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1. Uitgangspunten 

Zoals we in onze visie op De Waterlelie aangeven, zijn wij een christelijke school waar kinderen, 

leerkrachten en ouders zich veilig voelen met duidelijke omgangsregels.  

We zorgen voor een uitdagende leeromgeving, waarbij we aansluiten op de onderwijsbehoeften van 

de kinderen. In onze manier van lesgeven zijn wij enthousiast en zorgen we voor een veilig 

pedagogisch klimaat.  

Ons pedagogisch klimaat kenmerkt zich door een veilige en prettige sfeer, waarin iedereen zichzelf 

kan zijn. Wij zorgen voor structuur, regels en rust. Als team dragen wij zorg voor het welzijn van 

kinderen, leerkrachten en ouders.  

Het algemene uitgangspunt is:  ‘Jouw gedrag doet ertoe!’ 
 Zeg ik wat ik doe en doe ik wat ik zeg. Hierdoor kan een ander op mij rekenen en ben ik 

voorspelbaar, dat geeft vertrouwen en wordt gewaardeerd. Ik houd mij aan regels en 

afspraken. 

 Praat ik niet over iemand, maar met iemand. Hierdoor toon ik respect voor de ander en geef 

ik vertrouwen. Dit is een voorwaarde om je veilig te voelen en om jezelf te mogen zijn 

(empathie). Mijn intentie is goed, waardoor ik laat zien dat ik eerlijk en open ben. Ik ben 

integer. 

 Ben ik professioneel. Ik hanteer een professioneel denkkader:  

 Wat is goed voor de kinderen?  

 Wat is goed voor de organisatie?  

 Wat is goed voor mij?  

 Daarnaast heb ik een voorbeeldfunctie wat betekent dat mijn pedagogisch klassenklimaat 

ook mijn pedagogisch schoolklimaat is. Dat wat ik in de klas voorsta, doe ik ook binnen het 

team.  

 Sta ik open voor en ben geïnteresseerd in de ander. Ik maak tijd vrij om naar de ander te 

luisteren en de ander te bevragen, wat maakt dat ik betrokken ben. Ik oordeel niet en laat de 

ander in zijn/haar waarde. Mijn intentie is om het met iedereen goed te hebben. Het draagt 

bij aan een gezellige sfeer. 

 Maak ik gebruik van talenten van anderen. Ik durf om ondersteuning te vragen en ik geef 

ondersteuning. 

 Zie ik eigen irritatie als signaal om zelf iets te veranderen, waardoor ik veilig ben voor de 

ander. Het is respectvol en draagt bij aan een goede positieve sfeer. 

 Geef ik de ander feedback bij het wel of niet nakomen van deze regels, waardoor ik laat 

zien dat ik mede verantwoordelijk ben voor het behoud van het schoolklimaat. Ik baseer mijn 

feedback op feiten en ben opbouwend. “Leren over jezelf door de blik van de ander” 
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2. Schoolregels van De Waterlelie  

Jouw gedrag doet ertoe! 

2.1 Omgangsregels 

We vinden het van belang dat kinderen goed met elkaar leren omgaan. Onze 

voorbeeldfunctie speelt daarbij een grote rol, zoals wij als team met elkaar omgaan.  

 

Hoe kinderen met elkaar om moeten gaan, hebben we samengevat in onderstaande 

omgangsregels.  

 Iedereen hoort erbij 

 Je let op je woorden en houdt je handen thuis 

 Over problemen praten we 

 We komen afspraken na 

 We houden de school mooi en schoon 

 We gaan netjes met ieders spullen om 

 We zorgen dat iedereen rustig kan werken 

 We luisteren naar elkaar 

 We nemen elkaar serieus en melden problemen 

 De school is een wandelgebied 

2.2 Voorkomen pestgedrag 

Pedagogisch klimaat  

Een klimaat waar een kind zich veilig voelt is een vereiste voor een goede sociaal emotionele 

ontwikkeling. De leerkracht zal een “iedereen – mag – er – zijn “ gevoel moeten 

bewerkstelligen. Dit zal preventief werken m.b.t. het pesten en maakt van de school een 

goed pedagogisch instituut.  

 

Sociaal emotionele ontwikkeling  

Wij gebruiken de methode KWINK. Deze methode is erop gericht pesten te voorkomen. 
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3. Methode sociaal emotionele ontwikkeling  

3.1 Kwink 

Wij gebruiken op school de methode KWINK. Een methode voor sociaal emotionele ontwikkeling. 

Kwink zet de kracht van de groep in tegen pesten. Kwink is een online methode voor sociaal-

emotioneel leren (SEL), inclusief burgerschap, sociale integratie en mediawijsheid.  

Er worden 20 lessen per jaar gegeven. We geven een Kwink les allemaal in dezelfde week zodat 

duidelijk is voor alle kinderen aan welke competentie wordt gewerkt. Bij elke les hoort een 

gedragsregel die duidelijk wordt opgehangen in de klas.  

Ouders kunnen via deze link inzien wat de kinderen leren op het gebied van sociale- en emotionele 

vaardigheden: http://www.kwinkopschool.nl/nl/verantwoording/voor-ouders/  

 

Bij een sterke en veilige groep horen gedragsregels. Hoe sterker en veiliger die groep is, hoe beter de 

leerlingen zullen presteren. Dat kan alleen maar in een groep waarin op een planmatige en 

structurele manier wordt gewerkt aan het sociaal-emotioneel leren van kinderen, waarin positief 

gedrag bevestigd wordt en verstorend gedrag geen kans krijgt. Het systematisch aanleren van SEL- 

competenties (levensvaardigheden) draagt wezenlijk bij aan een veilige leer- en leefomgeving. Het 

gaat daarbij om deze vijf competenties. 

