opzettelijk kwetsend gedrag. 
* Het wordt vaak herhaald over een bepaalde periode. 
* Meestal zijn er meer dan twee personen bij betrokken (slachtoffer, pester, omstanders). 
* De pester oefent ongepast macht uit over het slachtoffer. 
* Het is moeilijk voor de persoon die gepest wordt, om zichzelf te verdedigen. 
 
 
Hoofdvormen van pesten: 

* Fysiek: slaan, schoppen, eigendommen afpakken, chantage, buiten school opwachten, op  
   weg naar huis achterna rijden 
* Verbaal: altijd een bijnaam nooit de eigen noemen, beledigen, racistische opmerkingen,  
   opmerkingen maken over   kleding, schelden of schreeuwen. 
* Indirect / emotioneel: nare verhalen verspreiden, uitsluiting van de groep of van activiteiten, 
   chantage, briefjes doorgeven 
 
 

Preventieve aanpak 
 

We willen kinderen weerbaar maken. Als een kind weerbaar is, weet het ook onderscheid te 
maken tussen plagen en pesten. We leren kinderen aan dat ze mogen vertellen wat ze 
voelen. Een kind moet kunnen aangeven wanneer plagen niet meer leuk is. 
Op onze school gebruiken we in alle groepen de methode “De Kracht van Acht” voor sociaal-
emotionele ontwikkeling. Eén van de doelstellingen van de methode is het voorkomen en 
tegengaan van pesten. De kinderen oefenen een aantal basisvaardigheden die daarbij van 
pas komen, zoals luisteren, met gevoelens omgaan, nee zeggen, assertief zijn, conflicten 
hanteren. De nadruk wordt niet gelegd op hoe het hoort, maar op het laten zien dat alles 
plezieriger verloopt door rekening met elkaar te houden en goed om te gaan met eigen 
gevoelens en die van een ander. Met behulp van “De Kracht van Acht” willen we op onze 
school een manier van omgaan met elkaar bewerkstelligen die kenmerkend is voor onze 
school. 
 
De leerkracht richt zich op de bevordering van positieve groepsnormen in de klas. Bij het 
bevorderen van een positieve groepssfeer vervult de leerkracht een voorbeeldfunctie. Hij 
vertoont geloofwaardigheid en consequent positief gedrag in de omgang met kinderen, 
ouders en collega’s. 
 
Aan het begin van het schooljaar worden er in elke groep kennismakingsactiviteiten gedaan 
ter bevordering van de groepssfeer. In deze eerste weken stellen de kinderen gezamenlijk 
en in overleg de groepsregels vast. De regels worden positief geformuleerd en in elke klas 
zichtbaar opgehangen. 
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Voorwaarden voor een goede aanpak van het pestprobleem 
 

Pesten moet als probleem worden gezien door alle direct betrokken partijen: leerlingen  
(gepeste kinderen, pesters en de zwijgende groep), leerkrachten en ouders. 
 

 

Als school moeten we proberen pestproblemen te voorkomen. Los van het feit of pesten wel 
of niet aan de orde is, moet het onderwerp pesten met de kinderen bespreekbaar worden 
gemaakt, waarna met hen regels worden vastgesteld. 
 

 

Als pesten optreedt, moeten leerkrachten, in samenwerking met de ouders, dat kunnen 
signaleren en duidelijk stelling nemen. 
 

 

Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch weer de kop opsteekt, moet de school 
beschikken over een directe aanpak. 
 

 

Wanneer het probleem niet op de juiste wijze wordt aangepakt of de aanpak niet het 
gewenste resultaat oplevert dan is de inschakeling van een contactpersoon nodig. Deze is 
er voor de eerste opvang van de klacht, bemiddelt en zoekt naar oplossingen. 
 

 

Op onze school is een contactpersonen aangesteld.  
 

 
Leerkrachten en ouders moeten alert zijn op de manier waarop kinderen met elkaar omgaan 
en duidelijk stelling nemen wanneer bepaalde gedragingen hun norm overschrijden.  
 
Dat vraagt: 

 van alle leerlingen; dat ze leren tijdig Nee en Stop te zeggen en de bemiddeling van 
anderen in te roepen als het pesten niet stopt. 

 van pesters en meelopers; dat ze leren het Nee en Stop van een ander te 
respecteren en ook werkelijk te stoppen. 

 van omstanders; dat ze leren tijdig en zonder geweld tussenbeiden te komen door de 
dader aan te spreken of hulp van volwassenen in te schakelen. 

 van volwassenen; dat ze pesten en de hulpvraag van leerlingen en ouders serieus 
nemen. 

 
De leerkracht biedt altijd hulp aan de gepeste en begeleidt de pester, indien nodig in 
overleg met ouders en/of externe deskundigen. 
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De Stopmethode 
 

“Als je wilt dat een ander stopt met ‘iets’ wat jij niet wilt, dan zeg je 
‘stop’, de ander moet dan direct stoppen” 
 
De kinderen wordt geleerd deze methode toe te passen om een eind 
te maken aan een vervelende situatie of om een dergelijk situatie te 
voorkomen. 
De stopmethode is te gebruiken als pesten een zwaar probleem is, 
maar kan ook heel goed gebruikt worden als preventiemethode. Een 
kind en ook een leerkracht kan met deze methode duidelijk de grens 
aangeven. Tot hier en niet verder. Daarnaast is het ook overduidelijk 
wanneer iemand in overtreding is, dus door de stop heen gaat. Dit 

voorkomt heen en weer gepraat: stop=stop! 
 
Er volgt niet automatisch straf na het door de stop heen gaan. De volgende procedure wordt 
in dat geval gevolgd. 
 

1. De benadeelde meldt zich bij de leerkracht met de klacht. 
2. De leerkracht laat het kind, dat door de stop heen ging, bij zich komen. 
3. De leerkracht geeft de kinderen de opdracht hun probleem uit te praten en als dat 

gelukt is, om dat even te melden. Ze hoeven verder niet te zeggen hoe ze het 
opgelost hebben of wat het probleem was. 

4. De kinderen komen weer bij de leerkracht en melden dat ze er uit gekomen zijn, of 
dat ze er niet uitkomen. Als het ene kind meldt dat ze er uit gekomen zijn, dan vraagt 
de leerkracht nog aan het andere kind of hij ook vindt dat het probleem opgelost is. 
Zo ja, dan kunnen de kinderen weer gaan. Als het andere kind niet vindt dat het 
probleem is opgelost, dan moeten ze weer gaan praten. Indien de kinderen aangeven 
dat ze er niet uitkomen, volgt punt 5. 

5. De leerkracht komt erbij en vraagt: “Wanneer is het probleem opgelost voor jou ?” Dit 
vraagt de leerkracht om de beurt aan beide kinderen. Hij vraagt in dit stadium dus 
niet wat er is gebeurd. 

6. Als het probleem nu nog niet opgelost is en de kinderen toch precies willen vertellen 
wat er is gebeurd, dan is de kans groot dat de onderlinge strubbelingen al 
ondergronds langer aan de gang zijn. De leerkracht maakt dan een afspraak voor 
een uitvoerig gesprek. 

7. Nadat alles is besproken richt de leerkracht zich in het gesprek op hoe het in de 
toekomst verder moet gaan. Als een kind blokkeert volgt punt 8. 

8. Een kind kan gaan mokken of blokkeren, omdat het 
* verwacht dat de ander zich toch niet aan de afspraken houdt; 
* een zwak zelfbeeld heeft; 
* nog niet sociale vaardigheden in huis heeft om problemen uit te praten; 
* te veel in het gevoelsbeeld blijft hangen; 
* in het verleden “geleerd” heeft dat mokken extra aandacht geeft en/of met mokken  
   vaak zijn zin krijgt. 

 
Als een kind verwacht dat de ander zich toch niet aan zijn afspraak zal houden, dan kan de 
leerkracht proberen te achterhalen waarom het kind dat verwacht. Heeft het kind weinig 
vertrouwen in alle kinderen of alleen in dat ene specifieke kind. De leerkracht maakt dan 
goede afspraken, waarin beloning en sancties kunnen worden opgenomen. 
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Aanpak van ruzies en pestgedrag in vier stappen 
 
Wanneer leerlingen ruzie met elkaar hebben en/of elkaar pesten proberen zij en wij: 
 
Stap 0 

Stop=Stop! 
 
Stap 1 

Er eerst zelf (en samen) uit te komen. (zie bij De Stopmethode). 
 
Stap 2 

Op het moment dat een van de leerlingen er niet uitkomt (in feite het onderspit delft en 
verliezer of zondebok wordt) heeft deze het recht en de plicht het probleem aan de meester 
of juf voor te leggen. 
 
Stap 3 
De leerkracht brengt de partijen bij elkaar voor een verhelderingsgesprek en probeert samen 
met hen de ruzie of pesterijen op te lossen en (nieuwe) afspraken te maken. (zie bij No 
blame-approach). 

 
Stap 4 

Bij herhaaldelijke ruzie/pestgedrag neemt de leerkracht duidelijk stelling en houdt een 
bestraffend gesprek met de leerling die ruzie maakt/pest. De fases van bestraffen treden in 
werking (zie bij consequenties). 
De naam van de ruziemaker/pester wordt genoteerd in Parnassys. Bij elke melding 
omschrijft de leerkracht de toedracht. Bij de derde melding binnen afzienbare tijd worden de 
ouders op de hoogte gebracht van het ruzie-/pestgedrag.  Leerkracht(en) en ouders 
proberen in goed overleg samen te werken aan een bevredigende oplossing. 

