
GEDRAGSPROTOCOL 
 

voor de leerlingen van de J.D. van Arkelschool 
 
We vinden het heel belangrijk dat alle kinderen zich bij ons op school veilig en geborgen 
voelen. Daarom werken we onder andere met de positieve omgangsregels, de 
groepsregels en de ‘stop-is-stop’ methode.  
 
Positieve omgangsregels: 
In alle groepen zijn de positieve omgangsregels zichtbaar opgehangen. Aan het begin 
van elk schooljaar bespreken we deze regels. Alle kinderen en leerkrachten 
ondertekenen de regels. Ze zetten hun naam/handtekening op papier, rondom de 
afbeelding van het lieveheersbeestje (het symbool van de organisatie tegen zinloos 
geweld). De regels komen regelmatig terug in (kring)gesprekken.  
 
 
 
De positieve omgangsregels zijn (zie ook bijlage): 
Voor groep 1 t/m 3: 
 1: Even praten na een ruzie is fijn, dan kunnen we weer vriendjes zijn 
 2: Ik houd mijn mond als er niets aardigs uit komt 
 3: Als iemand zegt STOP dan houd je op! 
 4: Heeft je vriendje soms verdriet, help hem dan als je het ziet 
 5: Zeg geen NEE maar: speel je ook met ons mee 
Voor groep 4 t/m 8: 
 1: We zijn aardig voor elkaar 
 2: We laten anderen meespelen 
 3: We luisteren goed naar elkaar 
 4: We helpen elkaar 
 5: Anders zijn is oké! 
 6: Stop is stop! 
 7: we proberen een ruzie uit te praten 
 8: Komen we er samen niet uit? Dan gaan we naar de meester of juf. 
 
In het gedragsprotocol hebben we regels vastgelegd die gelden in alle groepen. 
 
‘Stop-is-stop’ 
Deze methode wordt vanaf de kleutergroepen aangeboden. 
Zowel een kind als een leerkracht kan met de stopmethode duidelijk de grens aangeven: 
tot hier en niet verder! Het geeft niet of je sterk, zwak of stoer bent….STOP=STOP! 
1. Als je “door de STOP heen gaat”  krijg je de opdracht het met elkaar uit te praten. Als 

dit niet lukt vraag je hulp van de leerkracht. 
2. Als je toch doorgaat met pesten, brutaal zijn en/of je gebruikt fysiek geweld, dan heb 

je een probleem: je wordt naar binnen gestuurd (je mist je pauze), je wordt buiten de 
klas geplaatst of je krijgt bijvoorbeeld een opruimtaak. Een gesprek met de 
leerkracht of de directeur over je gedrag vindt dan na schooltijd plaats: we spreken 
af hoe het verder moet gaan, een nieuwe kans…. 

3. Bij herhaald negatief gedrag wordt contact opgenomen met de ouders en er volgt een 
gesprek met ouders en kind. 



 
De leerkrachten hanteren de volgende afspraken: 
1. We vragen bij elke plaag/pestmelding of het kind de STOP = STOP regel heeft 

gebruikt en gaan met het kind na of het pesten of plagen is. 
2. We bespreken regelmatig met de kinderen wat het verschil is tussen plagen en 

pesten. 
3. De leerkrachten stellen zich actief op op het schoolplein. Een kind kan de eigen 

leerkracht of de dienstdoende pleinwacht aanspreken als er iets misgaat. De 
leerkracht zal dan reageren als bij punt 1.  

4. Als iets is uitgepraat, komen we er niet meer op terug. En het is belangrijk dat een 
‘sorry’ ook echt gemeend is! 

5. Wordt plagen pesten, dan willen we graag een melding van het kind/en of de ouder 
bij de leerkracht, eventueel bij de directie. 

 
 
We willen op deze manier de kinderen vaardigheden aanleren om zelf problemen aan te 
pakken, daarbij kijkend naar het positieve en dat ook benoemen. We vinden het prettig 
als u contact met ons opneemt als: 
……… u merkt/hoort dat uw kind wordt gepest, 
……… uw kind vindt dat hij/zij onrechtvaardig is behandeld, 
……… uw kind veroordelend/minachtend spreekt over klasgenoten en/of leerkrachten. 
Komt u dan alstublieft praten, want een veilige school is de basis voor een goede school! 
 


