
STAPPENPLAN ONGEWENST EN
GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

1. Inleiding  

Dit stappenplan is onderdeel van de gedragsprotocollen die binnen Klein
Amsterdam bestaan, resp. in ontwikkeling zijn. Alle gedragsprotocollen vallen
onder het Sociaal Veiligheidsplan van Klein Amsterdam (draft) waarin staat
beschreven wat onze visie, waarden, gedragsverwachtingen en afspraken zijn met
betrekking tot sociale veiligheid. Tevens hoe wij preventief structureel aandacht
geven aan gewenst gedrag, de veiligheid waarborgen en wat het (pedagogisch)
handelen van iedereen die betrokken is bij onze school, inhoudt in deze.

Het ‘Stappenplan Gedrag’ is een interventiemiddel voor het team om te
gebruiken bij kinderen die opvallend gedrag vertonen dat als ongewenst of
grensoverschrijdend kan worden bestempeld. Het team en andere betrokkenen
kunnen met dit stappenplan zien welke stappen er genomen moeten worden
wanneer er sprake is van een van de types van gedrag.

Het is voor een sociaal- en veilig schoolklimaat van doorslaggevend belang om
deze gedragingen tijdig te signaleren en tegelijkertijd te benoemen. Zo weet het
kind waarom hij/zij een waarschuwing krijgt en weet hij/zij van de leerkracht welk
gedrag de leerkracht wel wil zien. 
Het stappenplan moet in eerste instantie de leerkracht en de andere kinderen
rust geven. Uitgangspunt daarbij is dat we op consequente wijze omgaan met
kinderen die problematisch gedrag vertonen.
En waar nodig extra begeleiding en ondersteuning bieden zodat het kind zichzelf
kan zijn en de ouder(s)/verzorger(s) en teamleden handvatten krijgen om het kind
in eigen positieve kracht te laten ontwikkelen.

2. Zicht op kinderen

Wij volgen de kinderen met betrekking tot hun cognitieve en sociaal-emotionele
ontwikkeling. Daarvoor brengen wij ook in beeld hoe een kind zich over het
algemeen gedraagt in de groep en daarbuiten op school.
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De leerbaarheid ten aanzien van gedrag, motivatie van het kind, observaties,
kindkenmerken en de thuissituatie worden eveneens in kaart gebracht om een zo
volledig mogelijk beeld te hebben ten aanzien van het gedrag van een kind.

3. Constatering en beschrijving van types gedrag

Wanneer er ongewenst of grensoverschrijdend gedrag wordt geconstateerd, zal
eerst de onderzoeksvraag worden gesteld of het hier gaat om onwil of
onvermogen. Betreft het onvermogen, dan wordt direct overgegaan naar
ondersteuningsniveau 4 van de Onderwijsroute begeleiding en ondersteuning
Klein Amsterdam (zie separaat document): inzet kindplan/handelingsplan, interne
en externe ondersteuning en betrokkenheid van ouder(s)/verzorger(s) zijn hierin
van essentieel belang.

Is er sprake van onwil, dan zijn de volgende types gedrag te onderscheiden zoals
hieronder beschreven, gevolgd door te nemen stappen en maatregelen onder 4.

Types gedrag en beschrijving

1. Ongewenst gedrag
Gedrag van een kind dat leidt tot een voortdurende belemmering in
het geven van onderwijs of dat de groep belemmert in het leren.

○ praten voor je beurt
○ ongepast taalgebruik
○ werk weigeren
○ aan iemand anders zitten
○ ander uitlachen/beledigen
○ ander kind uitschelden
○ liegen
○ brutaal naar volwassene
○ uitdagen
○ ander buitensluiten
○ aan spullen van ander zitten
○ clownesk gedrag laten zien

2. Grensoverschrijdend gedrag
Als de veiligheid in het geding komt en bij herhaaldelijk en/of extreem
brutaal gedrag

○ grof taalgebruik
○ fysiek reageren op een kind (bijv. slaan, schoppen, bijten, spugen)
○ gericht individueel pestgedrag
○ herhaaldelijk brutaal naar een volwassene
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○ provoceren
○ vernielingen
○ les/activiteit structureel verstoren
○ discriminatie in woord en gedrag
○ volwassene uitschelden
○ structureel bedreigen/(seksueel) intimideren van kinderen of

volwassenen
○ veiligheid van anderen in gevaar brengen
○ ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag

4. Stappen en maatregelen te nemen bij de types gedrag

Er zijn verschillende gradaties in ongewenst en grensoverschrijdend gedrag te
herkennen. Hier horen verschillende maatregelen bij. Binnen Klein Amsterdam
kennen we meerdere maatregelen om zowel de veiligheid van ieder individu te
waarborgen alsmede om een veilig schoolklimaat te scheppen en behouden: 

● Time out plek in de groep
● Reflectiegesprek met kind
● Time out plek in andere groep  (met/zonder tijdbegrenzing, evt. opschalen

tot dagdeel)
● Reflectieformulier
● Gesprek ouder(s)/verzorger(s) en kind/reflectie
● Time out bij intern begeleider / directie
● Schorsing (zie ‘Protocol schorsing en verwijdering’)
● Verwijdering (zie ‘Protocol schorsing en verwijdering’). 

4.A. Ongewenst gedrag in de groep

In de groepssituatie volgt de leerkracht de volgende stappen en maatregelen: 
 

1. Stap 1: Ik zie…, ik wil…, dit is je 1e waarschuwing. Bij de 2e waarschuwing
dan…  

2. Stap 2: Ik zie…, ik wil…, dit is je 2e waarschuwing. Bij de 3e waarschuwing
dan…  

3. Stap 3: Ik zie…, ik wil…, dit is je 3e waarschuwing. Nu ga je naar de time-out
plek in de groep
Leerkracht legt uit waarom het kind hier zit, voor hoelang en welk gedrag
hij/zij wil zien van het kind. Kind werkt verder aan het schoolwerk.
Leerkracht kan wel didactisch ondersteunen, maar bouwt op dat moment
niet aan de relatie. Dit duurt tot de volgende pauze of het volgende
dagdeel.
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Acties door leerkracht:
● reflectiegesprek met kind houden
● positieve verwachting uitspreken
● afspraken maken
● ouder(s)/verzorger(s) op de hoogte stellen
● gesprekken en bijbehorende afspraken vastleggen, deze mailen aan

ouder(s) en in leerlingvolgsysteem zetten (binnen 24 uur).

Als het gedrag binnen korte tijd (een week) voor de 1e keer wordt herhaald door
het kind, dan terug naar consequenties gaan en over tot:

4. Stap 4: time-out in een andere groep: Kind werkt verder en de leerkracht
geeft geen aandacht. Is het kind klaar, heeft het vragen, of loopt het vast
dan is een leesboek beschikbaar. Tot de volgende pauze of dagdeel.

Acties door leerkracht en intern begeleider:
● ouder(s)/verzorger(s) op de hoogte brengen en laten komen voor gesprek

met leerkracht, intern begeleider en kind. In gesprek concreet benoemen
wat er is gebeurd. School en ouders trekken samen op in het zoeken naar
oplossingen en zijn beiden (zie onderstaande tips voor gesprek)
verantwoordelijk. 

● gesprekken en bijbehorende afspraken vastleggen en mailen  aan
ouder(s)/verzorger(s) en in leerlingvolgsysteem zetten (binnen 24 uur).

Wanneer gedrag is verdwenen, dan positieve feedback geven en afspraken maken
om herhaling te voorkomen.

Als het gedrag binnen korte tijd voor de 2e keer wordt herhaald dan valt dit
direct onder grensoverschrijdend gedrag en volgen de stappen die daartoe
behoren.

5. Stap 5: Uit de groep verwijderen en van school laten ophalen door
ouder(s)/verzorger(s). 

Acties door leerkracht, intern begeleider en directie:

● Als de leerling de consequenties niet accepteert of zijn/haar gedrag niet
verandert, dan wordt de intern begeleider of directie ingeschakeld door
leerkracht. Deze ontfermt zich over het kind. De ouder(s)/verzorger(s)
worden gebeld en komen het kind ophalen.