 

No Blame- approach 
 

In de bovenbouw van onze school proberen we pestgedrag aan te pakken met de No blame-
approach. Kenmerk van deze aanpak is dat getracht wordt de positieve kracht van de groep 
aan te spreken. Niet de pester(s) aanpakken, maar door mobilisatie van de groep het pesten 
doen stoppen. In die zin is het geen bestraffende maar een probleemoplossende methode 
om met pestproblemen om te gaan. Uitgangspunt is dat het belangrijker is het probleem op 
te lossen dan de pester te bestraffen. 
Pesters hebben moeite zich in te leven in de gevoelens van anderen. Zij beseffen niet wat de 
gevolgen van hun gedrag zijn voor de gepeste leerling en zijn vaak geschokt wanneer ze 
daarmee geconfronteerd worden. De No Blame-aanpak biedt het voordeel dat het 
empathisch vermogen van de pester(s) en de omstanders wordt vergroot. 
De aanpak sluit aan bij de manier waarop wij de kinderen van onze school via de 
uitgangspunten van “De Kracht van Acht” willen laten omgaan met gevoelens van henzelf en 
die van de ander. 
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De No blame-aanpak in zeven stappen: 
 

1. Gesprek met de gepeste leerling 

De leerkracht gaat in gesprek met de gepeste leerling. Het gaat in dit gesprek om het 
effect van het pesten op de gepeste leerling. Wat zijn z’n gevoelens. De leerling kan 
dit eventueel in een brief of tekening weergeven. Verder wordt de procedure van de 
aanpak besproken. De leerkracht vraagt toestemming aan de leerling om de brief of 
tekening te gebruiken. De leerling geeft aan welke leerlingen hij graag in de volgende 
stap in de supportgroep uitgenodigd wil hebben. 

 
2. Bijeenkomst met de betrokkenen (supportgroep) 

Uitgenodigd worden de pester(s), meelopers en ook leerlingen van wie men een 
positieve groepsinvloed kan verwachten. Totaal 5 tot 8 leerlingen. De gepeste leerling 
is niet aanwezig bij dit gesprek. 

 
3. Het probleem uitleggen en empathie kweken 

In een gesprek legt de leerkracht het probleem uit. Hij legt uit dat er een leerling is die 
zich erg ongelukkig voelt en dat de aanwezige leerlingen een bijdrage kunnen leveren 
om de leerling in kwestie te helpen. De leerkracht vermijdt elke vorm van 
beschuldiging en geeft duidelijk aan dat niemand straf krijgt. Op geen enkel moment 
bespreekt hij details over de voorvallen. 

 
4. De verantwoordelijkheid delen 

De leerkracht vertelt dat iedereen in de klas er medeverantwoordelijk voor is dat 
anderen zich prettig en veilig voelen. De supportgroep is bij elkaar geroepen om te 
helpen het probleem op te lossen. 
 

5. De groepsleden naar ideeën vragen 
De leerkracht vraagt aan iedere deelnemer om na te denken over manieren om het 
pesten te stoppen en het voor de gepeste leerling weer aangenaam te maken. Hij 
vraagt aan de leerlingen om hun ideeën zo concreet mogelijk te maken door hun 
zinnen te beginnen met “ik”. 
 

6. De verantwoordelijkheid wordt overgegeven. 

De leerlingen gaan nu aan het werk. Ze moeten de gelegenheid en de tijd krijgen hun 
goede voornemens uit te voeren. De leerkracht spreekt wel af dat hij hen na een of 
twee weken weer zal spreken. 

 
7. Gesprek met alle betrokkenen afzonderlijk 

De leerkracht vraagt aan alle leden van de supportgroep afzonderlijk, inclusief de 
gepeste leerling, of er iets verbeterd is. Misschien zijn niet alle voornemens geslaagd, 
maar het belangrijkste is dat het pesten is gestopt. 
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Consequenties 
 

Indien er bij de school of bij een individuele leerkracht een klacht over pesten binnenkomt, 
wordt er met de ouders een plan van aanpak opgesteld. Na circa twee weken vindt er een 
voortgangsgesprek plaats, waarin de resultaten van de aanpak worden besproken. Na twee 
maanden volgt een afrondend gesprek. 
 
De leerkracht heeft het idee dat er sprake is van onderhuids pesten. In zo’n geval stelt de 

leerkracht een algemeen probleem aan de orde om langs die weg bij het probleem in de klas 
te komen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de uitgangspunten van “De Kracht van Acht”.   
 
De leerkracht ziet dat een leerling wordt gepest (of de gepeste of medeleerlingen komen het 
bij hem melden). Vervolgens leveren stap 1 t/m 4 geen positief resultaat op voor de gepeste. 
De leerkracht neemt nu duidelijk stelling. De sanctie is opgebouwd in 5 fases; afhankelijk 
hoelang de pester door blijft gaan met zijn/haar pestgedrag en geen verbetering vertoont in 
zijn/haar gedrag. 
 
Fase 1   keuze uit: 

 Een of meerdere pauzes binnen blijven; 
 Nablijven totdat alle kinderen naar huis vertrokken zijn; 
 Een schriftelijke opdracht, zoals een stelopdracht, over de toedracht en zijn of haar 

rol in het pestprobleem; 
 Door gesprek: bewustwording voor wat hij/zij met het gepeste kind uithaalt; 
 Afspraken maken met de pester over gedragsveranderingen. De naleving van deze 

afspraken komen aan het eind van elke week (gedurende een bepaalde periode) in 
een kort gesprek aan de orde. 

 Van bovenstaande worden ouders op de hoogte gebracht.  
 

Fase 2 
 Een gesprek met de ouders, als voorgaande acties op niets uitlopen. De 

medewerking van de ouders wordt nadrukkelijk gevraagd om een einde aan het 
probleem te maken. De school heeft alle activiteiten vastgelegd en de school heeft al 
het mogelijke gedaan om een einde te maken aan het pestgedrag. 
 

Fase 3 

 Bij aanhoudend pestgedrag kan de IB-er deskundige hulp inschakelen zoals SBD 
IJsselgroep, de schoolarts van de DGGD of Schoolmaatschappelijk werk. 

 
Fase 4 

 Bij aanhoudend pestgedrag kan er voor gekozen worden om een leerling tijdelijk in 
een andere groep te plaatsen binnen de school. Ook het (tijdelijk) plaatsen op een 
andere school behoort tot de mogelijkheden. 
 

Fase 5 

 In extreme gevallen kan een leerling geschorst of verwijderd worden.  
 (zie ook procedure leerlingen met moeilijk of niet-corrigeerbaar gedrag). 
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Begeleiding van de gepeste leerling 

 
 Medeleven tonen en luisteren en vragen: hoe en door wie wordt er gepest; 
 Nagaan hoe de leerling zelf reageert; wat doet hij/zij voor, tijdens en na het pesten; 
 Huilen of heel boos worden is juist een vaak een reactie die een pester wil uitlokken; 
 De leerling laten zien dat je op een andere manier kunt reageren; 
 Zoeken en oefenen van een andere reactie, bijvoorbeeld je niet afzonderen; 
 Het gepeste kind in laten zien waarom een kind pest; 
 Nagaan welke oplossing het kind zelf wil; 
 Sterke kanten van de leerling benadrukken; 
 Belonen (schouderklopje) als de leerling zich anders/beter opstelt; 
 Praten met de ouders van de gepeste leerling en de ouders van de pester(s); 
 Het gepeste kind niet over beschermen; bijvoorbeeld naar school brengen of “ik zal 

het de pester(s) weleens even gaan vertellen”. Hiermee plaats je het gepeste kind 
juist in een uitzonderingspositie waardoor het pesten zelfs nog kan toenemen. 

 

Begeleiding van de pester 
 

 Praten; zoeken naar de reden van het ruzie maken/pesten (baas willen zijn, jaloezie, 
verveling buiten gesloten voelen); 

 Laten inzien wat het effect is van zijn/haar gedrag op de gepeste; 
 Excuses aan laten bieden; 
 In laten zien welke sterke (leuke) kanten de gepeste heeft; 
 Pesten is verboden in en om de school. Wij houden ons aan deze regel. Straffen als 

het kind wel pest, belonen (schouderklopje) als het kind zich aan de regels houdt; 
 Kinderen leren niet meteen kwaad te reageren, leren beheersen. De “stop-eerst 

nadenken-houding” of een andere manier van gedrag aanleren; 
 Contact tussen ouders en school. Elkaar informeren en overleggen. Inleven in het 

kind; wat is de oorzaak van het pesten; 
 Zoeken van een sport of club waar het kind kan ervaren dat het contact met andere 

kinderen wel leuk kan zijn; 
 Inschakelen van hulp: sociale vaardigheidstrainingen, Jeugdgezondheidszorg, GGD, 

huisarts. 
 
       Oorzaken van pestgedrag kunnen zijn: 
  - een problematische thuissituatie; 
  - voortdurend gevoel van anonimiteit (buitengesloten voelen); 
    - voortdurend in een niet-passende rol worden gedrukt; 
  - voortdurend met elkaar de competitie aan gaan; 
  - een voortdurend strijd om de macht in de klas of in de buurt. 
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Adviezen aan de ouders van onze school 

 
a. Ouders van gepeste kinderen: 

 
 Houd de communicatie met uw kind open; blijf in gesprek met uw kind; 
 Als pesten niet op school gebeurt, maar op straat, probeert u contact op te nemen 

met de ouders van de pester(s) om het probleem bespreekbaar te maken; 
 Pesten op school kunt u het beste direct met de leerkracht bespreken; 
 Door positieve stimulering en “schouderklopjes” kan het zelfrespect vergroot worden 

of weer terug   komen; 
 Stimuleer het kind tot het beoefenen van een sport; 
 Steun uw kind in het idee dat er een einde komt aan het pesten. 

 
b. Ouders van pester(s): 
 

 Neem het probleem van uw kind serieus; 
 Raak niet in paniek: elk kind loopt kans pester te worden; 
 Probeer achter de mogelijke oorzaak te komen; 
 Maak uw kind gevoelig voor wat het anderen aandoet; 
 Besteed extra aandacht aan uw kind; 
 Stimuleer uw kind tot het beoefenen van een (team)sport; 
 Corrigeer ongewenst gedrag en benoem het goede gedrag van uw kind; 
 Maak uw kind duidelijk dat u achter de beslissing van de school staat. 
 

c. Alle andere ouders: 
 

 Neem de ouders van het gepeste kind serieus; 
 Stimuleer uw kind om op een goede manier met andere kinderen om te gaan; 
 Corrigeer uw kind bij ongewenst gedrag en benoem goed gedrag; 
 Geef zelf het goede voorbeeld; 
 Leer uw kind voor anderen op te komen; 
 Leer uw kind voor zichzelf op te komen. 
 
