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Voorwoord
Veiligheid is de basis
In dit Gedragsprotocol hebben we de regels en omgangsvormen vastgelegd, die wij zo belangrijk
vinden. Veiligheid van ieder kind is onze basis.
Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen elkaar hierop
aanspreken.
Naast dit gedragsprotocol hebben we ook een Veiligheidsplan. Dat is een integraal beleidsplan voor
sociale veiligheid en is gericht op alle vormen van agressie, geweld, seksuele intimidatie,
discriminatie en pesten, die binnen of in de directe omgeving van het kindcentrum kunnen
voorkomen.
We gebruiken daarnaast de website https://www.schoolenveiligheid.nl/po-vo/ voor de meest
actuele informatie over onderwerpen als discriminatie, pesten, sociale media, seksueel gedrag,
agressie en geweld, burgerschapsvorming en calamiteiten

Op ons kindcentrum wordt veel waarde gehecht aan een goede sfeer, waarin er respect en
waardering is voor ieders opvattingen, niveau en geaardheid. Door middel van het samen spelen en
leren, ontwikkelen kinderen zich en worden ze steeds zelfstandiger.
Een goede samenwerking met de ouders vinden wij heel belangrijk, omdat wij samen met hen de
verantwoordelijkheid voor de opvoeding van de kinderen dragen. Daarnaast zoeken we samen met
alle partners van het kindcentrum naar de beste mogelijkheden om een zo volledig mogelijk aanbod
te realiseren voor alle kinderen van 0 tot 13 jaar.
Wij willen een kindcentrum zijn waar je veel leert en waar iedereen met plezier naar toe gaat: de
kinderen, het personeel, de ouders/verzorgers en alle andere betrokkenen. Om te leren vàn en mèt
elkaar is het nodig dat je je veilig, betrokken en gehoord voelt. Iedereen leert, elke dag weer. Wij
blijven zoeken naar de beste mogelijkheden om met elkaar te ontwikkelen.
Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen stellen we alle kinderen in de gelegenheid om
met veel plezier naar kindcentrum te gaan.
Daar gaan we voor!

Team De Klimboom

1. Een goed leef- en leerklimaat
1.1 Het belang van gezamenlijke afspraken.
Het kindcentrum is een instelling waarin veel partijen samenwerken met als doel het kind later een
mooi plekje in de samenleving te geven, waar het zich prettig voelt en waar het zijn/haar eigen
talenten optimaal kan benutten.
Tevens is het kindcentrum een opleidingsinstituut voor jong en oud. Dat betekent dat we de
kinderen willen leren om verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf maar ook voor elkaar. Het
omgaan met elkaar is niet voor iedereen zo maar weggelegd. Het moet geleerd worden. Immers,
ieder kind brengt zijn/haar besef van waarden en normen mee vanuit het eigen gezin. Dat betekent
dat er afstemming moet zijn op de plek waar deze waarden en normen bij elkaar komen.
Het belang van de rol van de pedagogisch medewerker/leraar mag hier duidelijk zijn. Zij zorgt ervoor
dat de verschillende waarden en normen omgezet worden naar voor iedereen herkenbare afspraken.
Vaak liggen de afspraken op het kindcentrum in dezelfde lijn met de afspraken thuis. Toch is dit niet
altijd zo. Wij vinden het belangrijk dat ouders thuis de regels zoals die op kindcentrum gelden,
onderschrijven en zo nodig de medewerkers ondersteunen in het hanteren ervan in de praktijk.
1.2 Het besef van waarden en normen.
Rekening houden met elkaar, respect hebben voor het eigendom van anderen, vrijheid,
gelijkwaardigheid, verantwoordelijkheid, vrede, gerechtigheid, liefde, trouw……Het zijn een aantal
voorbeelden van waarden die als uitgangspunt dienen voor normen.
Waarden zijn de zaken die voor jou belangrijk zijn. Normen zijn de regels die hieruit voortkomen.
Waarden veranderen als de maatschappij verandert. Je ontwikkelt ze vanuit jezelf door voorbeelden
die je ziet in je omgeving. De kinderen nemen ons voorbeeld over.
Willen wij dat de kinderen open en eerlijk zijn, naar elkaar luisteren, samenwerken en respect
hebben voor anderen? Dan moeten wij in de eerste plaats zelf zorgen dat wij open en eerlijk zijn,
naar elkaar en de kinderen luisteren, samenwerken en respect hebben voor anderen
(voorbeeldgedrag). Het is niet alleen een samenspel van medewerker en kind, maar ook van
medewerker en ouders, van medewerker en collega’s, van ouders en leerlingen en tussen ouders en
andere ouders maar zeker ook tussen het kind en andere kinderen. Elkaar ruimte geven en
accepteren, dus respecteren, zijn hierbij voorwaarden.
De gedragsregels die hieruit voortkomen zijn dus normen.
1.3 De afbakening
We weten dat er veel regels nodig zijn om alles goed te willen stroomlijnen en we beseffen dat niet
alles te vangen is in regels. Daarom beperken we ons op De Klimboom tot drie Klimboomregels. Deze
worden nu nader uitgelegd.
1.4 De 3 Klimboomregels op het kindcentrum
Deze 3 regels hebben te maken met de volgende onderdelen:
- Omgaan met elkaar
- Omgaan met spullen/eigendommen
- Omgaan met het gebouw en de omgeving
Respect in meest brede zin staat hierbij bovenaan.

Drie Klimboomregels

Alle regels op kindcentrum zijn onder te brengen bij één van de drie Klimboomregels. Deze
Klimboomregels zijn dan ook regelmatig onderwerp van gesprek in het kindcentrum. Hopelijk wordt
er ook thuis aandacht aan deze kernwaarden besteed.
Deze 3 slogans krijgen een prominente plaats in de hal, zodat iedereen die het kindcentrum
binnenkomt weet wat onze kernwaarden zijn. De 3 pakkende zinnen/slogans zijn:
Voor groot en klein zullen we aardig zijn
Het kindcentrum is binnen een wandelgebied
en buiten hoeft dat lekker niet
We zullen goed voor de spullen zorgen,
dan zijn ze weer te gebruiken morgen
Voor de speelplaats gelden bovenstaande regels ook. Voor verdere uitwerking van de
speelplaatsregels zie bijlage 1.

1.5 De verschillende rollen
Het mag duidelijk zijn dat de drie slogans niet op zichzelf staan. Ze hebben duidelijk raakvlakken en
bestrijken veel situaties die kinderen mee kunnen maken binnen kindcentrum én daarbuiten.
De rol van pedagogisch medewerkers/leraren én ouders is groot. Zij zijn referentiekader voor het
kind. Zij leren kinderen bewust en onbewust hun eigen waarden en normen aan. Ook de kracht van
het zelf reflecterend vermogen van het kind moeten we niet onderschatten.
We beschrijven onderstaand kort hun rollen.
e1. De pedagogisch medewerker/leraar
De medewerker voldoet minimaal aan onderstaand verwachtingspatroon:
- Geeft altijd zelf het goede voorbeeld
- Zorgt voor een duidelijke, veilige en prettige sfeer in de groep
- Neemt iedereen serieus
- Laat ieder in zijn waarde
- Bespreekt problemen met diegenen die erbij betrokken zijn (hoor en wederhoor)
- Bekijkt situaties vanuit diverse perspectieven
e2. De ouder
Wij gaan ervan uit dat ouders streven naar onderstaand verwachtingspatroon:
- Geeft altijd zelf het goede voorbeeld
- Zorgt voor veiligheid en geborgenheid, thuis maar ook op weg naar kindcentrum
- Gaat op tijd de dialoog aan met het kind
- Maakt de leerkracht deelgenoot van eventuele problemen
- Vertrouwt erop dat je er samen sterker uitkomt
e3. Het kind
Wij streven er als kindcentrum naar dat het kind aan het volgende verwachtingspatroon voldoet:
- Waardeert de ander
- Geeft duidelijk de grenzen aan en respecteert die van de ander
- Vertelt het aan een volwassene als het zelf of iemand anders wordt gepest
- Gaat zuinig om met eigen en andermans eigendommen