1. Besef hebben van jezelf: 

- Kunnen inschatten van je eigen gevoelens 

- Kennis hebben van je interesses, waarden en kracht 

- Een gezond zelfvertrouwen. 

2. Besef hebben van de ander: 

- Empathie 

- Perspectief nemen 

- Verschillen tussen individuen en groepen herkennen en waarderen  

- Sociale cues juist interpreteren 

3. Keuzes kunnen maken: 

- Weloverwogen kiezen met de juiste aandacht voor jezelf en de ander 

- Bijdragen aan een positief klimaat in je school 

- Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen gedrag 

4. Zelfmanagement: 

- Impulscontrole bij stressvolle situaties 

- Omgaan met heftige emoties 

- Doelgericht gedrag 

5. Relaties kunnen hanteren:  

- Relaties aangaan gebaseerd op samenwerking 

- Sociale druk weerstaan 

- Conflicten oplossen 

 

De kinderen worden in hun sociaal-emotionele ontwikkeling gevolgd door middel van het 

registratiesysteem SCOL (Sociale Competentie Observatie Lijst). SCOL gaat uit van de vijf 

competenties die aangeboden worden bij KWINK. 

http://www.kwinkopschool.nl/nl/verantwoording/voor-ouders/
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3.2 Gedragscoördinator 

 
De meeste kinderen zullen in de SCOL voldoende score en kunnen met onze basisaanpak prima 

functioneren. 

Kinderen die uitvallen binnen SCOL of vanwege een stoornis niet mee kunnen in onze basisaanpak 

hebben een andere begeleiding nodig. Eerst worden deze kinderen binnen de leerlingbespreking 

besproken.  

Wanneer het gedrag belemmerend is voor de ontwikkeling en/ of de klassenomgeving, wordt de 

gedragscoördinator ingeschakeld.  

Binnen CBS de Waterlelie is een gedragscoördinator  aanwezig. De gedragscoördinator  wordt op 

verzoek van de Intern begeleider bij de ontwikkeling van een kind of groep betrokken. 

De taak die de gedragscoördinator  heeft is het bewaken en borgen van de sociaal-emotionele 

ontwikkeling van het kind of de groep. 

Dit bewaken en borgen gebeurt door middel van klassenbezoeken, gesprekken met de leerkracht en 

gesprekken met het kind en de ouders. 

Op het moment dat er meer nodig is dan de ondersteuning die wij op school kunnen bieden op 

sociaal-emotioneel gebied, zoeken wij externe hulp. 

 

4. Pestprotocol 

4.1 Het belang van een pestprotocol 

Alle kinderen moeten zich bij ons op school veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen 

ontwikkelen. Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen stellen we alle kinderen 

in de gelegenheid om met veel plezier naar school te gaan. 

De leerkrachten bevorderen dit door het scheppen van een veilig klimaat en een prettige 

werksfeer in de klas en op het schoolplein. Ieder mens mag er zijn! 

We zijn ons ervan bewust dat pesten helaas op iedere school voor komt, ook bij ons. Het is 

een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken. 

4.2 Wat zijn de uitgangspunten van de school als het over pesten gaat? 

Als school willen we alert zijn op pestgedrag en actie ondernemen. We willen kinderen leren 

hoe ze met elkaar om moeten gaan. Als pesten en pestgedrag  toch plaatsvindt, ervaren we 

dat als een probleem op onze school. Dit probleem nemen we serieus en dan volgen we de 

procedures van het protocol, zowel voor het gepeste kind, de pester(s) en de zwijgende 

groep kinderen als voor de ouders en de leerkrachten.  

Leerkrachten en ouders moeten tijdig pestgedrag signaleren en alert zijn op pestgedrag in 

algemene zin. Wordt pestgedrag gesignaleerd, dan wordt de leerkracht of ouder hiervan op 

de hoogte gebracht. 
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4.3 Wat wordt onder pesten verstaan? 

We spreken van pestgedrag als dezelfde leerling regelmatig en systematisch bedreigd, 

vernederd en geïntimideerd wordt. Waar gepest wordt, hebben alle betrokkenen er last van. 

In een klas waar gepest wordt, kunnen alle kinderen slachtoffer worden. Pestgedrag moet 

daarom door iedereen serieus worden genomen! 

Het lastige is dat het pestgedrag zich vaak in het verborgene afspeelt, zodat het moeilijk is er 

een vinger op te leggen.  

 

Het verschil tussen plagen en pesten. 

Iemand op het schoolplein een flinke duw geven kan plagen zijn, maar het kan net zo goed 

gaan om echt pestgedrag. We spreken over plagen wanneer kinderen min of meer aan 

elkaar gewaagd zijn en het vertoonde gedrag een uitnodigend karakter heeft om iets terug 

te geven vanuit een onschuldige sfeer. Het gaat dan om een spelletje, dat door geen van de 

kinderen als bedreigend of echt vervelend wordt ervaren. De pedagogische waarde hiervan 

is dat doordat de kinderen elkaar eens uitdagen, ze leren om met allerlei conflicten om te 

gaan. Dat is een vaardigheid die ze later in hun leven van pas komt bij conflicthantering waar 

iedereen in zijn of haar leven mee te maken krijgt. 

