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Protocol grensoverschrijdend gedrag 

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich thuis voelen in onze school. Veiligheid is de basis zodat 

kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Wij streven naar een prettige en open sfeer waarin we 

elkaar steunen en wederzijds respect tonen. Wanneer we prettig met elkaar omgaan, kan iedereen 

met plezier naar school. Wij staan ervoor dat iedere kind gezien, gehoord, geaccepteerd en begrepen 

wordt. Alle personen die betrokken zijn bij de school zijn hiervoor verantwoordelijk. Hiervoor is 

samenwerking nodig tussen leerkrachten, ouders en kinderen. Dit werkt preventief t.a.v. pestgedrag 

in en om de school. We maken regels en afspraken met elkaar. Wanneer er zich ongewenste situaties 

voordoen, kunnen we elkaar hierop aanspreken. 

Binnen onze school zijn naast deze uitgangspunten 

ook duidelijk zichtbare regels en afspraken 

aanwezig met als doel het voorkomen van 

grensoverschrijdend gedrag. De sociaal-

emotionele ontwikkeling stimuleren wij met 

behulp van de Kiva training, Leren is Zijn en 

Pedagogisch handelen.  

We hanteren hiervoor drie hoofdregels: 

 Zorg voor jezelf 

 Zorg voor de ander 

 Zorg voor de omgeving 

 

Hoe goed de afspraken en de voorspelbaarheid of de geboden hulp ook zijn geregeld, het gaat ook 

wel eens mis. Om een dergelijke situatie vrijwel direct bij de eerste tekenen het hoofd te kunnen 

bieden, is een stappenplan opgezet: het protocol grensoverschrijdend gedrag.  

Belangrijk om te overdenken: Wat is ‘grensoverschrijdend gedrag’? Is dat fysiek geweld, is dat 

weigeren om mee te doen, is dat iets vernielen of is dat al praten door de uitleg van de leerkracht 

heen? Iedere leerkracht heeft een andere tolerantie ten aanzien van het bovengenoemde. Stelregel 

zou kunnen zijn: ‘Wil ik dit gedrag dat ik nu waarneem, het hele jaar door blijven zien?’. Als het 

antwoord nee luidt, kun je al spreken van grensoverschrijdend gedrag. Consequente aanpak van dat 

gedrag is de beste remedie om het in de kiem te smoren.  

Bovenstaande wetende is het stappenplan zoals dat op onze school wordt gehanteerd, een leidraad 

voor ons handelen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het protocol grensoverschrijdend 

gedrag op de website van de school. Dit protocol is in de MR-vergadering besproken. 

Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan contact op met 

meester Rien of juf Marian, de directie van de school.  

 

https://mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_1268/File/200130_Protocol_grensoverschrijdend_gedrag_KW-school.pdf
https://mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_1268/File/200130_Protocol_grensoverschrijdend_gedrag_KW-school.pdf
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Geschiedenisproject 

Vanaf maandag 16 maart starten wij met een schoolbreed project over geschiedenis. We eindigen op 

donderdag 2 april met een kijkavond. Van 18.30 uur tot 20.00 uur zijn alle ouders, opa’s en oma’s en 

andere nieuwsgierigen welkom om met eigen ogen te zien waar we allemaal aan gewerkt hebben. In 

deze periode heeft elke groep een eigen tijdvak of onderwerp uit de geschiedenis waaraan gewerkt 

wordt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kleuters: Grootmoederstijd Groep 3: Egyptenaren 

Groep 4: Grieken en Romeinen Groep 5: Ontdekkingsreizigers 

Groep 6: Gouden eeuw Groep 7: Middeleeuwen 

Groep 8: Uitvindingen  

 

Mocht u voor ons nog kosteloos materiaal hebben dat wij kunnen gebruiken voor de creatieve 

opdrachten of andere dingen die handig zijn bij ons project, dan is dat zeer welkom! 

Schoolreis groepen 3 t/m 7 

Op dinsdag 23 juni gaan de groepen 3 t/m 7 op schoolreis.  