 
Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen als 
er zich ongewenste situaties voordoen, elkaar aanspreken op deze regels en 
afspraken. Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen stellen we alle 
kinderen in de gelegenheid om met veel plezier naar school te gaan. 
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Digitaal pesten:  
 
Digitaal pesten is één van de verschillende vormen van pesten.  
Op Het Festival steken we veel energie in preventie t.a.v. pesten. 
“Welbevinden” is een van onze pijlers.  We maken gebruik van De 
kracht van 8. 

De Kracht van 8 is een handvat voor kinderen en de volwassenen om hen heen, om bewust 
te leren respectvol om te gaan met jezelf en de ander.  Kinderen moeten zich veilig voelen 
om te kunnen leren. Veiligheid begint bij het weten dat de ander ziet wie je bent en je 
accepteert zoals je bent. Veiligheid is ook weten binnen welke grenzen je kunt handelen. Wij 
geven onze kinderen de vrijheid en het vertrouwen om de eigen wensen en behoeften te 
volgen en zelf beslissingen te nemen, maar reiken ze daarbij meteen grenzen aan. 
 
Ondanks het feit dat we pestgedrag proberen te voorkomen, kan het toch gebeuren dat er in 
ons Kindcentrum gepest wordt.  
Digitaal pesten (of cyberpesten) is pesten via het internet of via de telefoon en is moeilijker 
aan te pakken. Digitaal pesten via bijvoorbeeld Facebook en Twitter kan nog veel harder zijn 
dan pesten in het dagelijks leven, omdat de pesters gemakkelijker anoniem kunnen blijven 
en de reikwijdte van internet veel groter is.  
 
Afspraken omtrent inzet van digitale middelen: 

 Leerkrachten van de groepen vijf tot en met acht zorgen ervoor dat in de klas de 
internetafspraken, zoals die beschreven zijn in het Internetprotocol (zie bijlage 1 van het 
ICT-Beleidsplan), met de kinderen besproken worden. Dit gebeurt in de weken van 
Digislim, welke gepland staat in de teamkalender. 

 Mobiele telefoon: Binnen de school en op het terrein van de school is het gebruik van 
mobiele telefoons door de leerlingen niet toegestaan. Kinderen mogen wel een mobiele 
telefoon bij zich hebben. Bij binnenkomst dient de telefoon te worden uitgeschakeld. 
Alleen met toestemming van de schoolleiding kan op deze regel in incidentele gevallen 
een uitzondering worden gemaakt. Het maken van foto’s met een mobiele telefoon door 
kinderen is in en om de school niet toegestaan.  

 Alle personeelsleden van Kindcentrum Het Festival zijn op de hoogte van de 
onderstaande procedure t.a.v. Digitaal Pesten. 
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Procedure t.a.v. Digitaal Pesten  
 

Als er sprake is van digitaal pesten, nemen we het signaal uiterst serieus. In alle gevallen 
stelt de leerkracht de Intern Begeleider van het voorval op de hoogte. 
 
Wanneer het digitaal pesten op school plaatsvindt, treedt het (bovenstaande) Pestprotocol in 
werking. Daarin wordt o.a. beschreven dat de leerkracht aandacht besteedt aan de gepeste 
en de pester. De leerkracht treedt ook in contact met de ouders van zowel de gepeste als 
van de pester. Tijdens een Kracht van 8-les wordt vervolgens de gehele groep van de 
betrokken kinderen begeleid. 
 
Op het moment dat een ouder en/of kind aangeeft dat het kind thuis (buiten school) digitaal 
gepest wordt, nemen we ook dit signaal serieus. 
Als, in dit geval, de pester bekend is, vragen we de ouder om eerst zelf in contact te treden 
met de ouders van de pester. De leerkracht vraagt om een terugkoppeling van dit contact. 
Verloopt dit contact naar tevredenheid, dan kan het incident afgesloten worden met een 
notitie in ParnasSys. 
Verloopt het contact tussen de ouders niet naar wens, kan de Intern Begeleider of de 
schoolleiding een bemiddelingspoging ondernemen.  
 
Wanneer de pester onbekend is en het pesten blijft doorgaan, verwijst de Intern Begeleider 
naar de website www.pestweb.nl  

Deze site geeft informatie over: 
 Wat kan ik ertegen doen? 
 Weet wat je deelt 
 Ik word gepest 
 Voor meer informatie en handige tips wordt verwezen naar Meldknop.nl 

 
Ook kan in het uiterste geval ouders geadviseerd worden om contact op te nemen met de 
politie. 
 
 
Ons Pestprotocol is opgenomen is in ons School Veiligheidsplan (bijlage 21). Wanneer er 
sprake is van digitaal pesten, zal de aanpak zoals hierboven beschreven, worden toegepast. 
Daarnaast geeft ons Schoolveiligheidsplan (bijlage 22 hoofdstuk 3) desgewenst (nog) meer 
informatie. 
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Bijlage 2- Procedure leerling met grensoverschrijdend gedrag 
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Leerling die opzettelijk agressief of antisociaal handelt dat door 
schoolregels of wetgeving verboden is. 
 
 
 
 

  
Procedure leerling met 

grensoverschrijdend gedrag 
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                                                  Categorieën:    
 Verbaal geweld 
 Bedreiging 
 Fysiek geweld 

 

 Grove pesterijen 
 Sexuele intimidatie 
 Sexueel misbruik 

 
 

Stap Actie Wie 

1. De leerkracht probeert een eind te maken aan de situatie. Dit 
kan  door: 

 het versterken van het persoonlijk contact; 
 spiegelen van het gedrag; 
 isolatie binnen de groep; 
 een aangepast takenpakket. 

 

Leerkracht 

2.  De leerkracht verwijst de leerling, met voldoende werk, naar 
een (ambulante) collega. De leerkracht stelt zowel de IB-er 
als de directeur op de hoogte. 
                 

Leerkracht 
(Ambulante) collega 
directeur 

3. De leerling wordt voor de rest van het dagdeel onder 
toezicht/verantwoordelijkheid van hem/haar gesteld. 
 

Zie stap 2 

4. De leerkracht stelt na afloop van het dagdeel de ouder(s) op 
de hoogte en vraagt om het  grensoverschrijdend gedrag te 
bespreken met hun kind. 
 

Leerkracht 

5. De leerkracht wacht het volgende dagdeel of de volgende 
dag bij de ingang van de klas de leerling op en spreekt 
zijn/haar verwachting uit voor het nieuwe dagdeel of de 
nieuwe dag.  
 

Leerkracht 

6. De directeur kan bij herhaling besluiten tot twee dagdelen 
apart werken. 
 

Leerkracht 
Directeur 

7. Bij geen verbetering van het gedrag wordt in onderling 
overleg een contract opgesteld met daarin opgenomen de 
afspraken, het gewenste gedrag en de eventuele sancties.  
Dit contract wordt besproken met en ondertekend door de 
leerling, de ouder(s) de leerkracht en de intern begeleider. 
 

Leerkracht 
Intern begeleider 
Ouder(s) 
Leerling 

9. Bij het niet nakomen van het contract wordt de leerling, met 
voldoende werk, verwezen naar de (waarnemend) directeur. 
De directeur stelt de ouder(s) op de hoogte. 
        
 

Leerkracht 
(waarnemend) 
directeur 
 

10. Indien noodzakelijk vraagt de directeur de ouder(s) hun kind 
op te halen van school. 

(waarnemend) 
directeur 
 

11. Bij afwezigheid van de (waarnemend) directeur neemt de 
leerkracht zelf contact op met de ouder(s).  
 

Leerkracht 
 

12. Bij herhaling vindt overleg plaats tussen ouder(s), leerkracht 
en de (waarnemend) directeur. In onderling overleg kan 
besloten worden de leerling maximaal twee dagen thuis te 
houden. 
 

Directeur 

 
Bovenstaande wordt door de leerkracht in ParnasSys verwerkt. 
 
Indien tenslotte bovenstaande onvoldoende resultaat oplevert, gaan we over tot de bovenschoolse 
regeling schorsing en verwijdering (zie schoolveiligheidsplan bijlage 23). 
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Bijlage 3- Schokkende gebeurtenissen 
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Dit document bestaat uit een stappenplan en treedt in werking bij het 
(plotseling) overlijden van een leerling, leerkracht of gezinslid van een 
van beiden. 
 
 
 
 

  
Protocol bij schokkende 

gebeurtenissen 
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Inleiding. 

 
Het is te hopen dat we nooit geconfronteerd zullen worden met een schokkende gebeurtenis, 
waarbij kinderen of leerkrachten betrokken zijn. 
Gelukkig komen deze gebeurtenissen in onze samenleving betrekkelijk weinig voor. 
 
Voor mensen die er wel mee te maken krijgen komt een dergelijke gebeurtenis doorgaans 
erg onverwacht en is men er meestal onvoldoende op voorbereid. 
 