1.6 Handhaving van de regels.
Regels staan nooit op zichzelf. Ze hebben altijd te maken met verschillende personen in verschillende
situaties. De beoordeling van regels is soms eenvoudig maar soms ook complex. Ook het aangeven
van overtredingen is daardoor niet gemakkelijk.
Op De Klimboom streven we naar duidelijkheid, een expliciete rol voor kinderen, personeel én
ouders. In de dialoog ontmoeten we het kind met zijn of haar verhaal. Alleen door dit verhaal serieus
te nemen en het te plaatsen binnen de context van het gebeurde, kunnen we een inschatting maken
hoe met dit probleem om te gaan. Daarbij hebben we elkaar dus nodig en willen we ons allemaal
verantwoordelijk voelen.

2. Preventief
2.1 Kwink
Door te werken met de vijf bewezen gedragscompetenties (op de volgende pagina verder
uitgewerkt) leren we de kinderen fundamentele levensvaardigheden (SEL-competenties) waarmee ze
voor zichzelf, hun vriendschappen en hun latere werk effectief en moreel verantwoorde keuzes
kunnen maken. Dat is een mooi doel waarmee kinderen op school kunnen oefenen en leren. We
willen op de Klimboom graag zoveel mogelijk preventief en groepsbreed werken. Daarom werken wij
met Kwink en de gedragscompetenties.
Door te werken met deze gedragscompetenties:
• Voorkomen we zoveel mogelijk verstorend gedrag en pesten
• Zorgen we voor een sociaal veilige groep
• Verhogen we indirect de leeropbrengsten
Specifieke, inhoudelijke kenmerken van Kwink:
1. Transitiemomenten: Er wordt geoefend in een fictieve wereld waarmee kinderen zich
kunnen identificeren, en elke les biedt ook transitiemomenten. In de Kwink van de week
wordt een concrete gedragsverwachting geformuleerd zodat dit ook meetbaar is voor
kinderen en leerkrachten.
2. Actief burgerschap en sociale integratie: Kwink bevordert actief burgerschap en sociale
integratie; hiermee wordt voorkomen dat ongenuanceerde meningen, onwenselijke effecten
van hypes en grenzeloze emoties op en respectvolle manier in goede banen geleid wordt.
Kwink brengt 3x per jaar een actueel katern uit, aansluitend bij; “Week tegen het Pesten”,
“Week van de mediawijsheid” en “Week van de Lentekriebels”.
3. Emotiewoordenschat: Door kinderen te leren werken met emotiewoorden waarmee ze hun
gevoelens kunnen verduidelijken voorkomen we de kans op misverstanden en conflicten en
het verbeteren van interactie met anderen.
4. Goed klassenmanagement: Dit is voorwaardelijk voor een positieve, sterke groepsvorming en
succesvol sociaal-emotioneel leren. Hierbij denken we aan: inrichting van de klas, actieve
leertijd, heldere regels/routines, gebruik van instructiemodellen, communiceren met
kinderen en contact met ouders.
Organisatie
Een les van Kwink wordt verdeeld over twee momenten. De Kwink van de week wordt besproken en
uitgelegd. Vervolgens gaan de leerlingen aan de slag met diverse oefeningen die vanuit Kwink
aangeboden worden. Aan het einde van de les wordt besproken wat je met de Kwink van de week
gaat doen.
De leerkracht zorgt gedurende de week voor de transfer van het geleerde naar situaties in de
dagelijkse praktijk.
Kwinkslagen
De Kwinkslagen zijn een hulpmiddel voor de kinderen om te werken aan de gedragscompetenties. Ze
leren hierdoor positief communiceren, een conflict te hanteren, opkomen en rekening houden voor
en met de ander, weloverwogen keuzes te maken, rust te vinden in zichzelf waardoor ze stressvolle
situaties beter kunnen hanteren. Deze Kwinkslagen zijn overal in ons Kindcentrum zichtbaar zodat
leerkrachten, pedagogische medewerker en ook leerlingen onderling, hiernaar kunnen verwijzen. Zie
bijlage 2 voor de uitwerking van de Kwinkslagen.

SEL-competenties (Sociaal-Emotioneel-Leren)
Gedragsdeskundigen stellen: 'Het systematisch aanleren van SELcompetenties (levensvaardigheden) draagt wezenlijk bij aan een veilige
leer- en leefomgeving.’ Ze doelen daarmee op deze vijf competenties:
Besef hebben van jezelf
• Kunnen inschatten van je eigen gevoelens
• Kennis hebben van je interesses, waarden en kracht
• Een gezond zelfvertrouwen
Besef hebben van de ander
• Empathie
• Perspectief nemen
• Verschillen tussen individuen en groepen herkennen en waarderen
• Sociale signalen kunnen oppakken en interpreteren
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
Zelfmanagement
• Impulscontrole bij stressvolle situaties
• Omgaan met heftige emoties
• Doelgericht gedrag
Relaties kunnen hanteren
• Relaties aangaan gebaseerd op samenwerking
• Sociale druk weerstaan
• Conflicten oplossen

2.2 Fides
Inmiddels hebben 2 groepen een training gehad van Fides. Samen met de leerkracht is er gewerkt
aan zelfvertrouwen, betrokkenheid en verbondenheid. Het inzicht in groepsprocessen, je eigen
aandeel daarin en dat van de ander, spelen hierbij een belangrijke rol. We willen de symbolen die
gebruikt worden bij deze aanpak onder de aandacht van kinderen en leerkrachten houden. Vanaf de
middenbouw worden deze symbolen structureel ingezet. Alle leerkrachten hebben aan aantal
groepstrainingen van Fides gezien. Zie bijlage 4 voor de symbolen en hun betekenis.

2.3 Observatiesysteem SCOL en KIJK!
We maken, naast de dagelijkse observaties en de gesprekken met de kinderen, gebruik van SCOL en
KIJK als kindvolgsystemen op sociaal-emotioneel gebied. Zie voor bijlage 3 de relatie tussen scol en
de Kwinkslagen.
SCOL
De SCOL richt zich op het sociaal competente gedrag binnen de school en onderscheidt daarbinnen
bepaalde onderwerpen, categorieën van sociaal competent gedrag:

Ervaringen delen, aardig doen, samen spelen en werken, een taak uitvoeren, jezelf presenteren, een
keuze maken, opkomen voor jezelf, omgaan met ruzie.
Deze onderwerpen (competenties) zijn uitgewerkt in vragen over concreet onderwijsbaar en
observeerbaar gedrag. De onderwerpen gaan over sociaal gedrag, in relatie tot anderen, maar
vereisen vanzelfsprekend ook zelfregulatie en zelfvertrouwen. De observatielijst wordt 2 x per jaar
ingevuld door de leerkrachten van groep 3 t/m 8. De leerlingen van groep 6-8 vullen 2x per jaar de
leerlingscol in. De gegevens van beide lijsten worden geanalyseerd op school-, groeps- en individueel
niveau. Waar nodig vinden schoolafspraken of interventies op groeps- of leerlingniveau plaats.