Groep 3 en 4 gaan naar Plaswijck Park in Rotterdam. 

 

Groep 5 t/m 7 gaan naar Duinrell in Wassenaar. 

 

 

 

 

Verdere informatie volgt nog in een aparte brief.  

Op woensdag 24 juni zijn alle groepen vrij i.v.m. een studiedag 
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Rapportages tevredenheidspeilingen ouders en leerlingen 

Eind 2019 hebben wij een tweetal enquêtes afgenomen in het kader van ons kwaliteitsbeleid.  

In november hebben ouders de oudervragenlijst ingevuld. Er zijn 105 ouders geweest, die hem 

ingevuld hebben. Dit is een percentage van 40%, een voldoende respons om een betrouwbare 

uitslag te geven. Hoe meer mensen er meedoen, des te betrouwbaarder zijn de resultaten. De 

vragenlijst bestond uit 3 aandachtsgebieden: de sfeer op school, de lessen en informatie en 

communicatie. Als een item onder de 3 scoort op een schaal van 0 tot 4 is dat voor ons een signaal 

om te kijken of we hier wat mee gaan doen. Er waren geen items die onder de norm scoorden. Dat is 

fijn! De gemiddelde score bedroeg 3,32. Daarmee scoort de school ruim voldoende. Mocht u de 

volledige rapportage willen lezen dan kunt u doorklikken naar de uitslag oudertevredenheidspeiling. 

In december hebben wij de leerlingen van groep 5 t/m 8 een vragenlijst voorgelegd. De leerlingen 

hebben in totaal 58 vragen beantwoord. Dit waren de uitslagen gegroepeerd naar beleidsterrein: 

 

Dit geeft een positief beeld. In de eerste kolom (GSES) ziet u de score eigen school en in de tweede 

kolom de score van de overige scholen die in heel het land dezelfde vragen hebben afgenomen.  

Op de volgende items bleven we onder de norm: 

 De juf/meester vraagt of ik de lessen leuk vind 

 Ik durf het te zeggen als iets me niet bevalt (als ik iets niet leuk vind) 

 De juf/meester besteedt aandacht aan muziek 

 De juf/meester laat ons zelf werk kiezen 

 

Voor muziek hebben wij sinds kort een nieuwe methode: 123Zing. In het team hebben we hier 

natuurlijk ook wel over gesproken, voor ons zeker in de hogere groepen nog een duidelijk 

verbeterpunt.  

Voor de volledige rapportage kunt u naar: Uitslag leerlingtevredenheidspeiling.  

Beide vragenlijsten zijn ook in de medezeggenschapsraad besproken.  

https://mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_1268/File/191125_oudertevredenheidspeiling_13UJ.pdf
https://mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_1268/File/191220_leerlingtevredenheidspeiling_13UJ.pdf
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Webinar – Help, ik ontplof!  
 

 
Op 26 maart 2020 organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin i.s.m. Tischa Neve een webinar 

over omgaan met emoties van je kind en van jezelf. Het is bedoeld voor alle ouders met kinderen 

van 0 tot en met 12 jaar. 

Niemand maakt zoveel emoties bij je los als je eigen kind. 

Positieve, maar ook negatieve. Ze krijgen je zo snel op de kast, 

ook al nemen we ons steeds weer voor om rustig te blijven. 

In dit gratis webinar, een lezing die je thuis kan volgen achter je 

computer, geeft kinderpsycholoog en opvoedkundige Tischa Neve 

tips hoe je om kunt gaan met de emoties van je kind en hoe jezelf 

rustiger kunt reageren. Tischa is naast deskundige ook 

ervaringsdeskundige. Wat zij nu anders probeert te doen dan hoe 

het vroeger is gegaan, deelt ze met je in dit webinar.  

Dit webinar vindt plaats op donderdag 26 maart 2020 van 20.30 tot 21.30 uur. 

Aanmelden voor de gratis CJG-webinar kan via www.cjgcursus.nl 

   

http://www.cjgcursus.nl/

