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Inleiding
Om kinderen inzicht te geven in de stappen die worden genomen bij onveilig gedrag is er het
kinderprotocol veilig klimaat.
Regelement
Kinderprotocol veilig klimaat
We willen graag dat iedereen zich thuis voelt op de Tafelronde. Dit geldt voor kinderen, juffen
en meesters, maar ook voor ouders en mensen die op bezoek komen.
Daarom is het belangrijk dat we op een goede en prettige manier met elkaar omgaan.
Iedereen mag zichzelf zijn op onze school, maar dat mag nooit ten koste gaan van een
ander.
We hopen dat iedereen zich aan de gemaakte afspraken kan en wil houden. Er zijn dingen
die we absoluut niet toestaan op school; andere kinderen slaan of schoppen of op een
andere manier pijn doen, maar ook andere kinderen bedreigen en niet luisteren naar wat een
juf of meester tegen je zegt.
Hieronder kun je lezen wat er gebeurt wanneer je andere kinderen slaat/schopt of op een
andere manier pijn doet. Wanneer je anderen bedreigt, of wanneer je niet wilt luisteren.
Stap 1.
Je meester of juf vertelt je te stoppen. Het kan gebeuren dat je even buiten de klas wordt
geplaatst om tot rust te komen. Je meester of juf gaat met jou en het andere kind praten en
samen probeer je het probleem op te lossen.
Je meester of juf bedenkt een straf voor wat je gedaan hebt en je ouders worden gebeld. Er
wordt een aantekening in je dossier gemaakt. Dit is een waarschuwing.
Stap 2.
Wanneer je nog een keer niet aan de gemaakte afspraken houdt gaat het volgende
gebeuren:
• Je wordt apart gezet om tot rust te komen [als dit nodig is].
• Je blijft na school een kwartier na. Je ouders worden gebeld. In dit kwartier ga je
opschrijven waarom je iets gedaan hebt.
• Je meester of juf vertelt dit aan de Intern Begeleider.
• Je biedt je excuses aan, aan het andere kind.
• Er komt een verslag in je dossier.
Stap 3.
Gebeurt het voor de derde keer, dan heb je een gesprek met je meester of juf en de Intern
Begeleider. Er worden dan afspraken gemaakt om te voorkomen dat het nog een keer gaat
gebeuren. Deze afspraken komen in je dossier. Je blijft 5 keer een kwartier na. Je ouders
worden gebeld en komen op gesprek met je meester of juf en de Intern Begeleider. Wanneer
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het geen wat je gedaan hebt echt heel erg is, dan krijg je een ‘time-out’. Je wordt dan
geplaatst in een andere groep of voor de rest van de dag naar huis gestuurd.
Stap 4.
Gebeurt het voor de vierde keer, dan word je een hele dag in een andere groep geplaatst. Je
ouders hebben een gesprek met de meester of juf en de Intern Begeleider. Er komt een
verslag in je dossier.
Stap 5.
Bij de vijfde keer is er een gesprek met je ouders, meester of juf, Intern Begeleider en
meester Hans, juf Nardy of juf Trees. Je wordt voor 5 dagen in een andere groep geplaatst
en er wordt een contract opgesteld. In dit contract staan afspraken waaraan je je moet
houden vanaf dat moment. Dit komt ook in je dossier.
Stap 6.
Gebeurt het hierna nog een keer, dan wordt je geschorst van school. Dit betekent dat je van
de Tafelronde moet. Nu wordt ook de leerplichtambtenaar ingelicht.
Ieder schooljaar heb je de mogelijkheid om een stap terug te gaan in het protocol. Je wordt
beloond voor het goede gedrag dat je hebt laten zien. Na de herfstvakantie bespreken we dit
met je.
Verwante documenten
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