KIJK!
Het domein sociaal-emotionele ontwikkeling wordt bij alle leerlingen uit groep 1 en 2 geobserveerd
en geregistreerd in oktober en april.
0
0
Lijn 1.1
Lijn 1.2
Lijn 1.3
Lijn 2.1
Lijn 2.2

Basiskenmerken
Betrokkenheid
Zelfbeeld
Relatie met volwassenen
Relatie met andere kinderen
Spelontwikkeling
Taakgerichtheid- en zelfstandigheid

2.4 Gedragstraining
Sommige kinderen hebben iets meer nodig om de omschreven gedragscompetenties te ontwikkelen
en kunnen daarbij een steuntje in de rug gebruiken. Voor de kinderen vanaf groep 5 van ons
kindcentrum biedt GOO gedragstrainingen aan. Kinderen werken hier in een training van 10 lessen,
samen met kinderen van andere scholen, aan individuele doelen. Het inschrijven voor deze training
gaat altijd in samenspraak met de ib’er.

2.5 Ouderbetrokkenheid
Ouders spelen een belangrijke rol in het referentiekader van kinderen. Hun betrokkenheid bij het
ontwikkelen van gedragscompetenties zien we als een belangrijke waarde. Voor ouders verschijnt er
4 keer per jaar een koelkastposter met speelse opdrachten, gespreksvragen en inzicht in lesinhouden
zoals die op het kindcentrum aangeboden worden. Daarnaast ontvangen ouders ook 4 keer per jaar
een ouder-nieuwsbrief.
2.6 Bespreken van regels en pesten
Na elke vakantie vindt er een Kwinkweek plaats met als doel o.a. het herhalen van regels en routines,
het werken aan een positieve sfeer en een goed groepsgevoel. De Kwinkwerkgroep bereidt de
inhoud per Kwinkweek voor zodat er een schoolbrede aanpak is.
2.7 Interne vertrouwenspersoon
Een van de medewerkers binnen het kindcentrum is interne vertrouwenspersoon. Deze persoon is
gemakkelijk aanspreekbaar, zowel voor de leerlingen als voor hun ouders. De naam van deze
vertrouwenspersoon is te vinden in de kindcentrumgids
De interne vertrouwenspersoon brengt aan het begin van elk nieuw schooljaar een bezoekje aan alle
klassen. Tijdens dit bezoekje stelt de vertrouwenspersoon zich voor aan de kinderen, legt ze kort uit

wat haar taak is en vertelt ze dat de kinderen bij haar terecht kunnen met al hun vragen en
problemen op sociaal emotioneel gebied. De interne vertrouwenspersoon stimuleert de kinderen om
over hun problemen te praten met iemand die ze vertrouwen. Problemen zijn er om samen op te
lossen. Wanneer kinderen het moeilijk vinden om hun probleem te vertellen, mogen ze het ook
opschrijven en in een speciaal kluisje stoppen. De vertrouwenspersoon bekijkt wekelijks de inhoud
van het kluisje, gaat vertrouwelijk met de informatie om en zal in gesprek gaan met het kind.
Op De Klimboom is de vertrouwenspersoon tevens de coördinator Sociale Veiligheid. Deze taken zijn
met elkaar verbonden.

3. En wat, als het ondanks al onze inspanningen niet goed
gaat?
Kindcentrum De Klimboom streeft ernaar dat elke leerling op het kindcentrum zich veilig en gelukkig
voelt. Dan pas is immers een kind in staat om op ontwikkel- en leergebied het beste uit zichzelf te
halen en kan het zijn talenten optimaal inzetten.
In het omgaan met elkaar gebeuren bij kinderen soms ook minder leuke dingen, zoals ruzies en
plagerijen.
Dit kan uitmonden in pestgedrag. Is het alleen maar plagen of is het pesten?
Wat verstaan onder het verschil tussen plagen en pesten?
3.1 Plagen
Plagen gebeurt vaak spontaan, het duurt niet lang en is onregelmatig.
Bij plagen ben je gelijk aan elkaar; er is geen machtsverhouding.
De rollen liggen niet vast: de ene keer plaagt de één, de andere keer plaagt de ander.
Plagen gebeurt zonder kwade bijbedoelingen en is daarom ook vaak leuk, plezierig en grappig.
3.1.1 En wat als plagen niet leuk, plezierig en grappig is?
Er zijn een aantal tools, die De Klimboom kinderen mee wil geven in het omgaan met elkaar. We
gebruiken hiervoor de ‘stappen bij ruzietjes en plagerijen’, waardoor ruzietjes en plagen afgewend
kunnen worden. Het kind krijgt handvatten om voor zichzelf op te komen.
Stappen bij ruzietjes en plagerijen
1. Stop en blijf rustig
2. Zeg duidelijk wat je wilt.
3. Steek over, wissel van plaats met de ander.
4. Verander samen de situatie.
5. Lukt dit niet vraag dan om hulp van PM’er of leerkracht.

3.2 Pesten
We spreken van pesten als het negatieve gedrag naar een ander doelbewust is, langere tijd aanhoudt
en er sprake is van machtsongelijkheid.
De pester heeft geen positieve bedoelingen; wil pijn doen, vernielen of kwetsen.
Bij pesten ben je niet gelijk aan elkaar. De pester is vaak sterker, heeft een grotere mond en anderen
kijken vaak tegen de pester op. Vaak gebeurt het pesten niet één keer, maar is elke keer hetzelfde
kind weer het mikpunt.
De gepeste VOELT zich vaak eenzaam en verdrietig, is onzeker en bang.
Het verschil tussen plagen en pesten is dus, dat het slachtoffer bij pesten regelmatig vervelende
gebeurtenissen en/of handelingen meemaakt. Een ‘nee’ of een ‘stop’ wordt niet geaccepteerd door
de pester. Er wordt een grens overschreden. Het kind is altijd op zijn hoede en kent geen echte rust
als de pester ergens in de buurt is. De gepeste VOELT zich dan onmachtig.

Grensoverschrijdend gedrag dient allereerst met betrokkenen besproken te worden. Zijn hierbij alle
stappen bewandeld, inclusief gesprek met de directie, kijk dan voor verdere stappen in het
kindcentrumgids bij Klachtenafhandeling.
Duidelijk zal nu zijn, dat er verschillende partijen zijn, die te maken hebben met pestgedrag. Daarbij
heeft ieder een rol……
- de GEPESTE, slachtoffer, doelwit
- de PESTER, veroorzaker, dader
- de GROEP, meelopers, toeschouwers, helpers
- het kindcentrum, leerkrachten en andere medewerkers
- de OUDERS, zowel van het gepeste kind als die van de pester(s).
Al deze partijen zijn erg belangrijk bij het in stand houden of het oplossen van het probleem.
Toeschouwers (een deel van de Groep) zeggen of doen vaak niets uit angst om zelf het doelwit van
pesterijen te worden en daarmee uit de groep te vallen. Echter door niet te reageren maken ze
onbewust duidelijk dat ze het gedrag toestaan.
Meelopers zijn kinderen die de pester helpen bij zijn pestgedrag (een ander deel van de Groep) vaak
om ‘erbij’ te horen of uit angst om zelf slachtoffer te worden.
Gelukkig zijn er ook kinderen die partij durven kiezen voor het slachtoffer. Zij helpen het gepeste kind
actief of zorgen ervoor dat er volwassenen op de hoogte worden gebracht.
Adviezen aan het gepeste kind
- Zorg ervoor dat het pesten nooit alleen jouw probleem blijft, want dan kun je het niet oplossen.
- Vertel het aan je beste vriend(-in), je ouders of je meester of juf.
- Je kunt naar de vertrouwenspersoon op ons kindcentrum (juf Janneke) gaan om met haar over je
probleem te praten.
Al die personen kunnen jou goed helpen om het probleem werkelijk op te lossen.
Voor adviezen aan ouders van gepeste kinderen en/of ouders van pestende kinderen, zie bijlage 5.