Pesten is een vorm van geweld en daarmee grensoverschrijdend en zeer bedreigend. 

Hierdoor wordt de veiligheid van de omgeving van het kind aangetast. De inzet van 

pestgedrag is altijd macht door intimidatie.  

4.4 Wat zijn signalen voor een pestsituatie? 

Pesten gebeurt bijna altijd buiten het zicht van de leerkracht. Het melden van pesten is 

daarom heel belangrijk: als het niet gemeld wordt, kan de leerkracht niets doen. 

Kinderen die gepest worden gaan vaak ander gedrag vertonen. Het rijtje met signalen 

hieronder kan een goede leidraad zijn om te bekijken of er sprake is van pesten. Het kind…  

- niet meer naar school wil  

- niets meer over school vertelt  

- nooit andere kinderen mee naar huis neemt   

- op school slechtere resultaten haalt dan vroeger   

- vaak dingen kwijt is of met kapotte spullen thuis komt.   

- vaak hoofdpijn of buikpijn heeft  

- blauwe plekken heeft op ongewone plaatsen   

- niet wil gaan slapen, veel wakker wordt of nachtmerries heeft  

- haar of zijn verjaardag niet wil vieren.  

- niet wil buiten spelen   

- niet alleen een boodschap durft te doen.   

- niet meer naar de club of speeltuin wil gaan   

- bepaalde kleren absoluut niet meer aan wil  

- thuis prikkelbaar, boos of verdrietig is 
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- blijft onnodig lang op school rondhangen 

- gaat weer bedplassen 

- heeft regelmatig hoofdpijn 

- klaagt veel over buikpijn 

- is teruggetrokken in contacten 

- is opvallend stil tijdens de les 

- staat tijdens de pauzes vaak alleen.  

Wanneer u dit signaleert, neem dan contact op met de leerkracht van uw kind. Het is niet 

zeker dat uw kind gepest wordt, maar het is wel belangrijk om over de signalen met de 

leerkracht van uw kind te praten.  
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4.5 Welke stappen worden er gezet als er gepest wordt? 

 

 
  

1. Signalering
Leerkracht, ouders en andere betrokkenen zien signalen van pesten 
bij kind. 

2. Melding
Omgeving maakt een melding van het gedrag. Leerkracht is hierin de 
eerste verantwoordelijke om het pestgedrag tegen te gaan. 

3. Gesprekken met kinderen
Gesprek wordt gevoerd met gepeste, pester en de meelopers. Samen 
wordt er gezocht naar een oplossing. IB-er en ouders gepeste en 
pester worden op de hoogte gesteld van voortgang. 

4. Bij herhaling gesprek ouders pester
Ouders pester worden op school uitgenodigd om aanpak te bespreken. 
IB adviseert hierbij.  Ouders gepeste worden op de hoogte gesteld. Bij 
de directie wordt een melding gedaan. 

5. Nog steeds doorgaan: sancties
Optie 1: sanctie wordt bepaald door leerkracht in collegiaal overleg

Optie 2: besluit directie tot schorsing/ verwijdering

Directie is eindverantwoordelijk
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5. Protocol ongewenst gedrag 

5.1 Normen, waarden en gezag 

Onderwijs wordt gezien als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van school en ouders/verzorgers. 

Om goed onderwijs te kunnen bieden is het belangrijk dat leerkrachten, ouders/verzorgers en 

leerlingen respect voor elkaar hebben, open en eerlijk met elkaar communiceren en vertrouwen in 

elkaar hebben. Hiertoe hebben wij gedragsregels (zie bijlage) opgesteld, die de basis vormen voor 

een goed en veilig pedagogisch klimaat. Iedereen waaronder de leerlingen, de teamleden, de 

ouders/verzorgers en anderen, wordt geacht zowel binnen als buiten de school zich aan die 

gedragsregels te houden, zich er verantwoordelijk voor te voelen en elkaar er op aan te spreken. 

5.2 Ongewenst gedrag van leerlingen, leerkracht en ouders 

Het omgaan met ongewenst of agressief gedrag van leerlingen, ouders en leerkrachten behoort tot de 

verantwoordelijkheid van de leerkrachten, intern begeleider en de directie. 

Het gedrag kan een reactie zijn op het gedrag van een kind, een ouder of een leerkracht omdat de 

vertrouwensrelatie tussen de betrokkenen verstoord is. In het omgaan met ernstig ongewenst of 

agressief gedrag is het noodzakelijk om de grenzen van wat wij acceptabel vinden duidelijk te trekken. 

Voorbeelden van duidelijk ongewenst gedrag zijn: 

- handtastelijkheden jegens leerlingen, ouders en leerkrachten 

- dreigen met fysiek geweld 

- verbaal geweld 

- ongepast aanspreken van andere kinderen waarbij de relatie "groot tegenover klein" is ingezet 

- schelden/vloeken 

- aanspreken van leerkrachten/ collega’s in het bijzijn van ouders of leerlingen en waar een 

bijzonder negatieve gesprekslading is. 

