
AANPAK GEDRAG 

overtreden regels 
verbaal / fysiek geweld 

 

Beste ouders,  
 

Onze maatschappij verandert snel. Kinderen komen sneller in aanraking 
met woorden, onderwerpen en beeldmateriaal die niet geschikt zijn voor 
hun leeftijd. Ook in onze school merken we spijtig genoeg deze evolutie.  
 

Veel leerlingen vinden het normaal dat er verbaal / fysiek geweld gebruikt 
wordt (ook naar volwassenen) en dat ze gewoon hun zin kunnen doen. 
Respect en zich houden aan regels / afspraken horen er vaak niet meer bij. 

Als school willen we hier hard aan werken. We kunnen dit enkel doen 
samen met jullie, de ouders. Op onze school gelden er vier duidelijke 
regels. Deze hangen ook uit op de speelplaats: 
 

    

Alles en iedereen 
op zijn plaats 

Alles en iedereen 
op zijn tijd 

We dragen zorg  
voor alles en iedereen 

Stop is stop 

We nemen ons voor om deze regels na elke vakantie opnieuw te herhalen, 
maar we merken nu dat onze acties weinig verschil maken. We spreken 
leerlingen aan, herhalen de regels of laten hen de regel herhalen, maar de 
dag nadien stellen we vast dat opnieuw hetzelfde gebeurt. De kinderen 
ervaren nu een soort van straffeloosheid.  

Met ons team willen we volgende aanpak toepassen: 

In de 1ste plaats worden kinderen die mooi spelen positief bekrachtigd.  

Verder werken we met een gedragskaart met gele en rode kaarten.  
Deze kaart zal vooraan in de schoolagenda van elk kind gekleefd worden. 

 

Overtreden van de speelplaatsregels: 

 

Eerste en tweede overtreding van de speelplaatsregels:  
Het kind wordt aangesproken en we laten de regel herhalen.  
De leerling krijgt een gele kaart.  
Dit wordt aangeduid op het blad vooraan in de agenda.  

 

Derde overtreding van de speelplaatsregels:  
Het kind krijgt een derde gele kaart.  
De leerling krijgt een schrijftaak en is drie speeltijden geschorst. 

Bij verbale en fysieke agressie in de klas of op de speelplaats: 

 

Tegenover een medeleerling: het kind krijgt een rode kaart.  
De leerling krijgt een schrijftaak en is drie speeltijden geschorst.  

 

Bij het ontvangen van een tweede rode kaart krijgt de leerling 
een schrijftaak en is hij/zij één dag geschorst uit de klas. 

Tegenover een toezichter of leraar: Het kind krijgt direct  
een tweede rode kaart  en is één dag geschorst uit de klas. 

 

De nota’s van de gele of rode kaart worden geschreven door de persoon 
die op dat moment toezicht houdt over uw kind. Gelieve de nota steeds 
te ondertekenen. De directeur zal bij een derde gele kaart of een rode 
kaart de ouders steeds telefonisch verwittigen. Wanneer een gele of rode 
kaart vol is, moet deze bij de directeur vervangen worden.   

We verwachten van de kinderen ook herstel indien van toepassing. Bv. na 
het uitschelden van een toezichter moet er een actie zijn tot herstel 
(sorrybox.be, sorrystrip, brief schrijven, tekening maken enz..). 

We rekenen op jullie steun, ook bij een straf. Na het lezen van deze 
strategie, weten jullie dat een straf niet zomaar uit de lucht komt 
vallen. Wij zullen onze aanpak ook evalueren en bijsturen indien nodig. 

Bij vragen of opmerkingen mag u mij altijd telefonisch contacteren. 
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