3.3 Pestgedrag, hoe gaan wij ermee om?
Wat werkt in de aanpak tegen pesten?
Interventies gericht op het schoolniveau:
- Interventies door leeftijdsgenoten;
- Verbetering van speelruimten en schoolpleinen;
- Investeren in een veilig klimaat/verbeteren van relaties binnen de school;
- Schoolbreed beleid.
Interventies gericht op het klassenniveau.
- Klassikale interventies.
Interventies gericht op individueel niveau:
- Assertiviteitstraining/sociale vaardigheidstraining/woedebeheersing;
- Disciplinaire maatregelen (schorsen helpt niet, verbieden privileges wel)
- Method of Shared Concern;
- No Blame aanpak of Support Group methode;
- Community conferencing of gemeenschapsoverleg.
Wanneer bovenstaande interventies tegelijkertijd ingezet worden, worden betere resultaten behaald
(schoolbrede aanpak).

NO BLAME-aanpak
We hanteren op De Klimboom de No Blame-aanpak.
Pesten is een groepsprobleem. Daarom roepen wij bij het oplossen van het pestprobleem de hulp in
van de ‘Groep’ (zie de verschillende rollen). In eerste instantie krijgt niemand de schuld in het
pestproces. Niemand krijgt de schuld, maar het GEDRAG wordt niet geaccepteerd. Bij deze aanpak
wordt gezamenlijk gezocht naar oplossingen en gewerkt aan verbeteringen van het gedrag.
De No Blame-aanpak is de eerste aanzet die kan leiden tot oplossing van het probleem. Deze aanzet
alleen is vaak al voldoende.
Stappen, die gezet worden bij de No Blame-aanpak:
1. Gesprek met de gepeste. Hieruit komt de betrokken groep.
2. De betrokken groep (pesters, meelopers, vrienden, positief ingestelde kinderen) wordt
samengeroepen.
3. Uitleg van het probleem (leerkracht bespreekt het probleem. Hulp wordt gevraagd aan de
betrokken groep om naar oplossingen te zoeken).
4. Deel de verantwoordelijkheid. Elk groepslid kan bijdragen aan de oplossing.
5. Vraag de groep naar hun voorstellen. Wat spreken we af?
6. Laat het dan verder aan hen over.
7. 1 week later: individuele, korte gesprekken met álle betrokkenen.
De laatste fase kan enkele weken voortgezet worden, totdat het gepeste kind zich weer veilig voelt.

3.4 Maar wat als de No Blame-aanpak niet voldoende is?
Als het kind (pester) vasthoudt aan hetzelfde gedrag en dus niet heeft geleerd van de No Blameaanpak, worden de ouders hiervan op de hoogte gebracht.

Bij het in kaart brengen van gedrag wordt gekeken naar de ernst van de pesterijen.
Is er sprake van bijv. geweld of seksueel getinte pesterijen, dan zijn er zwaardere maatregelen nodig.
Er moet duidelijk gemaakt worden dat dit gedrag, waardoor er een onveilige situatie ontstaat, niet
getolereerd wordt.
De No Blame-aanpak wordt dan overgeslagen.
We gaan meteen over naar consequenties.
3.5 Consequenties
Ouders worden direct geïnformeerd. Na een gezamenlijk gesprek met de directie gaat het kind tot
nader order met de ouders naar huis (tijdelijke maatregel, een time-out).
Er kan deskundige hulp (o.a. het zorgteam, schoolarts) ingeroepen worden. Zelfs een tijdelijke
plaatsing in een andere groep kan nodig zijn.
Het gedrag kan leiden tot schorsing, of in het uiterste geval verwijdering van het kindcentrum.
Hierbij houden we ons aan het ‘Protocol voorkomen pesten’ en ook aan ‘Gedragscode’ (zie bijlage 6)
opgesteld door GOO, waarin zaken specifiek uitgewerkt zijn.

3.6 Digitaal pesten
Digitaal pesten is een ander probleem waarvan wij het bestaan onderkennen.
In de groepen 7 en 8 wordt hier preventief aandacht aan besteed onder andere met behulp van ‘de
week van de mediawijsheid.’

Op de digitale snelweg is een ongeremdheid in wat je wel en niet zegt. Bovendien is anonimiteit
soms een stimulans vervelende geintjes uit te halen. Je kunt iemand een dreigmailtje sturen zonder
dat de ontvanger weet wie de afzender is. De effecten van cyberpesten zijn erger voor kinderen.
Door het gebrek aan face to face contact is de drempel laag om agressieve en harde taal te
gebruiken. Het vaak anonieme en ongrijpbare karakter maakt dat kinderen niet kunnen reageren.
Ook al vindt het pesten buiten de school plaats, effecten spelen binnen de school door. Er ontstaat
een onveilig klimaat en schoolresultaten lijden eronder.
Stappenplan digitaal pesten
Bij signalen vanuit kinderen of ouders m.b.t. digitaal pesten, ondernemen we de volgende stappen:
- De leerkracht gaat in gesprek met het kind dat last heeft van digitaal pesten, om de ernst van
de situatie helder te krijgen.
- Indien nodig wordt met de ouders contact opgenomen voor een gesprek. Met hen wordt de
ernst van de situatie besproken en wat zij er al zelf aan kunnen doen.
- Onderzoek naar de pester volgt. Er wordt mogelijk een schermafdruk gemaakt (bewijs).
- Is de pester gelokaliseerd, dan volgen de consequenties voor de pester. Zie 3.5
Consequenties
- Nogmaals volgt er voorlichting in de klas, waarin kinderen bewust gemaakt worden, dat
digitaal pesten ook een ernstige vorm van pesten is.

Bijlages
Bijlage 1 De speelplaatsregels
Naast de drie Klimboomregels zijn op de speelplaats en daarbuiten ook de volgende regels van
kracht:
-

De kinderen maken gebruik van het speelterrein voor het kindcentrum tot en met het
theater:

-

Voetballen gebeurt op:
- het basketbalveld: een helft voor groep 4-5 de andere helft voor groep 6.
- het voetbalveldje op het dorpsplein (gr. 7-8)
Als de bal buiten het veld terecht komt: één van de kinderen gaat hem halen, dit wordt eerst
aan een leerkracht gevraagd. Gebeurt dit duidelijk te vaak: bal inleveren bij leerkracht.

-

Alleen kinderen van groep 1 t/m 4 mogen gebruik maken van het kleutermateriaal. Dit
gebeurt op het kleine plein en het materiaal wordt gebruikt waarvoor het bedoeld is.
Als groep 1-2-3 alleen buiten speelt, gebruiken zij de kleutermaterialen

-

Trekken en duwen aan andere kinderen doen we niet. We spelen alleen tikspelen (geen
pakspelen)

-

Kinderen mogen niet op de tafels staan

Zand
-

-

Zijn er zandbakspullen in de zandbak, dan kun je spelen in het zand.
Zand blijft in de zandbak (+zandbakrand).
Kinderen van de hogere groepen (> gr. 4) spelen buiten de zandbak.
Aanvulling BSO: Tijdens de naschoolse opvang mogen ook de oudere kinderen in de zandbak
spelen.
In het zand bij het klimtoestel mag worden gespeeld, je mag er niet in gaan liggen of in
rollen.