5.3 Maatregelen bij overtreding gedragsregels door leerlingen 

Wanneer de gedragsregels worden overschreden, kunnen onder andere de volgende maatregelen 

worden getroffen met als doel de leerling bewust te maken van zijn ongewenst gedrag en ongewenst 

gedrag voor de toekomst te voorkomen: 

- De leerling wordt aangesproken op de overtreding door de leerkracht, 

- De leerling biedt afhankelijk van de overtreding zijn excuses aan, 

- De leerling krijgt extra werkopdrachten, die op school of thuis worden gemaakt, 

- De leerling blijft gedurende één of meerdere pauze binnen, 

- De leerling blijft gedurende één of enkele dagen na schooltijd na 

- De leerling wordt verwezen naar de directie, die vervolgens maatregelen zal treffen. Dit kan 

onder andere betekenen dat er een gedragscontract gemaakt wordt, die 6 wekelijks 

geëvalueerd wordt met kind en ouders. 

- De leerkracht maakt altijd een verslag in ESIS. (evt. met verslag van het incident betreffende 

leerling, omstanders, slachtoffer) 

5.4 Maatregelen bij ongewenst gedrag van leerkrachten 

Gedraagt een leerkracht zich niet op een professionele manier als omschreven in 5.2 of zijn er andere 

ongewenste gedragingen, dan kan door de directie besloten worden tot: 
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- het geven van een waarschuwing aan de leerkracht 

- het geven van een officiële waarschuwing aan de leerkracht  

- de leerkracht tijdelijk op non-actief te zetten 

- de leerkracht te verzoeken een andere school te zoeken. 

 

Noodzakelijk bij het handhaven van deze afspraken is: 

- een registratie van het voorval in het personeelsdossier 

- de bovenschools manager als vertegenwoordiger van het bestuur in te lichten 

- de algemeen directeur van de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden in te lichten. 

5.5 Maatregelen bij ongewenst gedrag van ouders 

Is de gedragsregel overschreden, dan kan worden besloten tot: 

- het geven van een waarschuwing aan de ouders – leerlingen 

- de ouders een "schoolverbod" te geven 

- de ouders te verzoeken een andere school voor hun kind te zoeken 

- het schorsen van de leerling  

- de leerling te verwijderen  

 

Een schoolverbod houdt in dat ouders zonder toestemming van de directie niet op het terrein van de 

school mogen komen. Noodzakelijk bij het handhaven van deze afspraken is: 

- een goede registratie van voorvallen  

- de algemeen directeur als vertegenwoordiger van het bestuur in te lichten 

- de rijksinspectie te informeren 

- zo nodig de wijkagent te informeren 

- zo nodig melding te doen bij leerplicht 
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6. Onwerkbaar gedrag 

6.1 Definitie onwerkbaar gedrag 

Gedragsregels kunnen zodanig worden overtreden dat er sprake is van onwerkbaar gedrag. 

Wij verstaan onder onwerkbaar gedrag dat een leerling: 

- Al dan niet met aanleiding (extreem) fysiek geweld gebruikt naar anderen, 

- Niet meer voor rede vatbaar is en/of 

- In redelijkheid niet meer luistert naar zijn meerdere op school. 

Aanpak en sancties bij onwerkbaar gedrag 

6.2 1e incident: officiële waarschuwing 

De leerkracht verwijdert de leerling uit de klas en plaatst de leerling naar een hogere groep (time-

out). De leerkracht neemt telefonisch contact op met de ouders en verzoekt hen na schooltijd op 

school te komen om het onwerkbare gedrag van de leerling te bespreken. De leerkracht maakt 

preventieve afspraken met de leerling en ouders om het onwerkbare gedrag voor de toekomst te 

voorkomen. Leerkracht noteert afspraken in ESIS bij incidentmelding en mailt de gemaakte afspraken 

naar de ouders. Vanuit school wordt de ouders een brief verstuurd met een officiële waarschuwing. 

6.3 2e incident: schorsing van 1 dag 

Wanneer een leerling een tweede keer wederom onwerkbaar gedrag toont binnen één schooljaar, 

wordt de leerling verwezen naar de directie. De leerkracht belt de ouders met het verzoek per direct 

hun kind op te halen. Dit gebeurt in overleg met de directie. De directie beslist over een schorsing 

van één dag. De directie bevestigt het incident, het onwerkbare gedrag en de schorsingsmaatregel 

aan de ouders. De schorsingsbrief wordt toegevoegd in ESIS bij verslagen.  

6.4 3e incident: langere schorsing of verwijdering 

Bij een derde en volgende incident wordt dezelfde werkwijze gevolgd als beschreven onder het 

tweede incident. De directie beslist over een tweede schorsing. Wanneer een leerling na schorsing 

wederom onwerkbaar gedrag toont, kan de directie het bevoegd gezag adviseren de leerling van 

school te verwijderen. Voor het overige wordt verwezen naar de toelichting bij de maatregel van 

schorsing en verwijdering zoals beschreven in dit protocol. 

6.5 Excessief wangedrag 

Bij excessief wangedrag kan een onmiddellijke verwijdering plaatsvinden, zonder time outs. Met deze 

aanpak moet voor de leerlingen, ouders en leerkrachten duidelijk zijn welk gedrag niet geaccepteerd 

wordt. Dit moet altijd samen met de directie worden besloten. 

 

Noodzakelijk bij dit excessieve wangedrag is: 

- een goede registratie van voorvallen  

- de algemeen directeur als vertegenwoordiger van het bestuur in te lichten 

- de rijksinspectie te informeren 
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- zo nodig de wijkagent te informeren 

- zo nodig melding te doen bij leerplicht 

6.6 Toelichting bij de maatregel van officiële waarschuwing, schorsing  

       en verwijdering 

Er zijn 3 vormen van maatregelen te nemen: 

- Officiële waarschuwing 

- Schorsing 

- Verwijdering 

 

De school zorgt voor dossiervorming. Op deze wijze worden afspraken vastgelegd en kunnen 

onduidelijkheden voorkomen worden. Dossiervorming draagt bij aan een correcte afhandeling van 

eventuele problemen. 