● Intern begeleider en directie plannen direct een gesprek met de
ouder(s)/verzorger(s) waarbij leerkracht ook aanwezig is. Er wordt
besproken dat bij een 3e keer (in circa een jaar tijd) het Protocol schorsing
en verwijdering in gang wordt gezet.
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4.B. Grensoverschrijdend gedrag in de groep

Komt dit gedrag 1x voor dan neemt de leerkracht de volgende stappen en
maatregelen: 
 

1. Stap 1: time-out in een andere groep: Kind werkt verder en de leerkracht
geeft geen aandacht. Is het kind klaar, heeft het vragen, of loopt het vast
dan is een leesboek beschikbaar. Tot de volgende pauze of dagdeel.

Acties door leerkracht en intern begeleider:

● ouder(s)/verzorger(s) worden op de hoogte gebracht en komen voor
gesprek met leerkracht, intern begeleider en kind. In gesprek wordt
concreet benoemd wat er is gebeurd. 

● school en ouder(s)/verzorger(s) trekken samen op in het zoeken naar
oplossingen en zijn beiden (zie onderstaande tips voor gesprek)
verantwoordelijk. 

● gesprekken en bijbehorende afspraken worden vastgelegd door leerkracht,
gemaild aan ouder(s)/verzorger(s) en in leerlingvolgsysteem gezet (binnen
24 uur).

●
Wanneer gedrag is verdwenen, dan positieve feedback geven en afspraken maken
om herhaling te voorkomen.

Als het gedrag binnen korte tijd (een week) voor de 1e keer wordt herhaald door
het kind, dan terug naar consequenties gaan en over tot:

2. Stap 2: Uit de groep verwijderen en van school laten ophalen door
ouder(s)/verzorger(s). 

Acties door leerkracht, intern begeleider en directie:

● Als de leerling de consequenties niet accepteert of zijn/haar gedrag niet
verandert, dan wordt de intern begeleider of directie ingeschakeld door
leerkracht. Deze ontfermt zich over het kind. De ouder(s)/verzorger(s)
worden gebeld en komen het kind ophalen.

● Intern begeleider en directie plannen direct een gesprek met de
ouder(s)/verzorger(s) waarbij leerkracht ook aanwezig is. Er wordt
besproken dat bij een 3e keer (in circa een jaar tijd) het Protocol schorsing
en verwijdering in gang wordt gezet.

4.C. Ongewenst gedrag buiten de groep
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Ook tijdens het buitenspelen kunnen er incidenten voorkomen en kan een kind
ongewenst gedrag vertonen. De tussenschoolse (tso) teamleden zijn dan in eerste
instantie verantwoordelijk. 
Zij hoeven niet direct actie te ondernemen, maar kunnen ervoor kiezen om het
kind tot rust te laten komen op een afgesproken plek om escalaties te
voorkomen. Het kind kan er ook zelf voor kiezen naar die specifieke plek te gaan
als hij/zij denkt boos te gaan worden.  
Wanneer het tso teamlid een moment tijd heeft, gaat hij/zij met het kind praten,
zodat het weer rustig wordt. Daarna kan het kind weer meedoen. 

Zij volgen verder dezelfde stappen zoals hierboven beschreven. Er is een:
● time-out plek (stap 3, na 2 eerdere waarschuwingen)
● plek weg van de andere kinderen (stap 4)
● volgende stap bij verdere escalatie, dan volgt stap 5 en worden de

ouder(s)/verzorger(s) gebeld om hun kind op te halen.

Als het gedrag vraagt om een directe sanctie (bij brutaliteit of als de veiligheid in
het geding is), wordt het kind direct op de afgezonderde plek gezet en wordt er
niet gewaarschuwd.

Acties voor tso teamlid en leerkracht:
● geeft na afloop van het buitenspelen aan de leerkracht door wat er is

voorgevallen
● leerkracht neemt contact op met de ouder(s)/verzorger(s) en volgt de

communicatie zoals hierboven beschreven.