Pauzebord
- Om het spel van kinderen en het gedrag van kinderen te sturen kan een leerkracht er voor
kiezen een pauzebord in te zetten. De kinderen kiezen vóór aanvang van de pauze een
activiteit van het bord. De leerkracht bepaalt welke activiteiten er op het pauzebord
aangeboden worden. Gedurende de pauzetijd blijft het kind bij dezelfde activiteit.
Groep 1-2: Tijdens de lunchpauze spelen de kinderen in de tuin (als er voldoende surveillanten zijn)
Geen ruilkaartjes/acties onder schooltijd.
Voetbalveldje groep 7-8
• Je kiest aan het begin van de pauze waar je speelt, hier blijf je
• Je klimt niet op de goaltjes
• Onder schooltijd niet op de skatebaan en de jeu-des-boules baan
Als er tussentijds regels veranderen wordt dit direct gecommuniceerd aan alle teamleden
kindcentrum!

Bijlage 2 Kwinkslagen

Kwinkslagen onderbouw + middenbouw
Positief communiceren zoals condor
Doel: Techniek voor positief communiceren
Pedagogische uitgangspunten: In de interactie tussen leerlingen gebeurt veel. Snelle
keuzes zorgen ervoor dat er soms escalaties plaatsvinden n.a.v. negatieve
communicatie. We leren leerlingen wat nodig is om tot positieve communicatie te
komen: de rust bewaren, je aan de feiten houden, vriendelijk blijven en rekening
houden met de gevoelens van een ander. Door Condor als hulpmiddel te gebruiken
leert een leerling hoe positief communiceren er concreet uit ziet.
Omschrijving techniek
De vogels Condor en Kalkoen staan symbool voor verschillende soorten gedrag. We
hanteren voor de gehele school de volgende stappen: Doe je als Condor, dan...
- neem je afstand en denk je na voordat je spreekt
- benoem je wat er gebeurt
- blijf je vriendelijk
- houd je rekening met de gevoelens van de ander
Doe je als Kalkoen, dan...
- begin je te praten voordat je nagedacht hebt
- zeg je wat jij vindt
- interesseren de gevoelens van de ander jou niet
- gebruik je woorden als nooit, altijd, telkens en vaak
Transitie
In deze fase van de groepsvorming verkennen kinderen hun plek in de klas. Dit kan zorgen voor
wrijving en onbegrip. In een veilige groep wordt op een positieve wijze gecommuniceerd. Hierdoor
zullen conflicten minder snel escaleren en zullen er minder ruzies ontstaan. Kinderen die positief
communiceren denken na voordat ze wat zeggen, zijn vriendelijk naar elkaar en blijven weg van
verwijten.

Oversteektechniek
Doel: Techniek voor: Conflicthantering
Pedagogische uitgangspunten Een conflict kan snel escaleren, kinderen kunnen de
controle over hun gedrag verliezen en geen rekening meer houden met anderen.
Daarom is het van belang dat kinderen leren:
1. tot rust te komen in een conflictsituatie;
2. zich te verplaatsen in de positie van de ander;
3. gezamenlijk te werken aan een oplossing.
Omschrijving techniek:
De kinderen leren dat ze in een conflictsituatie de volgende vier stappen kunnen
gebruiken om tot een oplossing te komen:
Stap 1: Stop.
Stap 2: Word rustig en luister.
Stap 3: Steek over.
Stap 4: Verander samen de situatie.
Gebaren Bij deze stappen zitten (voor OB en MB) gebaren die de tekst onderstrepen:
Stap 1: Stop: één vlakke hand vooruit
Stap 2: Word rustig en luister: armen langs je lijf
Stap 3: Steek over: daadwerkelijk van plek wisselen met de ander
Stap 4: Verander samen de situatie: uitgestoken hand
Transitie
In sociale contacten kunnen irritaties ontstaan die overgaan in een conflict. Kinderen die zich kunnen
verplaatsen in de ander zullen makkelijker tot een oplossing komen en zo conflicten de baas zijn.
Code help
Doel: opkomen en rekening houden voor en met de ander.
Pedagogische uitgangspunten Op school komen zo af en toe
vervelende situaties voor. Denk hierbij aan pestgedrag, leerlingen die
elkaar fysiek of verbaal pijn doen of een ongeluk op het schoolplein.
In deze situaties helpt het als leerlingen opkomen voor elkaar en
rekening houden met de ander. Code Help stelt de leerlingen twee
vragen: Zie je het? Doe je iets? De leerlingen worden zich ervan
bewust dat er altijd een keuze is: sluit je je ogen voor dat wat je ziet
of heb je oog voor de ander en handel je hiernaar?
Omschrijving techniek
Code Help bestaat uit twee vragen: Zie je het? Doe je iets?
Zie je het? Leerlingen die oog hebben voor de ander, kunnen
reageren op vervelende situaties. Het is belangrijk om goed/actief te kijken. Als een leerling iets
signaleert is de tweede vraag:
Doe je iets? Wordt een leerling gepest? Ziet een leerling dat iemand verdrietig is? Wat doet een
leerling dan? Doet hij iets? Met deze vraag worden leerlingen geactiveerd tot handelen.
Transitie
In een veilige groep hebben kinderen oog voor elkaar. Waar het ene kind dit al meer vanzelf doet, zal
een ander kind dat nog moeten leren. Code Help is een Kwink-slag die daar aandacht aan geeft.

Kinderen die goed kijken naar de houding en lichaamstaal van de ander en opkomen voor die ander
als dat nodig is, dragen bij aan een veilige groep.
Keuze check
Doel: Techniek om een weloverwogen keuze te maken
Pedagogische uitgangspunten: Leerlingen kiezen vaak snel. Ze staan niet stil bij
welke keuzemogelijkheden ze hebben en wat de gevolgen van die keuze zijn,
voor zichzelf en de ander. De keuze-check helpt leerlingen om even stil te staan
bij het keuzemoment. Centraal staat een luiaard. De traagheid van het dier
symboliseert de rust die nodig is om tot een goede keuze te maken.
Omschrijving techniek
De keuze-check bestaat uit drie vragen:
• Wat kan ik kiezen? Leerlingen verkennen welke keuzes ze hebben in
een situatie. Door eerst goed te bedenken welke keuzemogelijkheden
er zijn kan een leerling een weloverwogen keuze maken.
• Wat betekent dat voor mij? Door goed na te denken over de gevolgen
van een keuze kiest een leerling soms anders. In deze vraag staat de
leerling zelf centraal; wat zijn de gevolgen van de keuze voor de leerling?
• Wat betekent dat voor de ander? Een keuze heeft vaak ook gevolgen voor de ander. Door de
gevolgen voor de ander vooraf te overwegen verkent een leerling of zijn keuze positief of
negatief uitpakt voor de ander.
• Dit is mijn keuze! Een statement dat het weloverwogen besluit bekrachtigd.
Transitie
Mensen kiezen de hele dag. De meeste keuzes worden snel en onbewust genomen. Er zijn ook
keuzes die meer aandacht en tijd vragen. Keuzes waarbij het er echt toe doet wat je kiest. Omdat die
keuzes consequenties hebben voor jezelf én voor de ander. Kinderen die leren om bij het maken van
een keuze na te denken over wat goed is voor henzelf, maar ook voor de ander, maken
weloverwogen keuzes.