Een officiële waarschuwing is een maatregel die genomen wordt bij een ernstig incident en/of 

onwerkbaar gedrag.  

Schorsing is aan de orde wanneer de directie of het bevoegd gezag bij ernstig wangedrag 

(onwerkbaar) gedrag van leerling en/of ouders onmiddellijk moet optreden en er tijd nodig is voor 

zoeken naar een oplossing. 

Verwijdering is een maatregel bij zodanig ernstig wangedrag dat het bevoegd gezag concludeert dat 

de relatie tussen school en leerling (ouders/verzorgers) onherstelbaar is verstoord. 

Een beslissing tot een officiële waarschuwing, schorsing of verwijdering moet met de uiterste 

zorgvuldigheid worden genomen. 

6.6.1 Officiële waarschuwing 
Een ernstig incident (onwerkbaar gedrag) leidt tot een officiële waarschuwing. Hierbij gelden de 

volgende voorwaarden: 

In geval van een officiële waarschuwing wordt de leerling voor de rest van de dag in een hogere 

groep geplaatst. Ouders worden onmiddellijk van het incident en de officiële waarschuwing met 

toelichting op de hoogte gebracht. De time-out maatregel kan eenmaal worden verlengt met 1 dag. 

Daarna kan de leerling worden geschorst voor maximaal 5 schooldagen.  

6.6.2 Schorsing (SCOH beleid) 
Voordat een school ertoe overgaat een leerling te verwijderen is het ook mogelijk een leerling te 
schorsen. Schorsen wordt toegepast in situaties waarin de leerling of de ouders een ernstige 
verstoring van de goede orde op de school hebben veroorzaakt. De schorsing is dan bedoeld om rust 
te brengen. Op deze manier krijgt de school even de tijd om na te denken over eventueel te nemen 
maatregelen. De directeur kan deze maatregel zelfstandig nemen. Echter, bij een schorsing van 1 dag 
neemt de directeur het besluit en stelt hij vervolgens het bevoegd gezag op de hoogte. Bij een 
schorsing van 2 tot maximaal 5 dagen vindt in ieder geval vooraf overleg plaats met het bevoegd 
gezag (i.c. de sectordirecteur onderwijs of de beleidsmedewerker onderwijs). 

De directeur kan met opgave van redenen een leerling voor een periode van ten hoogste 5 
schooldagen schorsen. Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan de ouders bekendgemaakt. Als 
de directeur van de school besluit een leerling te schorsen moeten de volgende stappen worden 
gezet: 

1 De directeur neemt pas een besluit tot schorsing na een zorgvuldige belangenafweging. Hierbij kan 
gedacht worden aan bepaald gedrag van een leerling dan wel ouder, bijvoorbeeld het herhaald 
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overtreden van schoolregels, bedreigend gedrag, strafbare feiten plegen op school dan wel in relatie 
met school, gezagsondermijnend gedrag, onhanteerbaar gedrag. Ook kan gedacht worden aan een 
vertrouwensbreuk, waarbij bijv. dwingende adviezen niet worden opgevolgd. 

2 Het besluit tot schorsing moet schriftelijk - en met opgave van redenen - aan de ouder(gesprek 
betreffende de maatregel. Hierbij dienen nadrukkelijk oplossingsmogelijkheden te worden verkend, 
waarbij de mogelijkheden en de onmogelijkheden van de opvang van de leerling op de school aan de 
orde komen. 

3 Gedurende de schorsing wordt de leerling de toegang tot de lessen op school ontzegd. Voor zover 
mogelijk worden er maatregelen getroffen waardoor de voortgang van het leerproces van de leerling 
gewaarborgd kan worden. 

4 Van de schorsing en het gesprek met de ouder(s) wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt 
door de ouder(s)/verzorger(s) voor gezien getekend. Mochten ouders niet willen tekenen, dan 
kunnen oplossingen zijn: mailen, in bijzijn van een personeelslid overhandigen, aangetekend laten 
bezorgen. 

5 Bij schorsing voor langer dan een dag stelt de directeur de inspectie via het schooldossier en de 
leerplichtambtenaar schriftelijk en met opgave van redenen van dit feit in kennis. 

6 Een schorsing duurt ten hoogste vijf schooldagen. De leerling dient daarna in beginsel weer 
toegelaten te worden op school, tenzij de schorsing gebruikt is (en zodanig is aangekondigd) als 
overgangsmaatregel naar een definitieve verwijdering. We spreken in dat geval niet meer van 
schorsing, maar van “vrijstelling voor bezoek aan de school”. Deze vrijstelling duurt dan net zo lang 
als de tijd die nodig is om te komen tot een beslissing over die eventuele verwijdering. 

7 Deze vrijstelling van/voor onderwijs kan alleen bij ernstige gedragsproblemen waarbij de veiligheid 
van het kind en/of de klasgenootjes in gevaar is. Dit is SCOH eigen beleid. 