Op zo'n moment is het plezierig om een protocol bij de hand te hebben waarin staat, welke 
stappen er moeten worden genomen. 
 
Het protocol kan bij allerlei schokkende gebeurtenissen worden gebruikt. Niet alleen bij de 
plotselinge dood van een leerling of leerkracht, maar ook bij een gijzeling of een grote brand 
in de school. Bij de opvang van slachtoffers blijft een aantal belangrijke aandachtpunten 
immers hetzelfde. 
 
 

Waarom dit protocol? 

 
Door het onverwachte en overweldigende karakter van dergelijke gebeurtenissen raken 
mensen overspoeld door heftige gevoelens. 
Vaak overheerst een machteloos gevoel. Dit protocol moet ons houvast bieden in deze 
situaties. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



BELEIDSPLAN SOCIAAL EMOTIONELE ONTWIKKELING APRIL ‘17 36 

 

 

Het bericht. 

 

1.  De melding komt binnen op school. 
2.  Het bericht wordt direct doorgegeven aan de directie. 
       tel school:  (038)-4203287 
       tel directeur:  06-10925101 
       tel:IB-ers:                        06-25007840 / 06-15023506 
3. Als de onheilstijding niet rechtstreeks van de ouders / partner, arts of de 
      politie komt, moet eerst gecontroleerd worden of de berichtgeving juist is. 
4. De directeur roept direct het crisisteam bij elkaar. 

direct betekent: tijdens de les, 's avonds laat, in het weekend en eventueel zelfs in de 
vakantie. 

5. Bij de plotselinge dood van een leerling of een leerkracht op school  is het  
vanzelfsprekend dat de ouders / familie direct worden geïnformeerd, bij 
voorkeur door de directeur.    
Wanneer ouders / partner niet bereikbaar zijn, kan hulp van de politie worden 
ingeroepen. 

 
 

Vorming van een crisisteam. 

 
De plotselinge dood van iemand vraagt om een goed gecoördineerde reactie van de school. 
 
* De directeur      
* De intern begeleider     
* De groepsleerkracht     
* ……………………………………………… ……………………. 
eventueel: 
Een vertegenwoordiger van de M.R. 
 
 
 Het crisisteam komt bij elkaar z.s.m. na het bericht 
 De betrokken leerkracht(-en) wordt/worden op de hoogte gesteld. 
 Tot half 11 ’s avonds leerkrachten informeren – belpiramide 
 Voor schooltijd team informeren > kwart voor acht aanwezig 
 Komt het bericht voor de ochtendpauze > dan informatie om 10 uur 

(De kinderen blijven dan in de pauze binnen > spelletjes) 
 Komt het bericht na de ochtendpauze dan informatie na schooltijd om 15.00 uur. 
 Afhankelijk van het moment van berichtgeving wordt door het crisisteam bepaald 

wanneer de informatie naar collega’s en kinderen dient plaats te vinden. (Het kan dus zijn 
dat we afwijken van bovenstaande tijden) 
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Het crisisteam. 

 
Het crisisteam is verantwoordelijk voor: 
 
 informatie van de betrokkenen 
 organisatorische aanpassingen / aanpassen lesrooster 
 opvang van leerlingen en collega's 
 contacten met ouders 
 regelingen in verband met rouwbezoek en uitvaart 
 rouwverwerking op schoolniveau / bijeenkomst 
 administratieve afwikkeling / post onderscheppen 
 nazorg 
 
 

Gegevens verzamelen. 

 
 Wat is er gebeurd? 
 Bij een ongeval: wie waren erbij betrokken? 
 In welke klas zit het overleden kind? 
 Heeft het overleden kind broertjes of zusjes op school? 
 Met wie is het overleden kind bevriend? 
 Waar zitten die kinderen op dit moment? 
 Welke leerlingen en leerkrachten zijn absent? 
 

Het verstrekken van informatie. 

 
Het crisisteam gaat na wie geïnformeerd moet worden over het overlijden en op welke wijze: 
 
 de groepsleerkracht; 
 het team; 
 de klas van de leerling; 
 familieleden zoals broertjes en / of zusjes; 
 ex – klasgenoten; 
 vrienden en vriendinnen uit andere groepen; 
 overige leerlingen ( denk ook aan zwembad en gymzaal); 
 ouders; 
 M.R. ; 
 schoolbestuur; 
 personen die mogelijk contact opnemen met de familie zoals externe  
      hulpverlening, G.G.D. enz. 
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Taakverdeling. 

 
Het crisisteam spreekt af wie welke personen en / of instanties informeert.  
Bijzondere aandacht moet er zijn voor de nauwst betrokkenen. 

Zeker zij moeten het bericht op een zorgvuldige wijze krijgen. 
 
 Indien nodig besluit het crisisteam om het lesrooster aan te passen. 

(voor de hele school of alleen de betreffende groep) 
 Nadenken over het programma voor de komende dag / dagen 
 Organisatorische aanpassingen 
 De directbetrokkenen worden uit de klassen gehaald en in een aparte kamer  
      uitvoerig geïnformeerd. (afhankelijk van moment en situatie). 
 Het team wordt bij elkaar geroepen en geïnformeerd. 
 De klassen worden geïnformeerd door de groepsleerkracht en indien 
      nodig met nog een leerkracht. 
 De ouders van de groep worden bij voorkeur telefonisch geïnformeerd 

indien mogelijk door leden van het crisisteam. 
 De ouders van de groep worden ook schriftelijk op de hoogte gesteld en gehouden. 
 Alle ouders van de school worden schriftelijk geïnformeerd. 
 Zorg, voor mogelijke opvang voor individuele kinderen (het liefst in de klas) 
 Binnen de school dient opvangmogelijkheid te zijn voor ouders. (koffie) 
 Denk na over de rol die contactouders kunnen spelen 
 Vlag halfstok hangen 
 

Contacten met ouders van de overige leerlingen. 

 
Informeer de ouders via een brief over: 
 de gebeurtenis; 
 organisatorische / roosteraanpassingen; 
 de zorg voor de leerlingen op school; 
 contactpersonen op school; 
 regels over aanwezigheid; 
 rouwbezoek en aanwezigheid bij de uitvaart; 
 eventuele afscheidsbijeenkomst op school; 
 nazorg voor de leerlingen; 
 eventuele rouwprocessen bij kinderen en problemen die zich daarbij  
      kunnen voordoen. 
  

Organisatorische aanpassingen. 

 
 Als leerlingen per se naar huis willen, ga dan na of de ouders thuis zijn, op de hoogte zijn 

en hun kind kunnen ophalen of zorg voor begeleiding naar huis. 
 Afzeggen van bijeenkomsten / feesten / contactavonden. 
 Regel desgewenst de organisatie van een afscheidsbijeenkomst op school. 
 
 
. 
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Administratieve zaken. 

 
Handel de administratieve zaken zorgvuldig af. 
 
 Ga zorgvuldig om met alles wat er van het overleden kind nog op school is: voor ouders 

zijn dit heel waardevolle zaken. Geef geen bezittingen mee aan broertjes of zusjes! 
 Tijdens latere contacten kunnen ook financiële zaken ter sprake komen, zoals eventueel 

(gedeeltelijke) restitutie van ouderbijdragen. 
 
 

Leerkrachten en hun emoties. 

 
Wanneer een leerling ernstig ziek wordt of overlijdt, brengt dat ook bij een leerkracht heftige 
gevoelens teweeg. 
Wees je ervan bewust dat je je gevoelens niet buitenspel kunt zetten. 
Kinderen en ouders verwachten dat ook niet van je. Integendeel, ze stellen het juist op prijs 
en weten zich gesteund als je laat zien dat ook jij aangedaan bent. 
Deel die gevoelens met de klas. Dan is het goed als je zelf huilt en je verdriet en gevoelens 
toont. 
Probeer van tevoren je eigen gevoelens over de dood onder ogen te zien en onder woorden 
te brengen. Deel ze zo mogelijk met anderen. 
Vraag zonodig een vertrouwde collega of iemand van het crisisteam om je te steunen en met 
je de klas in te gaan. 
Wees niet bang voor de emoties van de kinderen. Je hoeft niet iedereen individueel te 
troosten. Kinderen zijn heel goed in staat elkaar te troosten. 
Het mag gerust een poosje stil zijn in de klas. 
Wanneer de stilte pijnlijk dreigt te worden en niet meer functioneel is, kun je de stilte 
doorbreken. "Jullie zijn er stil van, het is een enorme schok, ook voor mij".  " Misschien kun je 
even met je buurman of buurvrouw praten". 
 

Hoe vertel ik het mijn klas?. 

 
Kinderen worstelen op twee niveaus met de dood. Ze proberen te begrijpen wat de dood 
betekent en moeten leren omgaan met gevoelens die een verlies oproept. 
Door eerlijk en duidelijk te zijn, help je hen daarbij. 
Vertel wat er aan de hand is op een manier die bij hun leeftijd en vermogens past. 
Zorg ervoor dat een dergelijk bericht geen zakelijke mededeling wordt. 
 
Begin met een inleidende zin om de kinderen gericht te laten luisteren. 
"Ik heb een verdrietige boodschap voor jullie………" 
"Ik moet jullie iets heel ergs vertellen……" 
Dan volgt kort het bericht van het overlijden en een beknopte schets van de omstandigheden 
waaronder het kind is overleden. 
Het is niet nodig een lang verhaal te vertellen. De kinderen zijn door de schok de informatie 
meteen weer kwijt. 
Het gaat erom dat de boodschap overkomt en dat de kinderen de kans krijgen deze tot zich 
te laten doordringen.  
Als de kinderen behoefte hebben aan nadere uitleg dan vragen ze het wel. 
 