Zelfontspanner
Doel:
We leren kinderen om de rust in zichzelf te vinden. Over: Het doen van
ontspanningsoefeningen om beter met stress te kunnen omgaan.
Stappen
Je bent hier.
Nu is nu.
Adem in.
Adem uit.
Kom tot rust.
Transitie:
Kinderen kunnen last hebben van spanning. Bijvoorbeeld omdat ze iets leuks in
het vooruitzicht hebben en daardoor met hun hoofd er niet bij zijn, of omdat ze
iets moeten doen waarvoor ze zenuwachtig zijn. Het kan ook zijn dat de gedachte aan alles wat er
nog moet gebeuren een spanning veroorzaakt. Kinderen die deze signalen van drukte en spanning
herkennen en hiermee om kunnen gaan, zullen met meer rust en concentratie kunnen werken.

Bijlage 3 SCOL in relatie tot Kwink-slagen
SCOL-categorie

SCOL-items

Kwink-slag

SEL-competentie

Ervaringen delen
Praat erover wanneer hem/ Positieve
Relaties kunnen hanteren
haar iets naars is overkomen communicatie1 Doe - Relaties kunnen aangaan
Maakt een grapje
gebaseerd op
als Condor dan:
Praat met medeleerling over - Neem je afstand en samenwerking
iets wat ze samen hebben
denk je na voordat- Sociale druk weerstaan
meegemaakt
Conflicten oplossen
je spreekt
Benoem je wat er
gebeurt
Blijf je vriendelijk
Houd je rekening
Ervaringen delen
met de gevoelens
van de ander
Praat erover wanneer hem/
Besef hebben van jezelf
haar iets naars is overkomen
Kunnen inschatten van je
Concentratie
Maakt een grapje
eigen gevoelens
vergroten5 De
Praat met een medeleerling
Kennis hebben van je
zelfontspanner
over iets wat ze samen hebben
Je bent nu hier
interesses, waarden en
meegemaakt
kracht
Nu is nu
Adem in adem uit - Een gezond
zelfvertrouwen
Kom tot rust
Aardig doen

-

-

Aardig doen

-

-

Biedt excuses aan als hij/ zij
Positieve
Relaties kunnen hanteren
onaardig heeft gedaan tegen communicatie1 Doe - Relaties aangaan
een ander
gebaseerd op
als Condor dan:
Houd rekening met de
Neem je afstand en samenwerking
gevoeligheden van een ander denk je na voordat- Sociale druk weerstaan
Zegt iets aardigs tegen een
Conflicten oplossen
je spreekt
ander
Benoem je wat er
gebeurt
Blijf je vriendelijk
Houd je rekening
met de gevoelens
Biedt excuses aan als hij/ zij
van de ander
Besef hebben van een
onaardig heeft gedaan tegen
ander
een ander
Opkomen voor en
Houdt rekening met de
rekening houden - Empathie
gevoeligheden van een ander met een ander3 Code- Perspectief nemen
Verschillen tussen
Helpt een ander
help
individuen en groepen
Zegt iets aardigs tegen een - Zie je het?
herkennen en waarderen
ander
Doe je iets?
Sociale signalen kunnen
oppakken en
interpreteren

Samen spelen en werken
-

SCOL-categorie

Houdt zich aan een afspraak
Draagt ideeën aan in een
gezamenlijke activiteit
Overlegt over de aanpak van
een gezamenlijke activiteit -

Opkomen voor en
Besef hebben van de ander
rekening houden - Empathie
met een ander3 Code- Perspectief nemen
help
Verschillen tussen
Zie je het?
individuen en groepen
Doe je iets?
herkennen en
waarderen
Sociale signalen kunnen
oppakken en
interpreteren

SCOL-items

Kwink-slag

SEL-competentie

Een taak
uitvoeren
Jezelf
presenteren

-

Een keuze
maken

-

Vertelt iets in de groep
Concentratie
Besef hebben van jezelf
vergroten5 De
Treedt ontspannen op voor
Kunnen inschatten van
zelfontspanner
de groep
je eigen gevoelens
Je
bent
nu
hier
Vraagt iets aan een ander die
Kennis hebben van je
Nu is nu
hij / zij niet zo goed kent
interesses, waarden en
Adem in adem uit
kracht
Kom tot rust
Een gezond
zelfvertrouwen
Neemt gemakkelijk een
Keuzes maken4
beslissing
De keuze check
Maakt een eigen keuze, ook - Wat kan ik kiezen?
als deze afwijkt van anderen
- Wat betekent
Legt uit waarom hij / zij deze dat voor mij?
keuze maakt als iemand
Wat betekent dat
ernaar vraagt
voor een ander?

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

Opkomen voor
jezelf

Opkomen voor
jezelf

Omgaan met
ruzie

-

Zegt ‘nee’ als hij / zij iets niet
wil
- Spreekt een ander erop aan
als deze zich niet aan een
afspraak houdt
- Zegt het een ander als deze
onaardig tegen hem doet
- Vraagt een ander om hulp

Conflicthantering2
Oversteektechniek
- Stop
- Word rustig en
luister
- Steek over
- Verander samen de
situatie

Zelfmanagement
- Impulscontrole bij
stressvolle situaties
- Omgaan met heftige
emoties
- Doelgericht gedrag
conflicthantering

-

Zegt ‘nee’ als hij / zij iets niet
wil
- Spreekt een ander erop aan
als deze zich niet aan een
afspraak houdt
- Zegt het een ander als deze
onaardig tegen hem / haar
doet
- Vraagt een ander om hulp

Keuzes maken3
De keuze check
- Wat kan ik kiezen?
- Wat betekent
dat voor mij?
- Wat betekent dat
voor een ander?

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

Luistert bij ruzie naar een
ander
- Verzint een oplossing bij ruzie
- Gaat bij een ruzie in op wat
de ander zegt

Conflicthantering2
Oversteektechniek
- Stop
- Word rustig en
luister
- Steek over
- Verander samen
de situatie

Zelfmanagement
- Impulscontrole bij
stressvolle situaties
- Omgaan met heftige
emoties
- Doelgericht gedrag
conflicthantering

-

Bijlage 4 fides symbolen

Ballon. De ballon zetten we in om kinderen te leren wat zelfvertrouwen is en het
belang van een goede houding en uitstraling. Terminologie die wordt gehanteerd is:
Eén ballon = je voelt je oké. Je durft je zelfvertrouwen te laten zien. Nul ballonnen =
te weinig lucht, onzekerheid. Tien ballon = te veel lucht, je laat stoer of opvallend
gedrag zien. Ook onzekerheid dus, net als 0 ballonnen.

Domino. De domino beeldt meeloopgedrag uit en geeft daarmee inzicht
in groepsprocessen. Met voldoende moed en zelfvertrouwen lukt het
steeds beter om je niet mee te laten voeren maar om uit de rij te stappen.
De dominostenen maken heel inzichtelijk dat het bepalen van jouw positie,
bijv. bij vervelend gedrag in een groepje, het verschil kan maken.

Sleutelbos. We zouden een probleem kunnen zien als een gesloten deur. Om de deur te
openen heb je een passende sleutel nodig. Als je een bos vol sleutels hebt en je weet niet
welke de goede is, dan zit er niets anders op dan te proberen, net zo lang tot je de goede
hebt. Je begint met de ‘grote sleutel’, ik geloof in mezelf! Daarna probeer je de andere
sleutels.

100%. Ik ben goed zoals ik ben. Gewoon… omdat ik er ben! 100%

gaat
over accepteren van jezelf met je ‘plussen’ en ‘minnen’ en van daar uit
werken aan jezelf.