6.6.3  Verwijderen (SCOH beleid) 

Net als in andere rechtspraak, wordt een verwijdering gezien als laatste redmiddel. Dat betekent 
(behoudens zeer ernstige acute situaties) dat er eerst andere pogingen moeten zijn ondernomen om 
de situatie te normaliseren: gesprekken, concrete (gedrags)afspraken, een afkoelingsperiode, 
mogelijk bemiddeling door een derde. Daarbij mag een school er wel van uitgaan dat de ouders 
respect kunnen (blijven) opbrengen voor de professionele inzichten en afwegingen van de school. 

In grote lijnen zijn er vier gronden voor verwijdering van een leerlingen: 

* De school kan niet (langer) voldoen aan de zorgbehoefte van de leerling. De verwijdering is dan 
vooral onderwijskundig en/of organisatorisch ingegeven. Is dit geval, is het van belang eerst vast te 
stellen of de leerling formeel thuishoort in of toelaatbaar is tot het speciaal onderwijs, of dat de 
leerling thuishoort in het regulier basisonderwijs. Een leerling is toelaatbaar tot het speciaal 
(basis)onderwijs als het samenwerkingsverband waartoe de school behoort de leerling toelaatbaar 
heeft verklaard of als het door een instelling van cluster 1 of 2 een toekenning heeft gekregen voor 
een intensief arrangement. Als die toelaatbaarheidsverklaring/ toekenning aanwezig is, maar de 
ouders of de speciale basisschool weigeren met de plaatsing in te stemmen, dan kan de basisschool 
alsnog tot verwijdering overgaan. 
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* Verwijdering op basis van ernstig wangedrag van de leerling. Enkele voorbeelden van wangedrag 
zijn: overtreding van de schoolregels, agressief gedrag, bedreiging, vandalisme, seksuele intimidatie. 
Verder moeten lichtere maatregelen hebben gefaald en moet de leerling en/of zijn ouders zijn 
gewaarschuwd dat bij de eerstvolgende keer van wangedrag tot verwijdering wordt overgegaan. 
Overigens is in de praktijk gebleken dat verwijdering (formele maatregel) gebaseerd moet zijn op een 
schoolreglement dat duidelijke grenzen stelt aan het gedrag van de leerlingen (informele 
maatregelen). 

* Ook het gedrag van ouders of de relatie tussen de school en ouders kan reden zijn om tot 
verwijdering over te gaan. In dit geval is het van groot belang dat er gedragsregels zijn hoe de school 
met wangedrag omgaat en wanneer de grens van verwijdering is bereikt. Dit kan worden 
gepubliceerd in de schoolgids. Belangrijk is echter dat de voorzieningenrechter niet alleen verlangt 
dat het om een ernstig verstoorde relatie gaat, waarvan het niet aannemelijk is dat herstel te 
verwachten is, maar ook dat de verstandhouding een negatieve invloed moet hebben op 'het ordelijk 
functioneren van de school'. Het onderwijsproces zelf zal er dus onder te lijden moeten hebben en 
niet alleen voor de leerling zelf, maar ook breder. 

* Verwijdering vanwege gedrag dat in strijd is met de grondslag van de school. 

Voor het verwijderen van leerlingen moet een procedure gevolgd worden waarbij (leerling en) 
ouder(s) betrokken is/zijn en de leerplichtambtenaar een speciale rol vervult. Aandachtspunt: voer 
de gesprekken daar waar kan niet alleen! De stappen luiden als volgt: 

1 Voordat een besluit over definitieve verwijdering genomen wordt, moet de directeur de betrokken 
leerkracht (evt. ander personeelslid) in de gelegenheid stellen om gehoord te worden. Leg de 
resultaten van dat gesprek vast. Geeft het resultaat van dit gesprek geen aanleiding het standpunt te 
herzien, zet dan de procedure tot verwijdering in gang. Overigens neemt u eerst een besluit tot een 
voornemen tot verwijdering. Dit kan dan later worden omgezet in een definitief besluit. 

2 Nodig de ouders schriftelijk uit voor een gesprek en kondig daarin aan dat u met hen wilt spreken 
over uw voornemen tot verwijdering van hun kind (voorbeeldbrief bijlage). Als het goed is, hebben er 
hieraan voorafgaand al meer gesprekken met de ouders plaats gevonden over hun kind, zodat het 
besluit niet als een grote verrassing komt. Onderbouw uw voornemen en leg uit waarom het belang 
van de school voorgaat boven het belang van het kind en de ouders. Geef het doel van het gesprek 
aan en beschrijf de te volgen procedure, zoals de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen. Het 
gesprek dient om het standpunt van de ouders over de verwijdering van hun kind te vernemen. 

3 Als het gesprek met de ouders geen aanleiding geeft uw standpunt te herzien, bericht dit dan 
schriftelijk en onderbouwd en besluit tot verwijdering (voorbeeldbrief bijlage). Verwijs ook naar de 
mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen en het horen van de ouders (zie verder punt 5). Een kopie 
van dit besluit moet direct aan de leerplichtambtenaar worden gezonden. De directeur stelt ook de 
inspectie van het besluit tot verwijdering schriftelijk - en met opgave van redenen - in kennis. 