 
Kinderen moeten na de onheilstijding van de eerste schrik bekomen. 
Ieder kind verwerkt de schok op zijn eigen manier. Dat is afhankelijk van de leeftijd. 
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In de bovenbouw daalt vaak de zwijgzaamheid over de klas neer. Onbewust verwachten de 
kinderen van de volwassenen dat zij het zwijgen doorbreken. 
Laat kinderen vertellen wat ze voelen of denken. 
Laat kinderen vertellen over hun eigen ervaring met de dood. 
Wees alert op oude (onverwerkte) pijn die bij sommigen naar boven komt. 
Laat kinderen vragen stellen over de dood 
 
de mededeling: 
 Begin met een inleidende zin 
 Vertel het hoe, waar, wanneer van de gebeurtenis 
 Breng het bericht over zonder eromheen te draaien 
 Geef in eerste instantie alleen de hoogst noodzakelijke informatie. 
 Neem voldoende tijd voor emoties. 
 Geef uitleg over gevoelens van verdriet die naar boven kunnen komen. 
      Huilen mag, niet huilen is ook normaal. 
 Laat weten hoe het programma er voor die dag en de komende dagen uitziet 
     (Voor zover je dat weet) 
 Vertel hoe het contact verloopt met de familie 
 

Contact met ouders. 

 
De leerkracht kan het beste nog diezelfde dag contact opnemen met de ouders van het 
overleden kind. 
Vraag eerst telefonisch of het gelegen komt. 
Zo'n bezoek is moeilijk: hoe kies je de juiste woorden, hoe tref je de juiste toon. 
Meestal is luisteren belangrijker dan spreken. 
De meeste ouders stellen het contact met school erg op prijs. 

Bij dit eerste bezoek is de aanwezigheid van de directeur vanzelfsprekend. 
Ook andere teamleden die een nauwe band hadden met het kind kunnen meegaan. 
Zo laat je de ouders merken dat de hele school zich erg betrokken voelt bij het overlijden. 
Zo'n eerste bezoek is vaak heel emotioneel; een uitwisseling van gevoelens. 
Het is dan niet de juiste tijd en gelegenheid om allerlei zaken te regelen. 
Maak daarom bij het vertrek een volgende afspraak.  
 
Bij het tweede bezoek kun je vragen wat de school voor de ouders en eventueel broertjes en 
zusjes kan betekenen. 
Je weet op dat moment ook beter wat de wensen en ideeën van de leerlingen zijn. 
Je overlegt met de ouders wat kan en niet kan en maakt afspraken over een mogelijke 
rouwadvertentie van de school, condoleance- en rouwbezoek van collega's en leerlingen en 
het bijwonen van de uitvaart. 
 
 
Het eerste bezoek: 
 Neem nog diezelfde dag contact op. 
 Maak nog diezelfde dag een afspraak voor een huisbezoek 
 Ga bij voorkeur samen met iemand van de schoolleiding 
 Houd er rekening mee dat het eerste bezoek meestal alleen een uitwisseling       
      van gevoelens is. 
 Vraag of je een tweede bezoek mag brengen om verdere afspraken te kunnen maken. 
 
Het tweede bezoek: 
 Vraag wat de school kan betekenen voor de ouders. 
 overleg over de te nemen stappen 
 bezoekmogelijkheden van leerlingen 
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 het plaatsen van een rouwadvertentie 
 het afscheid nemen van de overleden leerling 
 bijdragen aan de uitvaart 
 bijwonen van de uitvaart door leerkrachten 
 bijwonen van de uitvaart door klasgenoten onder begeleiding van hun ouder(s) 
 afscheidsdienst op school 
 
 

De verwerking van het verlies. 

 
Je helpt kinderen enorm bij de verwerking door je betrokkenheid, openheid en 
inlevingsvermogen. 
Jonge kinderen, en met name kleuters verwerken het gebeuren in hun spel. 
Vaak willen ze iets maken voor hun overleden klasgenootje. 
De leerkracht kan op kaartjes schrijven wat de kinderen nog tegen hun overleden 
klasgenootje willen zeggen. 
De kaartjes worden aan de ouders gegeven of aan een bloem gehangen en meegenomen 
naar de uitvaart. 
Een steun voor kleine kinderen (gr. 1,2,3) is het samen kijken en lezen in een prentenboek. 
De verhalen en prenten zetten weer aan tot spel en nodigen kinderen uit vragen te stellen. 
Angst, onzekerheid en verdriet worden zo bespreekbaar gemaakt. 
 
De wat oudere kinderen begrijpen iets beter wat dood betekent. 
Dood roept bij hen veel vragen op die je niet uit de weg mag gaan, maar vaak met de beste 
wil van de wereld niet kunt beantwoorden. 
Het voorlezen van een toepasselijk verhaal kan leiden tot een gesprek over de gebeurtenis 
en het verlies. ( groepen 4 / 5 en eventueel 6) "Soms moet je even huilen". (Monuta) 
Kinderboeken kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het verwerkingsproces. 
Kinderen kunnen zich gesteund voelen door gevoelens van de hoofdpersoon. 
Ook kun je gebruik maken van een vragendoos. 
De kinderen stoppen hierin de vragen die hen bezighouden. 
Niemand hoeft zich te schamen omdat hij een gekke vraag heeft. (anonimiteit) 
Tijdens het kringgesprek worden alle vragen besproken. 
De leerkracht kan zelf ook vragen aan de kinderen voorleggen. 
- Wat zou je nog tegen ……… willen zeggen? 
- Waar denk je het meest aan als je aan hem / haar denkt? 
- Wat zul je het meeste missen? 
 
Vervolgens kunnen de leerlingen voor zichzelf of in groepjes gaan werken. 
Enkele ideeën: 
- Ze bedenken wat voor iemand het overleden klasgenootje was en zetten dat in enkele 

regels op papier. 
- Ze bedenken hoe ze zich hun overleden klasgenootje willen blijven herinneren en 

schrijven dit op. 
- Ze maken een tekening voor hun overleden klasgenootje of voor de ouders. 
- Ze maken een collage waarin zij de kenmerken van het overleden kind en de  
      herinneringen aan hem / haar verwerken. 
- Ze schrijven een gedichtje voor het overleden klasgenootje. 
- Ze verwoorden hun gevoelens in een afscheidsbrief aan het overleden klasgenootje of in 

een troostbrief aan de ouders. 
- De werkstukken kunnen worden gebundeld in een boek en aan de ouders  
      worden gegeven. 
- Dat boek kan een plaatsje krijgen bij de kist waarin het kind is opgebaard. 
 
Houd de reacties van kinderen goed in de gaten. 
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Ze zullen niet telkens met het onderwerp bezig willen zijn. 
Vrolijk spel en uitingen van verdriet wisselen elkaar af. 
Er zijn misschien kinderen die aangeven gewoon te willen rekenen. 
Ieder kind verwerkt verlies op zijn eigen wijze. Je zult daarom keuzeopdrachten moeten 
geven. 
 
De mogelijkheid bestaat dat bij leerlingen eerdere ervaringen naar boven komen. 
Van sommige ervaringen ben je op de hoogte, van andere wellicht niet. 
Neem er de tijd voor tijdens kringgesprekken deze ervaringen te bespreken. 
- Wie heeft er al eerder meegemaakt dat er iemand doodging? 
- Wanneer was dat? 
- Wat weet je daar nog van? 
- Wat is je daarvan het meeste bijgebleven? 
 

Begeleiding tussen overlijden en uitvaart. 

 
 Heb veel aandacht voor gedrag / verdriet van je leerlingen 
 Creëer een herinneringsplek. Haal de lege stoel niet meteen weg. 
 Bedenk met de klas hoe je de overledene het best kunt gedenken. 
      foto, kaars, bloemen, attributen van het kind, geliefd speelgoed 
 Maak zonodig gebruik van speciale lessen  om met de leerlingen te praten over 

gevoelens en te werken aan het afscheid nemen. 
 Spreek af wie het contact met de ouders onderhoudt, stimuleer  
      klasgenootjes op bezoek te gaan (als ouders dit op prijs stellen). 
 Ga, na overleg met de ouders, met de kinderen aan het werk om bijdragen te leveren 

aan het afscheid. 
(teksten, muziek, bloemen dragen enz.) 

 Controleer zonodig of de overleden leerling toonbaar is alvorens met de kinderen op 
rouwbezoek te gaan. 

 Houd rekening met cultuurverschillen. (materiaal aanwezig) 
 Organiseer eventueel, in overleg met de ouders, een afscheidsbijeenkomst  
      op school. 
 Vang de leerlingen eventueel na de uitvaart op om nog even na te praten. 
 Bereid de kinderen voor op het afscheid. 
 

Het voorbereiden van het afscheid. 

 
De kinderen worden klassikaal op het afscheid voorbereid. 
De leerkracht legt uit wat de kinderen kunnen verwachten. 
Vertel ook de dingen die ze niet (durven) vragen. 
 

Bezoek aan de ouders 

Een condoleancebezoek, een laatste bezoek aan een overleden leerling en het bijwonen van 
een uitvaart zijn geen dingen waarmee kinderen iedere dag te maken krijgen. Daarom 
verdient het een goede voorbereiding. 
Overleg met de ouders of ze een bezoek van de klas prettig vinden. 
Wanneer de mogelijkheid er is, is het goed dat de leerlingen afscheid kunnen nemen van 
hun klasgenoot. 
Vraag de ouders en de uitvaartleider of het kind toonbaar is maar controleer dat ook 
persoonlijk. 
Voor kinderen is de situatie meestal minder bedreigend als de leerling thuis is opgebaard. 
Wanneer er veel kinderen naar het rouwbezoek gaan, kun je beter een aparte 
bezoektijd met de ouders en de uitvaartleider afspreken. 
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Dat is rustiger voor de kinderen en voor de andere bezoekers. 
Spreek met de kinderen het bezoek door. Wat staat hen te wachten? Hoe ziet het overleden 
kind eruit? Hoe voelt het aan? 
Vertel dat het kind wit ziet, koud aanvoelt en niet meer kan bewegen. 
Leg uit dat ze zelf mogen weten of ze naar de kist willen, erin kijken, de kist of het kind 
aanraken of juist afstand willen houden. 
Zorg dat er voldoende leerkrachten en ouders meegaan om te begeleiden. 
Zorg dat de begeleiders rustig blijven. Dat is voor de kinderen geruststellend en voorkomt dat 
de emoties hoog oplopen. 
Voor kinderen wordt de dood meestal pas angstaanjagend door de reacties van 
volwassenen. 
 