Oke-ojee gedachte. Ons gedrag wordt erg bepaald door wat we denken. Maar wat
denken we en waaróm denken we zo? Denken we wel gezond? Met de ‘ojee’ en ‘oké’
gedachte proberen we duidelijk te maken hoe je een positievere omgang kunt verkrijgen
met jezelf en naar Oké te krijgen?

Rugzak. De rugzak zet je in om kinderen duidelijk te maken dat je eigen gedrag
en dat van anderen ergens vandaan komt. Je leert ermee naar jezelf te kijken en
naar de ander. Anders gezegd: je leert wat je bij jezelf kunt zoeken, wat jouw
aandeel is, en wat je bij de ander kunt laten, waar jij geen direct aandeel in hebt.
Je leert je rugzak leeg te maken!

Matroesjka. Van pijnlijke momenten en moeilijke situaties kunnen we veel
leren. Maar is het nodig om me alles aan te trekken wat me overkomt? Wij
denken van niet. Welke dingen moeten me diep van binnen raken, wil ik er iets
mee doen, wil ik er iets van leren? Welke dingen moeten me juist niet diep van
binnen raken wil ik er iets mee kunnen?

Bijlage 5 Adviezen aan ouders (bij pestgedrag)
Ouders van gepeste kinderen:
- Houd de communicatie met uw kind open, blijf in gesprek met uw kind.
- Als pesten niet op kindcentrum gebeurt, maar op straat, probeert u contact op te nemen met
de ouders van de pester(s) om het probleem bespreekbaar te maken.
- Pesten op kindcentrum kunt u het beste direct met de leerkracht bespreken
- Door positieve stimulering en zgn. schouderklopjes kan het zelfrespect vergroot worden of
weer terug komen.
- Stimuleer uw kind tot het beoefenen van een sport
- Steun uw kind in het idee dat er een einde aan het pesten komt
Ouders van pesters:
- Neem het probleem van uw kind serieus
- Raak niet in paniek: elk kind loopt kans pester te worden
- Probeer achter de mogelijke oorzaak te komen
- Maak uw kind gevoelig voor wat het anderen aandoet
- Besteed extra aandacht aan uw kind
- Stimuleer uw kind tot het beoefenen van een sport
- Corrigeer ongewenst gedrag en benoem het goede gedrag van uw kind
- Maak uw kind duidelijk dat u achter de beslissing van kindcentrum staat
Alle andere ouders:
- Neem de ouders van het gepeste kind serieus
- Stimuleer uw kind om op een goede manier met andere kinderen om te gaan
- Corrigeer uw kind bij ongewenst gedrag en benoem goed gedrag.
- Geef zelf het goede voorbeeld
- Leer uw kind voor anderen op te komen.
- Leer uw kind voor zichzelf op te komen

Bijlage 6 Gedragscode stichting GOO

Inleiding

O-18-06

De ontwikkelingen in de maatschappij, de herwaardering van waarden en normen en
praktijkincidenten op scholen in Nederland en elders vormen voor stichting GOO de aanleiding om
een gedragscode op te stellen. Hierin kunt u lezen welke normen en waarden we binnen de stichting
GOO wenselijk vinden om te hanteren. Dit schept duidelijkheid en draagt bij aan de schoolveiligheid.
DE GOO-GEDRAGSCODE DIENT TWEE DOELEN
Preventief
Het vormt de leidraad voor gedrag tussen betrokkenen en voorkomt daarmee ongewenst gedrag.
Curatief
Het is een toetssteen bij overtreding/ongewenst gedrag.
De gedragscode is bedoeld als naslagwerk dat u altijd bij de hand heeft en raadpleegt waar nodig.
Waarschijnlijk is een groot deel voor u vanzelfsprekend. Voor het deel waar mogelijk eerder
onduidelijkheden bestonden, hopen wij dat wij u met dit boekje kunnen ondersteunen in het naleven
van de door stichting GOO gewenste gedragsregels.
De bijlagen waarnaar in dit boekje wordt verwezen vindt u op de stichtinggoo.nl
De gedragscode is vastgesteld door het bestuur, met instemming van de GMR. December 2017.

1. Gedragscode stichting GOO.
UITGANGSPUNT
Uitgangspunt in deze gedragscode is dat medewerkers, stagiaires, vrijwilligers, ouders en kinderen
zich gedragen op een manier die positief bijdraagt aan het realiseren van een goede opvang en goed
onderwijs. Criterium om te bepalen welk gedrag we (on-)wenselijk vinden, is de mate waarin dit
gedrag ons onderwijs en de opvang bevordert of daarvan afleidt. Dit gedrag is omkeerbaar; dat wat
wij bij kinderen niet wenselijk vinden, willen we ook als medewerker, stagiair, vrijwilliger en ouder
niet uitdragen en visa versa. Voor deze laatste groepen geldt echter in grotere mate dan voor de
kinderen, dat zij zich bewust moeten zijn van hun representatieve functie.
IEDER KINDCENTRUM IS ANDERS
Omdat de situatie van elk kindcentrum, elke medewerker, stagiair, vrijwilliger, ouder en elk kind
specifiek is, kan de gedragscode niet anders dan richtlijnen geven en schept dus geen wettelijke
verplichting. Scherpe grenzen van wat wel en niet kan, zijn niet te geven en zouden ook onrecht doen
aan de realiteit. In elke beoordeling van wat wel of niet acceptabel is, is ook sprake van een zekere
subjectiviteit. De gedragscode kan slechts een aanleiding zijn voor het aangaan van een gesprek
tussen betrokkenen.
EVALUATIE EN BIJSTELLING
De gedragscode is niet allesomvattend. Ontwikkelingen in de tijd kunnen leiden tot aanpassingen.
Evaluatie is daarom structureel nodig. Gegevens uit tevredenheidsonderzoeken en klachten kunnen
daarbij nuttig zijn. Het bestuur van stichting GOO wil dit vierjaarlijks op de agenda zetten.
VOOR IEDEREEN EEN EXEMPLAAR
Alle bezoldigde medewerkers, stagiaires en vrijwilligers bij stichting GOO ontvangen een exemplaar
van de gedragscode. Bij overhandiging tekenen zij voor ontvangst en verklaren daarmee dat zij
kennis hebben genomen van de inhoud en zich conform deze code zullen gedragen. Nog aan te
stellen medewerkers, vrijwilligers krijgen, voorafgaand aan hun benoeming of stageperiode, de

gedragscode overhandigd. Daarnaast maken wij in de kindcentrumgids melding van de gedragscode
en ligt de code ter inzage op elk kindcentrum in combinatie met de klachten- en bezwaarregelingen.

