
 

 
Grenzen aan gedrag  

 
Visie van de Zevensprong: Wij beloven ouders en kinderen een veilige school.  

 
De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor: 

- Werkhoudingsproblemen 
- Storend gedrag 

- Ongewenst gedrag 
- Het zich niet houden aan regels en afspraken 

 
Bij grensoverschrijdend gedrag wordt het stappenplan ingevoerd. 

 
Wat verstaan we onder grensoverschrijdend gedrag? 

1. Fysiek/verbaal geweld  
2. Respectloos gedrag naar volwassenen toe 
3. Seksueel intimiderend gedrag  

 
Acties/afspraken bij het stappenplan:  

 
• De groepsleerkracht bespreekt met de kinderen wat gewenst gedrag is 

waar de uiterste grens ligt.  
• De groepsleerkracht bespreekt met de kinderen het stappenplan, zodat de 

kinderen weten wat er van hen wordt verwacht.  
• De groepsleerkracht bespreekt met de kinderen wat een time-in en  

time-out inhouden en waar deze plekken zijn. Dit kan per bouw 
verschillen. Time-in zou kunnen zijn het bankje in de groep. Time-out kan 

op de gang zijn of bij een collega in de groep.   
• De leerkracht spreekt ten alle tijden in neutrale en positieve taal. Je 

benoemt het gewenste gedrag van het kind: “Ik wil...” “Ik verwacht...”   
• Na een time- in of time-out (+/- 10 min.) altijd kort nabespreken.  

Wat ging er mis? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat dit niet meer gebeurt? 
Wat heb je daarvoor nodig? Dit hoeft niet meteen als dit een activiteit 

verstoort, maar wel z.s.m. 
• De groepsleerkracht houdt rekening met verschillen tussen kinderen.  

Voor bepaalde kinderen is het moeilijker zich aan afspraken te houden. 

Echter, ook voor hen geldt de uiterste grens (= stappenplan volgen). 
• Als je een kind van een collega in de groep krijgt stel je je neutraal op.  

Het is aan de eigen groepsleerkracht om met het kind in gesprek te gaan.  
• De groepsleerkracht houdt goed bij in ParnasSys welke kinderen meerdere 

malen het stappenplan doorlopen. Ouders worden uitgenodigd wanneer dit 
nodig wordt geacht. IB en/of  schoolleiding worden hiervan op de hoogte 

gebracht en indien nodig betrokken bij de gesprekken. 
• Bij fysiek geweld en seksueel intimiderend gedrag te allen tijden 

schoolleiding op de hoogte brengen om ouders diezelfde dag nog uit te 
nodigen (stap 4 stappenplan).   

 

 

 