 

De dag van de begrafenis / crematie. 

 
Rituelen zijn belangrijk voor de rouwverwerking. Ze geven vorm aan het afscheid en 
scheppen  ruimte om aan een nieuwe fase te beginnen. 
Voorbeelden: 
 Ieder kind maakt een kaartje met een tekening. Dat wordt aan een bloem gehangen. 

Tijdens de uitvaart lopen de kinderen langs de kist en leggen hun bloem erop. 
 Ieder kind schrijft op een ster van gekleurd karton een laatste boodschap aan de 

overleden leerling. 
 Een knuffel van de leerling krijgt in de klas of op school een centrale plek. 

Daaromheen liggen werkjes die de kinderen voor de overleden leerling hebben gemaakt. 
 Ieder kind plant een zonnebloempit in de schooltuin rondom een “monumentje “van de 

overleden leerling. 
 De groep plant een boom. 
 Ieder kind maakt een vlinder. De vlinders krijgen een plek bij het graf. 
 Ieder kind zet zijn naam op een kiezelsteentje. De steentjes worden op het graf gelegd. 
 Ook het kringgesprek kan als een ritueel worden ervaren. 
 Een van de kinderen kan als dagsluiting een verhaal of gedicht voorlezen dat voor het 

overleden klasgenootje is gemaakt. 
 
 
 
Sommige wensen van kinderen zijn niet realiseerbaar. 
Het moet voor hen duidelijk zijn dat de ouders, broertjes, zusjes en andere familieleden op 
de eerste plaats komen. 
Soms stellen ouders de aanwezigheid van kinderen bij de uitvaart niet op prijs. 
Om kinderen toch in staat te stellen afscheid te nemen kan op school een 
afscheidsbijeenkomst worden gehouden. 
 
 

De lege stoel: streep hun naam niet door. 

 
Doe niet alsof de leerling nooit heeft bestaan. Haal de stoel niet weg maar laat hem, 
zeker enkele weken, symbolisch leeg staan. 

Breng het rapport, de tekening, en andere persoonlijke bezittingen naar de ouders. 
Ouders hebben vaak ook een behoefte aan een nagesprek over hoe alles is gegaan. 
Als je als klas aandacht besteedt aan de verjaardag van het kind, laat dan ook de ouders iets 
horen op die dag. 
De meeste ouders zullen het op prijs stellen uitgenodigd te worden voor activiteiten op 
school. (afscheid groep 8) 
Ze geven zelf wel aan of ze het aankunnen. 
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Hoeveel tijd je moet nemen voor de rouwverwerking is niet aan te geven. 
Leerlingen geven vaak zelf aan wanneer ze behoefte hebben erover te praten. 
Kinderverdriet kan lang duren. 
 
 

Rouwproces en verwerking. 

 
Kinderen rouwen ook, net als volwassenen. 

In grote lijnen is het rouwproces hetzelfde. Kinderen ervaren dezelfde pijn maar hun reacties 
zijn minder voorspelbaar. 
 
Wat is rouw? 
Het rouwproces is te vergelijken met het genezingsproces van een lichamelijke wond. 
Verdriet heeft een negatieve invloed op de gezondheid en het welbevinden. Je raakt uit 
balans. Er is tijd nodig voor het herstel van het geestelijk evenwicht. 
Hoeveel tijd is niet te zeggen,  omdat ieder zijn eigen manier heeft om rouw te verwerken. 
Volwassenen herkennen in de rouwverwerking van kinderen niet altijd de rouw. 
Waar volwassenen het verdriet tot op het bot voelen, gaan kinderen ogenschijnlijk over tot de 
orde van de dag. 
Rouwen is zwaar en een kind kan daar onmogelijk elke minuut van de dag mee bezig zijn. 
Zoals een volwassene zich op het werk kan storten om het verdriet te vergeten, zo stort een 
kind zich op het spel. 
Soms zetten kinderen hun verdriet even op een zijspoor om het later, vaak onverwacht, weer 
levensgroot tegen te komen. 
Verdriet is als een storm die opkomt, weer gaat liggen maar ieder moment weer kan 
opsteken. 
Bij kinderen is de explosiviteit van de emoties vaak groot. Dit maakt het moeilijk om hulp te 
bieden. 
Als je een kind wilt begeleiden, zul je het proces stap voor stap moeten volgen. 
Om opnieuw de zin van het leven te ontdekken staat het kind voor vier rouwopdrachten. 
 
 
Rouwtaken 
 
1  De realiteit onder ogen zien 
De eerste taak is het onder ogen zien, het erkennen van de realiteit. 

Ze zullen met de werkelijkheid moeten leren leven. Het is nodig dat zij begrijpen wat er 
gebeurd is en wat dat betekent voor hun leven. 
Daarom is het goed dat kinderen de overledene zelf zien en echt afscheid kunnen nemen. 
Kinderen die geen gelegenheid hebben gehad op die manier afscheid te nemen, hebben 
meer moeite te aanvaarden dat de ander er niet meer is. 
Kinderen willen niet altijd persoonlijk afscheid nemen. Je kunt ze goed voorbereiden en 
kijken wat hen tegenhoudt maar het is niet goed ze te dwingen. Soms is het ook niet altijd 
mogelijk echt afscheid te nemen. 
 
Het overlijden van een klasgenoot is voor kinderen een gemeenschappelijke ervaring. Er is 
eenzelfde besef van rouw. Zij kunnen elkaar troost en steun geven. Dat helpt hen bij het 
voltooien van de eerste taak: het erkennen van het verlies. 
 
2. Het doet pijn: ervaren van het verlies 
 
Kinderen herkennen het verlies door de pijn te voelen. 
Ze houden niet van pijn en proberen die te ontlopen. Ook volwassenen helpen met 
toedekken. Maar kinderen kun je niet beschermen tegen pijn en verdriet. 
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Zij moeten de pijn voelen om de taak van het ervaren van het verlies te voltooien. Toedekken 
en vermijden verlengen het rouwproces. 
De tweede rouwtaak gaat om het herkennen, uitdrukken en verwerken van gevoelens. 
Dat lukt kinderen niet altijd. Heftige emoties kunnen zich dan uiten in psychosomatische 
klachten. Het lichaam verwoordt de gevoelens: 
Hoofdpijn, buikkrampen of maagpijn zijn het gevolg. 
Soms is het verdriet als het ware het enige contact nog met de overledene. 
Dankzij de pijn is er nog een laatste lijntje met de overledene. 
Ze kunnen die pijn gaan koesteren. 
Het is belangrijk een kind te stimuleren zijn of haar gevoelens te uiten. 
 
3. Het is anders: leren verder te leven zonder de lijfelijke aanwezigheid van de ander 

De eerste tijd zijn er telkens gebeurtenissen die een kind confronteren met het verlies. Het 
duurt gemiddeld een jaar tot het kind beseft dat het werkelijk zonder de ander verder moet. 
Dat betekent niet dat het rouwproces achter de rug is. Zeker als een kind een zeer nabij 
iemand heeft verloren, zal het zich afvragen of het leven ooit nog gewoon wordt.  
Herinneringen spelen een belangrijke rol bij deze rouwtaak. 
Kinderen willen de herinneringen een plaats geven in hun leven. Dat kan door foto’s te 
bekijken, door het maken van tekeningen en het schrijven en vertellen van verhalen. 
 
4. De draad weer oppakken 
 
Hoe nu verder is de vraag. Het kind staat voor de taak de overledene een plaats te 
geven in zijn emotionele leven.  Sommige kinderen zijn bang nieuwe banden aan te 
gaan. Ze denken hun overleden klasgenoot onrecht aan te doen, als ze een andere 
vriend of vriendin kiezen. 

Soms zijn ze bang weer iemand te verliezen. 
Deze angst voor nieuwe contacten kan tot gevolg hebben dat het kind in het rouwproces blijft 
steken en in een isolement terechtkomt. 
 

Het doorkruisen van het ontwikkelingsproces 

 
Bij een ernstig verlies kan rouw de normale ontwikkeling van kinderen doorkruisen. 

Sommige kinderen vallen terug in hun ontwikkeling en gaan weer duimzuigen of bedplassen, 
en vertonen afhankelijk of heel kinderlijk gedrag. 
Andere kinderen lijken ineens jaren wijzer. 
 
Niet ieder kind slaagt erin zonder hulp de vier rouwtaken goed af te ronden. 
Het is van groot belang dat mensen in de omgeving van het kind alert zijn op veranderingen 
in gedrag. 
Bepaalde, soms problematische gedragingen kunnen een uiting zijn van verdriet. 
Verdriet wordt ook wel vertaald in lichamelijke klachten. Waar de mond niet spreken kan, 
spreekt het lichaam. 
Veel voorkomende problemen zijn; slapeloosheid, ander spelgedrag, angst alleen te zijn, 
slecht eten, angstdromen, niet meer kunnen huilen, prikkelbaarheid, buikpijn, weer 
duimzuigen, bedplassen, “vreemd” lachen, stemverandering en zich terugtrekken. 
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Nazorg als een kind uit de klas is overleden. 