4 Definitieve verwijdering van een leerplichtige leerling kan pas plaatsvinden als een andere school 
bereid is gevonden de leerling toe te laten. Bij uw zoektocht hoeft u zich niet te beperken tot scholen 
van het eigen bestuur of de eigen denominatie. Het ligt voor de hand dit zoeken in overleg met de 
ouders te doen. Mocht er een school gevonden zijn en ouders gaan hiermee niet akkoord, dan mag 
de leerling de toegang tot de school ontzegd worden. De leerplichtambtenaar wordt van dit feit op 
de hoogte gesteld. 
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5 In de brief waarin het besluit tot verwijdering is opgenomen, moeten de ouder(s) gewezen worden 
op de mogelijkheid om binnen 6 weken na dagtekening het bevoegd gezag schriftelijk om herziening 
van het besluit te verzoeken. 

6 Het bevoegd gezag neemt hiervoor zo spoedig mogelijk (maar in elk geval binnen 4 weken na 
ontvangst van zo’n verzoek om herziening) een besluit. Voordat een dergelijk besluit genomen wordt 
moet(en) de ouder(s) in de gelegenheid worden gesteld om opnieuw gehoord te worden. Zij moeten 
ook kennis hebben kunnen nemen van adviezen en rapporten die op de besluiten betrekking 
hebben. 

7 Het bevoegd gezag kan de leerling gedurende de behandeling van het verzoek om herziening van 
een besluit tot definitieve verwijdering de toegang tot de school ontzeggen (schorsen). 

8 Tijdens de vrijstelling vóór het besluit tot verwijdering en ook gedurende de behandeling van het 
verzoek om herziening is het kind niet vrij van/voor onderwijs. De school moet gedurende deze hele 
periode voorzien in een onderwijsaanbod. Dit is mogelijk door thuisonderwijs mogelijk te maken 
(huiswerk meegeven/werk nakijken). 

7. Ongewenst gedrag tijdens de overblijf 

7.1 Maatregelen bij overtreding gedragsregels door leerlingen  

Wanneer de gedragsregels worden overschreden, kunnen onder andere de onderstaande 

maatregelen worden getroffen met als doel: de leerling bewust maken van zijn ongewenste gedrag 

en daardoor ongewenst gedrag voor de toekomst voorkomen. 

 

Stappenplan: We luisteren naar de overblijfleidsters. Zo niet dan worden er stappen gezet. 

 

1. De leerling wordt aangesproken op de (fysieke en/of verbale) overtreding door de 

overblijfleidster en biedt zijn excuses aan. 

2. De leerling wordt binnen gezet gedurende een korte periode tijdens het buitenspelen 

en wordt aangesproken op de overtreding door de overblijfcoördinator. De leerling 

blijft één pauze binnen. 

3. De leerling wordt naar binnen gestuurd en de overblijfcoördinator haalt de leerkracht 

erbij. De leerkracht praat met de leerling en vertelt hem welke passende maatregel 

wordt genomen (straf). (mail naar ouders door leerkracht) 

4. De leerling wordt naar binnen gestuurd en de overblijfcoördinator haalt de directie 

erbij. De directie praat met de leerling en vertelt hem dat hij een dag niet mag 

overblijven. De ouders worden gebeld door de directie. Vervol is: een week niet 

overblijven, vervolgens een bepaalde periode. Nieuw schooljaar is nieuwe start. 

 

 We maken in bovenstaande onderscheid in onder/midden en bovenbouw. Een kind uit de 

bovenbouw kan voor de rest van het schooljaar de overblijf ontzegd worden 

 De stappen gelden voor de onderbouw tussen twee vakantieperiodes. Daarna met een schone lei 
beginnen. 
In de overblijflijst komt een turfblad per periode, leeg hokje waarin datum van overtreding wordt 

geschreven door de overblijfleidster of overblijfcoördinator. 
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8. Protocol Social Media 

Sociale media en internet zijn niet meer weg te denken in onze maatschappij en dus ook niet bij 

iedereen die betrokken is bij scholen. Sociale media en internet kunnen een goede bijdrage leveren 

aan de professionaliteit van onderwijspersoneel en de kwaliteit van het onderwijs. Voor een goede 

afstemming in juist gebruik is er behoefte aan richtlijnen bij het gebruik. 

Uitgangspunt is dat professionals zelf weten hoe zij hiermee verstandig omgaan. Het digitale gedrag 

op sociale media en op internet wijkt niet af van het “real life” gedrag en afspraken hieromtrent 

binnen de school. 

Er zijn verschillen in kennis en ervaringen met, en meer of minder enthousiasme over sociale media 

en internet. 

SCOH, de stichting waaronder CBS De Waterlelie valt, werkt met een privacyreglement en met 

gedragsregels voor sociale media. Op CBS De Waterlelie wordt dit beleid gehanteerd. Op de website 

vind onder veilige school vindt u de link naar het privacy regelement en de gedragsregels social 

media van het SCOH 

9. Klachtenregeling 
 

Overal waar gewerkt wordt, ontstaan wel eens misverstanden of worden er fouten gemaakt, dus ook 

op school, de school van uw kind. Die misverstanden of fouten moeten natuurlijk wel uitgepraat en 

opgelost worden. Als ouder richt u zich in eerste instantie tot de leerkracht van uw kind en/of andere 

direct betrokkene om over zaken waar u zich niet in kunt vinden te overleggen. Ons streven is dat 

elke leerkracht u en/of uw kind altijd serieus neemt en goed naar u en/of uw kind luistert en samen 

met u en/of uw kind naar de best mogelijke oplossing zoekt. 

Mocht u het gevoel krijgen dat u niet serieus genomen wordt of komt u er met de leerkracht niet uit, 

dan kunt u de zaak bespreken met de directie, die u eventueel kan doorverwijzen naar een andere 

instantie. 