4.D. Zeer ernstig grensoverschrijdend gedrag 

Bij de volgende zeer ernstige grensoverschrijdende gedragingen kan besloten
worden om direct over te gaan op het protocol schorsing en verwijdering:

● Fysiek reageren op een volwassene: gericht op het lichaam, zoals slaan,
schoppen, spugen, verwonden, vastgrijpen enzovoort. 

● Verbaal ongewenst gedrag: schelden, beledigen enzovoort.  
● Psychisch ongewenst gedrag : lastig vallen, bedreigingen met geweld,

chantage, onder druk zetten, schelden, achtervolgen enzovoort.  
● Vernielingen van objecten en materialen.  
● Weglopen van de school. 
● Alle regels negeren
● Discriminatie in woord of gedrag.  
● (Nep)wapens: Op onze school zijn (nep)wapens en gevaarlijke voorwerpen

streng verboden.  
● Stelen van kostbare spullen
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● Zwaar seksueel grensoverschrijdend gedrag: seksistische opmerkingen,
seksuele toespelingen, ongewenste intimiteiten, etc.  

● Digitaal geweld: pestgedrag via internet.  
● Gebruik of bezit van verdovende middelen.

Het is aan de directie van de school om dit te beoordelen.  

Grensoverschrijdend gedrag met een slachtoffer
Indien bij grensoverschrijdend gedrag sprake is van een slachtoffer, worden beide
ouders op de hoogte gebracht. De ouders van het kind dat grensoverschrijdend
gedrag laat zien komen op gesprek.
Het overwegen van een schorsing is aan de orde als het grensoverschrijdende
gedrag direct optreden noodzakelijk maakt. Er zal met zorg gehandeld worden
om het gevoel van veiligheid bij het slachtoffer te herstellen en te waarborgen.  
 

5. Terugkeer van kind naar de groep 
Bij terugkomst in de groep biedt het kind excuses aan de leerkracht en/of degene
die last hebben gehad van zijn/haar gedrag en maakt het goed. De leerkracht
besteedt hier in de groep aandacht aan. Belangrijk is dat het kind die wil
terugkeren in de groep, hoort en begrijpt wat zijn/haar gedrag voor gevolgen
heeft voor de anderen. Dus niet dat hij/zij zelf wordt begrepen.  
Hierna wordt weer begonnen bij stap 1.

6. Voor de teamleden
Wat vraagt dit van onderwijs- en opvang teamleden

● Een time-out plek in (of net buiten) de groep
● Afspraken over de groep waar een kind bij stap 4 geplaatst kan worden
● Een universele sanctie die bij de time-out hoort
● Een time-out plek tijdens het buitenspelen bij stap 3 en 4

 
Wat is belangrijk in het gesprek met de ouders bij opvallend gedrag 

● Bedenk wat de grenzen van jou en de groep zijn en communiceer dit
duidelijk met de ouder(s)/verzorger(s).

● Zoek naar het gemeenschappelijk belang in de opvoeding van het kind.
● Leg duidelijk uit wat je van het kind wil en waarom. 
● Benadruk dat het in het belang van het kind  is om samen één lijn te

trekken. 
● Houd bij het gesprek in gedachten dat het gaat om het gedrag van het

kind. Dus niet om hoe het zich voelt of waar het gedrag vandaan komt.  
● Je kunt grensoverschrijdend gedrag wel begrijpen, niet accepteren. 
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● Leg uit wat je gaat doen, houd hierbij in de gaten dat je meer kinderen in
de groep hebt en dus niet zomaar alles kunt doen voor dit kind. De
ouder(s)/verzorger(s) bepalen niet wat jij in de groep gaat doen. 

● Maak afspraken, wat gaan de ouder(s)/verzorger(s) doen om te zorgen dat
het kind weer mee kan? Maak dit concreet, schrijf het op, eventueel met
een handelingsplan en/of kindplan. Zet het in het leerlingvolgsysteem. 

● Als je je onzeker voelt vraag je altijd de intern begeleider of directie erbij. 
● Als je je onveilig of niet gerespecteerd voelt in het gesprek breek je het

gesprek af met de boodschap: we maken een nieuwe afspraak, ik voel me
niet gerespecteerd. Bij de volgende afspraak zit er iemand bij. 
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