 
Als een kind uit de klas is overleden, heeft de groepsleerkracht een taak in de nazorg bij 
kinderen. 
Kom af en toe in de kring terug op het verlies. Richt een plekje in in de klas ter herinnering 
aan de overleden leerling. Het gaat erom dat de kinderen het gevoel hebben dat ze nog over 
hun overleden klasgenootje mogen praten. 

Individuele begeleiding van kinderen   

 
Sommige kinderen zijn extra kwetsbaar wanneer het gaat om verdriet en rouw. 
Ze hebben vaak individuele aandacht nodig. 
Het is niet eenvoudig de individuele behoefte van een kind te peilen. 
Het komt voor dat de beste vriend  moeite heeft om zonder de overleden vriend verder te 
gaan. Een wekelijks gesprekje kan dan helpen. 
Verder is het belangrijk kinderen met "oud verdriet" in de gaten te houden. 
Ook jongens zou je een risicogroep kunnen noemen. 

Meisjes zijn geneigd met elkaar te praten over een verlies en elkaar te troosten. 
Jongens neigen al snel naar stoer gedrag. 
Het verschil tussen jongens en meisjes kan leiden tot conflicten. 
 
 

Nazorg voor de groepsleerkracht. 

 
Een leerkracht die zich intensief heeft beziggehouden met de ziekte en het overlijden van 
een leerling kan na de uitvaart in een diep gat vallen. Al die tijd heeft hij / zij zich 
professioneel opgesteld. De betrokkenheid bij het gezin werd steeds sterker. 

Collega's kunnen dan veel gaan betekenen. Een luisterend oor en oprechte aandacht is veel 
waard. 

 Creëer een blijvende plek voor de overledene, maar laat kinderen ook merken dat het 
leven weer doorgaat. 

 Probeer zonodig de dag na de uitvaart weer te starten met de lessen. 
 Organiseer gerichte activiteiten om het rouwproces te bevorderen. 
 Let op signalen van kinderen die het moeilijk hebben. Sommige kinderen stellen hun 

rouw uit en tonen pas na maanden verdriet. 
 Let speciaal op risicoleerlingen, zoals kinderen die al eerder een verlies hebben geleden. 
 Geef kinderen die veel moeite hebben met het verwerken van het verlies individuele 

begeleiding. 
 Sta af en toe stil bij herinneringen. Besteed aandacht aan speciale dagen zoals de 

verjaardag en de sterfdag. 
 Denk op speciale dagen ook aan broertjes en zusjes en de ouders. 
 Heb oog voor moeilijke momenten van de ouders: schoolreisjes, ouderavonden e.d. Een 

kaartje of een gebaar op die momenten is voor ouders heel ondersteunend. 
 

Ook is het belangrijk dat de gang van zaken wordt geëvalueerd. 

 

 

 

 

 



BELEIDSPLAN SOCIAAL EMOTIONELE ONTWIKKELING APRIL ‘17 47 

Reacties op abnormale gebeurtenissen. 

 

Reacties tijdens de gebeurtenis: 

 
 Ongeloof 
 Schrik 
 Automatische piloot 
 Doelgericht handelen 
 

 
Reacties na de gebeurtenis: 
 
 Heftige emoties 
 Huilbuien 
 Woede enz. 

 

 

 

Enkele weken na de gebeurtenis kunnen de volgende stressreacties optreden: 

 

1.    
Herinneren en herbeleven 
 
 Beelden 
 Herinneringen dringen 

zich op 
 Nachtmerries 
 Herbelevingen 
 

2. 
Ontkennen en afstompen 
 
 Vermijdingsgedrag 
 Interesseverlies 
 Amnesie 

(geheugenverlies) 
 Vervreemding en dofheid 
 Geen toekomstperspectief 
 

3. 
Waakzaam en prikkelbaar 
 
 Slaapstoornissen 
 Ergernis / woede 
 Concentratieproblemen 
 Voortdurend oplettend 
 Schrikachtig 
 Lichamelijke reacties 
 
 

 
 

Wanneer is er sprake van een verwerkingsstoornis? 

 
Als veel van de eerder genoemde stressreacties na enkele maanden nog blijven bestaan, 
dan is de kans groot, dat er sprake is van een stagnatie in het verwerken van de 
gebeurtenis. 
 
Veel voorkomende signalen, die kunnen wijzen op ernstige problemen zijn o.a. 
 Plotselinge gedragsveranderingen 
 Concentratieproblemen 
 Veel verzuim 
 Veel stemmingswisselingen 
 Extreem angstig of gespannen gedrag 
 
Het is dan nodig de huisarts te raadplegen! 
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Bijlage 4- Incidentenregistratie 
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Bijlage 5- Project giraffentaal 
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Verbindende Communicatie  
 
 

Het model van Verbindende communicatie van Marshall Rosenberg helpt contact te maken met 

jezelf en met de ander en helpt je op een nieuwe manier te luisteren en je uit te drukken, door 

je aandacht bewust te richten op vier gebieden:  

 wat je waarneemt 

 wat je voelt (gevoelens) 

 wat je nodig hebt (behoeften)  

 wat je graag zou willen (verzoek) 

De groepen 1 gaan werken met dit model en dan in een vorm die de kinderen aanspreekt. Dat 

noemen we: “De Giraffentaal”. 

In de groepen 2 wordt de Giraffentaal herhaald. 

 

 

 

In deze week is er een babygiraffe in de groep, die zijn moeder kwijt is. Door de babygiraffe leren 

de kinderen om goed te kijken naar wat zij ziet, voelt, wat ze wil en hoe ze dat kan vragen. De 

kinderen gaan het daarover hebben in de grote kring met allerlei oefeningen en bijpassende 

symbolen. 

Na deze week blijven de moeder en de babygiraffe in de groep en leert de moedergiraffe ons 

verder hoe wij kunnen werken met de giraffentaal. 

 
Een uitgebreide beschrijving van het project ‘giraffentaal’ is te vinden op de L-schijf (pijler welbevinden – 

pdf giraffentaal). 
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Bijlage 6- Afspraken omtrent pauze 
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Voorbeeld van een pauzerooster 
Pauze indeling 2016-2017 

Groep 3 t/m 8 

 

Pauzetijden: 

Kleine pauze  10.15 – 10.30 

Grote pauze 12.15 – 12.45 

 

Pleinwacht: 

 Tijdens de grote pauzes hebben vier leerkrachten (zie rooster) ’s ochtends om kwart over tien een 

kwartier pauze en ’s middags om twaalf uur een kwartier, wanneer de kinderen aan het eten zijn. Bij het 

eten en drinken zal in drie groepen een ouder aanwezig zijn, de vierde groep wordt verdeeld over de 

andere groepen tijdens het eten en drinken (zie rooster welke groep verdeeld wordt).  

 Alle overige leerkrachten hebben tijdens de kleine pauze pleinwacht. Er is voor de kleine pauze een 

indeling voor waar iedereen pleinwacht heeft.  

 Het schooljaar is qua pauzes verdeeld in drie periodes. Elke periode zijn vier andere leerkrachten ’s 

middags pleinwacht. Zie rooster. 

 

BELANGRIJK! Het voetbalveld is alleen voor kinderen die willen voetballen of een spel met een bal gaan doen! 

Dit moet wel, anders wordt het veel te druk op het veld. 
 

Pleinwacht grote pauze 

 Plein Voetbalveld Basketbalveld Pannakooi 

Periode 1 5a/6a 3a, 8* 4a (ma) 6b (di) 5c (don) Ambulant 

Periode 2 3b 4b, 7* 4a (ma) 6b (di) 5c (don) Ambulant 

Periode 3 4c 3c, 5b* 4a (ma) 6b (di) 5c (don) Ambulant 

De groepen met een * worden tijdens het eten verdeeld over de andere groepen. Leerkrachten maken hiervoor 

zelf een rooster en sturen deze door.  

 
 

Pleinwacht kleine pauze 

 Plein Voetbalveld Basketbalveld Pannakooi 

Periode 1 3b, 4c, 6b 3c, 4b, 4a/6b/5c 5b 7 

Periode 2 3c, 5b, 8 4c, 6b, 4a/6b/5c 5a/6a 3a 

Periode 3 3a, 4b, 7 5a/6a, 4a/6b/5c, 8 3b 5b 

 
Periodes: 

Periode 1: 29 augustus – 9 december 

Periode 2: 12 december – 7 april 

Periode 3: 10 april – 21 juli
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Basketbalveld 

Er zijn vaste momenten voor groepen die naar het basketbalveld mogen. Hieronder het schema. 

 

Groepen naar het basketbalveld 

 Kleine pauze Grote pauze 

Maandag 4b 4a 

Dinsdag 4c 5a/6a, 6b 

Woensdag 5b - 

Donderdag  7 5c 

vrijdag 8 - 

 
Pannakooi 

Er zijn vaste momenten voor groepen die naar de pannakooi mogen. Hieronder het schema. 

 

Groepen naar de pannakooi 

 Kleine pauze Grote pauze 

Maandag 5b 5a/6a, 6b 

Dinsdag 5c 7 

Woensdag 4a - 

Donderdag  4c 8 

vrijdag 4b - 

 
 

 
Naar buiten gaan 

Voor het naar buiten gaan zijn de volgende afspraken geldig: 

 De groepen 4a, 4b, 4c, 5c gaan naar beneden via de trap bij de aanbouw. 

 De groepen 5a/6a, 5b, 6 en 7 gaan via de trap rechts naar beneden. 

 De groepen 3a, 3b, 3c en 8 gaan via de trap links naar beneden. 

 De kinderen die naar het voetbalveld gaan, nemen de uitgang bij Doomijn. 