Mocht de kwestie na overleg met de directie voor u alsnog niet op een bevredigende wijze zijn 

opgelost, dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon van de school 

Gelet op het beleid van de Landelijke Klachtencommissie primair Onderwijs geven wij u dringend in 

overweging een klacht in eerste instantie op te lossen op schoolniveau en – indien dit niet leidt tot 

een voor u bevredigende uitkomst – de zaak voor te leggen aan het bestuur. 

Het adres van het bestuur is: 

Postbus 18546, 2502 EM Den Haag, 

Tel: 070 - 311 87 87           

Verder informatie over de klachtenregeling is opgenomen in de Schoolgids en op de website. 
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10. Bijlagen 

10.1 Brief officiële waarschuwing 

 

Aan: 

Betreft: officiële waarschuwing 

Den Haag, 20 november 2015 

 

Geachte ouders van ………………..,  

Hierbij deel ik u mede, dat uw zoon/dochter  ……..…………….. bij deze een officiële 
waarschuwing voor ongehoord gedrag ontvangt.  

Herhaaldelijk heeft de school afspraken met u en uw zoon/dochter gemaakt.  
Tot op heden heeft dit geen resultaat gehad.   

Het incident van gisteren d.d. ……………………. waarbij …………………  heeft 
……………………………………………………………………..  

Wij maken u er op attent dat herhaling van onbehoorlijk gedrag, kan leiden tot schorsing of 
zelfs verwijdering van uw zoon/dochter van onze school.  

Verder vragen wij u deze brief, door u ondertekend aan ons te retourneren.    

Hopende u zo voldoende geïnformeerd te hebben.  

Hoogachtend, 

M. Vogelaar 
directeur CBS De Waterlelie 

 

 

Voor gezien:  
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10.2 Brief schorsing 

 

Aan: 

 

Betreft: Schorsing 

Den Haag, 20 november 2015 

 

Geachte heer/mevrouw……,  

 

Hierbij delen wij u mede, dat wij uw zoon/dochter naam ... dagen schorsen van school.  
Uw kind wordt voor deze periode dus de toegang tot de school ontzegd.  

 

De redenen die hieraan ten grondslag liggen zijn:  

1. reden schorsing  

2. voorgeschiedenis  

3. reeds genomen stappen  

Wij verwachten u op datum en tijd op school om met ons te kijken naar oplossingen om mogelijke 
verwijdering in de toekomst te voorkomen.  

Bij dit gesprek is/zijn eveneens aanwezig naam.  

 

Hoogachtend,  

M. Vogelaar  
directeur CBS De Waterlelie 
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10.3 Brief voornemen tot verwijdering 

 

Aan: 

 

Betreft: voornemen tot verwijdering 

Den Haag, 20 november 2015 

Geachte heer/mevrouw……,  

Hierbij delen wij u mede, dat wij voornemens zijn uw zoon/dochter naam ... van school te 
verwijderen.  

De redenen die hieraan ten grondslag liggen zijn:  

1. reden verwijdering 
a. de school kan niet langer voldoen aan de zorgbehoefte van de leerling  
b. er is sprake van ernstig wangedrag van de leerling of de ouders  
c. er is sprake van gedrag dat in strijd is met de grondslag van de school  

2. voorgeschiedenis  
 
3. reeds genomen stappen (o.a. horen van de leerkracht)  

Wij willen u graag uitnodigen om op school te komen voor overleg over ons voornemen naam te 
verwijderen en nodigen u uit op datum en tijd.  

In dat overleg zal wat betreft de school worden ingegaan op de volgende onderwerpen:  

* de aanleiding voor deze maatregel 
* de overwegingen van de school (de redenen)  
* uw opvattingen over de zaak  
* de procedure  
* vervolgafspraken  

Bij dit gesprek is/zijn eveneens aanwezig naam.  

Hoogachtend,  

M. Vogelaar  
directeur CBS De Waterlelie 
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10.4 Brief verwijdering 

 

 

Aan: 

 

Betreft: verwijderen 

Den Haag, 20 november 2015 

Geachte heer/mevrouw…………………….  

Op datum spraken wij met u over het voornemen van de school over te gaan tot verwijdering van 
naam leerling.   

We hebben in dat overleg onze argumenten uitgewisseld. Door de school zijn de volgende 
overwegingen aangedragen:  
* zie redenen in brief voornemen tot verwijderen  

Door u is het volgende aangegeven:  
* argumenten ouders  

De school plaatst daar het volgende tegenover:  
* motivering school (= zorgvuldige afweging van alle belangen)  

Op basis van de weging van de argumenten blijven wij bij ons standpunt naam leerling te verwijderen 
van naam school.  

Wij nemen hierbij nog de volgende maatregelen:  
* het wel/niet de toegang tot de school ontzeggen m.i.v. datum  
* het onderwijsaanbod in de tijd die nodig is om een andere school te vinden  
* de verwachte verwijderingsdatum (kan pas wanneer er een school gevonden is)  

Tot slot willen wij u aangeven dat u binnen 6 weken na dagtekening om herziening van dit besluit 
kunt vragen. 
 
Dit verzoek kunt u schriftelijk indienen bij:  
Bestuur Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden 
t.a.v. drs. G.J. van Drielen, voorzitter College van Bestuur 
Postbus 18546  
2502 EM Den Haag  

Hoogachtend,  

M. Vogelaar 
directeur CBS De Waterlelie 