 De kinderen die naar het plein gaan, nemen de hoofdingang. 

 De kinderen die naar het basketbalveld gaan, nemen de uitgang bij de aanbouw.  
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Het voetbalveld 

De bedoeling is dus dat alleen kinderen die willen voetballen naar het voetbalveld gaan. Om drukte en dringen te 

voorkomen, delen we in welke groepen een goal hebben in de pauze. Groepen die geen goal hebben, nemen 

pionnen mee om zo een doeltje te kunnen maken. 

Het is te ingewikkeld om rekening te houden met de gymtijden en het basketbalveld, komt het niet goed uit voor 

je groep, dan graag onderling ruilen.  

 Pauze 
G = groot 

goal 

K = klein 

goal 

M
a. k

lein
 

M
a. g

ro
o
t 

D
i. k

lein
 

D
i. g

ro
o
t 

W
o
en

sd
ag

 

D
o
n
. k

lein
 

D
o
n
. g

ro
o
t 

V
rijd

ag
 

Groep         

3a  k g  k  g  

3b  k g  k  g  

3c  k k  g  k  

4a  k k  g  k  

4b  g k  k  k  

4c  g k  k  k  

5a/6a k   g  k  k 

5b k   g  k  k 

5c k   k  g  k 

6 k   k  g  k 

7 g   k  k  g 

8 g   k  k  g 

 
Belangrijke afspraken! 

Voor de pauzes gelden de volgende belangrijke afspraken: 

o Bij het naar beneden gaan aan het begin van de pauze, lopen de kinderen achter een leerkracht aan naar 

beneden (dit hoeft niet de eigen leerkracht te zijn). De leerkrachten die geen pleinwacht hebben, blijven 

boven tot alle kinderen beneden zijn! 
o Zoals eerder genoemd; het veld is alleen voor kinderen die willen voetballen. 

o De pauze voor de kinderen begint om 10.15 uur, dus dat betekent al eerder jassen gaan pakken. De 

kinderen moeten om 10.15 uur buiten zijn. 

o Bij het oversteken wachten de kinderen op een leerkracht of ouder. Er loopt altijd één leerkracht/ouder 

voorop, er blijft ook minimaal één iemand staan bij het oversteken. 

o Wanneer kinderen naar het veld gaan, lopen ze op de stoep achter de leerkracht aan. 

o Op het plein wordt niet met ballen gespeeld. 

o Alleen de helden mogen in de schuur om speelgoed te pakken.  

o Wanneer de pauze afgelopen is, wordt op het plein de bel geluid. Op het veld wordt gebruik gemaakt 

van een ‘ratel’, hier zorgen de helden voor.  

o Een belangrijke afspraak is dat kinderen niet aan elkaar zitten (behalve bij een spel als tikkertje). 

Vechten, duwen, trekken of pakspelletjes mogen niet. 
o De leerkrachten die geen pleinwacht hebben, staan aan het eind van de pauze op tijd onder of boven aan 

de trappen om ervoor te zorgen dat de kinderen rustig naar de klas toe gaan. 

o Het zou kunnen (dat hopen we natuurlijk niet) dat er kinderen zijn die zich niet aan de regels houden. 

Deze kinderen krijgen dan een ‘time-out’. Een time-out betekent dat er even niet gespeeld kan worden 

en (in de relaxzone) een plek bij de muur gezocht wordt om even na te denken. Later kan er een gesprek 

gevoerd worden en eventueel weer verder gespeeld worden. (Een held kan nooit een time-out geven, 

wanneer een held een ruzie niet op kan lossen, zal deze naar de pleinwacht toe gaan). 

o Op het voetbalveld: schoenen en slippers blijven aan! 
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Bijlage 7- Schoolafspraken. 
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Afspraken op Het Festival  
 

 Leerlingen lopen rustig in de school. 

 Hoofddeksels worden in de klas afgedaan. 

 Mobiele telefoons (van leerlingen) zijn binnen de school en op het schoolplein uitgeschakeld. 

 Elke leerkracht heeft de klassenafspraken zichtbaar in het lokaal hangen. 

 Jassen en tassen hangen netjes aan de kapstok, eventueel worden per groep leerlingen 
hiervoor verantwoordelijk gesteld. 

 Het eet- en drinkmoment is (in de groepen 3-8) een sociaal moment. Het streven is om op dit 
moment zo min mogelijk een filmpje aan te zetten.  

 Trakteren zien wij het liefst zo gezond mogelijk. Als een leerling jarig is, mag hij of zij de 
klassen rond tijdens het eet- en drinkmoment. Als een leerling niet bij alle groepen is 
geweest, dan is dit pech. Leerlingen beneden gaan alleen daar de klassen rond, boven idem 
dito.  

 Uitnodigingen voor kinderfeestjes worden niet op school uitgedeeld. 

 Om tien voor halfnegen staan de leerkrachten bij de deur van de klas om de kinderen te 
verwelkomen.  

 Aan het einde van de schooldag gaan de leerlingen achter de leerkracht aan naar huis.  
 
 
 

 Leerkrachten zijn samen verantwoordelijk voor alle kinderen op school. Wanneer er op de 
gang of buiten iets gebeurt (calamiteit/ruzie/ongewenst gedrag) spreekt een leerkracht de 
betrokken leerling(en) hierop aan. Deze leerkracht zorgt ervoor dat de leerkracht van de 
leerling(en) hiervan op de hoogte wordt gebracht.  

 Leerlingen worden nooit voor straf op de gang gezet! Wanneer een leerling op een moment 
niet in de klas kan zijn (door bijvoorbeeld ongewenst gedrag), kan de leerkracht ervoor 
kiezen deze leerling bij een collega in de klas te zetten. De leerkracht vertelt de leerling 
waarom dit is en geeft ook aan wanneer de leerling weer terug mag naar de eigen klas.  
De gang is een plek waar kinderen kunnen werken die meer rust nodig hebben. Op de gang 
werken groepjes kinderen samen aan specifieke opdrachten (rekentijgers / Cnopius). 
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Bijlage 8- Planning Zien! 
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Groepsniveau 

Welke stappen doorloopt de leerkracht  om tegemoet te komen aan de 

ondersteuningsbehoefte(n) van de groep? 

1. Vragenlijst oktober (week 40/41) 

Leerkracht (2-8) vult voor alle leerlingen de vragenlijst in + eventuele 
aanvullingsbladen (Hoe werkt het?). 

2. Vragenlijst maart (week 13-14) 

Leerkracht (1-8) vult voor alle leerlingen de vragenlijst in + eventuele  
aanvullingsbladen (Hoe werkt het?). 

Vergelijken met de uitkomsten van oktober (Wat zie ik?). 

3. Profiel en indicatie-uitspraken maart (week 15) 

Als oefening:  
 
Genereren groepsprofiel + één of twee indicatie-uitspraken op groepsniveau. 

4. Selectie uitspraak – groep (week 15) 

Als oefening voor komend schooljaar: 
 
Leerkracht maakt de keuze van een doel, waar de groep behoefte aan heeft. 
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Planning ZIEN! 2016-2017 

Week/ activiteiten Doel 

35 /41 De eerste zes weken van het schooljaar staan in het teken van 

groepsdynamiek. De leerkracht en de leerlingen besteden veel 

aandacht aan het proces op sociaal en emotioneel gebied.  

 

De leerlingen zijn bekend met de schoolafspraken en er 

worden voor de herfstvakantie klassenafspraken gemaakt. 

40/41 

Invullen Zien 

De leerkracht beschrijft het beeld (los van 

voorkennis, diagnoses, etc.) 
Bij deze leerkracht, in deze groep, op dit 

moment.  

 

De lijsten worden door “alle” leerkrachten, 

los van elkaar, ingevuld voor alle leerlingen.  

Melany alleen voor groep 1A-2A 

Jannie alleen voor groep 3C 

Invullen Zien 

41 

De vragenlijsten moeten uiterlijk woensdag 

12 oktober ingevuld zijn. 

 

43 Groepsbespreking SEO 

Maandag:  

15.00-16.00 u: groepen 1F-2F en 1G-2G 
16.00-17.00 u: groepen 1A-2A en 1B-2B 

15.00-16.15 u: groepen 3 

16.15-17.30 u: groepen 5 + 6A 

Woensdag: 

13.00-14.00 u: groepen 1C-2C en 1D-2D 

14.00-15.00 u: groepen 1E-2E en 1H-2H 

Donderdag:  

15.00-16.15 u: groepen 4 

16.15-17.30 u: groepen 6B en 7 en 8 

 

 

 

44/51  

2/12  

13/14    

Invullen Zien 

De leerkracht beschrijft het beeld (los van 

voorkennis, diagnoses, etc.) 

Bij deze leerkracht, in deze groep, op dit 

moment.  

 

OEFENEN: 
Vergelijk de uitkomsten met die van oktober. 

Genereer een groepsprofiel + 1 indicatie-

uitspraak.  

 

Leerkracht maakt de keuze van een doel, waar 

de groep behoefte aan heeft. 

 

 

 

 

 

 

 

14 De vragenlijsten moeten uiterlijk dinsdag 4 

april ingevuld zijn. 

 

15 Groepsbespreking SEO 

Maandag:  
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15.00-16.30 u: groepen 5 + 6A 

Dinsdag: 

15.00-16.00 u: groepen 1E-2E en 1H-2H 

16.00-17.00 u: groepen 1C-2C en 1D-2D 

15.00-16.30 u: groepen 4 

Donderdag:  

15.00-16.00 u: groepen 1A-2A en 1B-2B 

16.00-17.00 u: groepen 1F-2F en 1G-2G 

15.00-16.15 u: groepen 3 

16.15-17.30 u: groepen 6B en 7 en 8 

 

16/29  

 