2. Relatie met andere regels en afspraken.
In wet- en regelgeving en in reglementen is veel vastgelegd over gewenst en ongewenst gedrag. Al
deze regelingen zijn ook van toepassing op GOO-medewerkers, -stagiaires, -vrijwilligers, -kinderen
en ouders. De gedragscode zoals die voor u ligt, vervangt deze wet- en regelgeving niet. Er zullen
wel overlappingen zijn.
Overzicht documenten die stichting GOO hanteert in relatie tot de gedragsode:
• CAO-PO;
• klachtenregeling stichting GOO;
• modelregeling gebruik elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC) voor
medewerkers (zie bijlage);
• model privacyreglement verwerking leerlinggegevens voor PO en VO (zie bijlage);
• model privacyreglement verwerking gegevens personeel PO en VO (zie bijlage);
• onderwijs kledingleidraad (Ministerie OCenW) (zie bijlage);
• basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (Ministerie VWS) (zie
bijlage);
• handreiking agressie en geweld (zie bijlage).
Bovenstaande documenten zijn te raadplegen op de website van stichting GOO.
Informatie over de Arbo wet kunt u vinden op www.arboportaal.nl. Wilt u meer weten over de
leerplichtwet, www.leerplicht.net.
Daarnaast maken we gebruik van de volgende websites:
• www.rijksoverheid.nl
• www.schoolenveiligheid.nl;
• www.pestweb.nl

3. De richtlijnen.
3.1 GEDRAG IN HET ALGEMEEN.
Medewerkers, stagiaires, vrijwilligers en kinderen laten in hun gedragingen zien dat zij gericht zijn op
het deelnemen en verzorgen van de opvang en op het geven en ontvangen van onderwijs in een
veilige en stimulerende omgeving.
Concreet betekent dit:
- Kinderen hebben onder lestijden tijdens de opvang geen afleidende of niet-functionele
spullen tot hun beschikking. Mobiele telefoons kunnen bijvoorbeeld worden opgeborgen of
in bewaring gehouden worden op een afgesproken plaats in het kindcentrum.
- Medewerkers, stagiaires en vrijwilligers gedragen zich in taal en houding respectvol en
beschaafd tegenover kinderen, elkaar en tegenover zakelijke contacten. Hierbij geldt het
principe van omkeerbaar taalgebruik: ‘spreek andereen alleen zo aan, als je zelf ook
aangesproken wenst te worden’.
- Kinderen gedragen zich in taal en houding respectvol en beschaafd (beleefd) tegenover
andere kinderen, medewerkers, stagiaires en vrijwilligers.
- Medewerkers, stagiaires, vrijwilligers en leerlingen nemen afstand van ongewenst gedrag of
uitingen en maken dit kenbaar.
- Indien noodzakelijk, wordt voor de veiligheid van het kind en de omgeving, het kind
verwijderd uit de situatie. Vastpakken kan in het uiterste geval hierbij noodzakelijk zijn.

-

Alle betrokkenen worden gelijkwaardig behandeld, ongeacht ras, geslacht, geloof,
geaardheid, fysieke en/of geestelijke beperkingen.

3.2 (DIGITAAL) PESTEN
Pesten is een vorm van onveiligheid die heel hardnekkig kan zijn en grote gevolgen kan hebben voor
het slachtoffer. Stichting GOO vindt elke vorm van pesten onacceptabel. Onze kindcentra geven
concrete invulling aan pestbeleid en hebben daarvoor een protocol. Ook tussen volwassenen kan
pestgedrag voorkomen.
Voor medewerkers, stagiaires, vrijwilligers en ouders betekent dit concreet:
- Maak de pester duidelijk dat hij te ver gaat, dat zijn ’grapjes’ niet meer leuk zijn.
- Houd zelf een logboek bij om vast te leggen wanneer er ongewenste zaken plaats hadden en
wie erbij aanwezig waren. Het logboek kan dienen als bewijs, maar ook om je hart te luchten.
- Bedenk dat jij niet alleen het slachtoffer bent, maar dat dit een weerslag kan hebben op het
hele team.
- Vraag je af wat de motieven zijn van de pester. Dan weet je beter hoe je moet optreden.
Sommige mensen pesten simpelweg omdat ze er voordeel mee verwachten te behalen.
- Praat met mensen die getuige zijn van het pestgedrag. Vaak vormen zij de zwijgende
meerderheid. Ze zien het pesten wel, maar treden niet op, misschien om te voorkomen dat
ze het volgende slachtoffer worden.
- Lees over het onderwerp. Verhalen van naderen kunnen je het gevoel geven dat je niet
alleen staat. Je kunt leren van de ervaringen.
- Neem contact op met de directeur van het kindcentrum of het bestuur. Het bestuur is op
grond van de Arbowet verplicht maatregelen te nemen.
Voor leerlingen betekent dit concreet:
- Maak aan de kinderen duidelijk dat signalen van pesten (iets anders dan plagen!)
doorgegeven moeten worden aan de leerkracht. Leg uit dat dit geen klikken is.
- Personeel en kinderen spreken leerlingen niet aan met een bijnaam die als kwetsend ervaren
kan worden.
- Personeel en kinderen maken geen opmerkingen over kleding en/of uiterlijk die als kwetsend
ervaren kunnen worden.
3.3 AGRESSIE, GEWELD EN INTIMIDATIE
Fysieke en verbaal geweld
Onder fysieke agressie verstaan we het uitoefenen van enig feitelijk geweld op het lichaam van een
ander. Onder verbale agressie verstaan we het verbaal of schriftelijk bedreigen, of via sms, e-mail of
social media, intimideren, beledigen of uitschelden van een persoon. Beide vormen van geweld
worden vaak toegepast om een ander naar zijn hand te zetten en daarmee zijn of haar eigen positie
te versterken binnen een groep. Afgezien van fysieke gevolgen (pijn/letsel) en aantasting van
persoonlijke vrijheden komt het slachtoffer vrijwel zeker onder zware psychische druk te staan. Deze
vormen van agressie worden dan ook nooit getolereerd.
Nooit toelaatbaar
Lichamelijk geweld is nooit toelaatbaar, in welke vorm dan ook (‘draai om de oren’, ‘een schop onder
de kont’). Als dit toch gebeur t in een emotionele reactie, vragen wij u dit direct ter sprake te
brengen bij de directie. De leerkracht neemt vervolgens contact op met de ouders, meldt het voorval
en legt het uit. Als de ouders overwegen een klacht in te dienen regelt de directie eerste een gesprek

met hen. Als dit niet leidt tot een bevredigende oplossing, kunnen de ouders de klacht alsnog
indienen (zie klachtenregeling). Bedreiging van personeel van stichting GOO door ouders of kinderen
tolereren wij op geen enkele wijze. Wij doen direct aangifte.
Bijlage : Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
(Ministerie VWS)
Direct actie
Bij verbaal geweld onderneemt het kindcentrum direct zelf actie. Als bij fysieke agressie het
uitgeoefende geweld bestaat uit ‘gering lichamelijk kracht’, zullen we ook zelf op deze gedragingen
reageren. Als er sprake is van meer dan geringe lichamelijk kracht van enige betekenis (bijvoorbeeld
het in elkaar trappen van een slachtoffer), letsel, structureel agressief gedrag of als er sprake is van
groepsoptreden, dan waarschuwen wij de politie. Let wel: slachtoffers van geweld zijn vaak bang om
hiervan melding te doen. Angst voor represailles houdt hen tegen. Isolement dreigt en uitval in het
onderwijs ligt op de loer.
Kindermishandeling (wet op de jeugdzorg) en huiselijk geweld
Onder kindermishandeling verstaan we: “elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of
gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen
ten opzicht van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief
of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan
de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel.” Huiselijk geweld en kindermishandeling
vallen buiten het bereik van ons eigen gedrag of onze eigen organisatie. Toch nemen we dit op in
onze gedragscode omdat wij hierin een wettelijke verplichting hebben.
De taak van het kindcentrum met betrekking tot kindermishandeling en huiselijk geweld, waarbij de
oorzaak buiten het kindcentrum ligt, is het signaleren en het aankaarten ervan bij de
verantwoordelijke instanties. Het kindcentrum is niet verantwoordelijk voor de verandering van de
situatie of voor de hulpverlening.
Seksuele intimidatie
Onder seksuele intimidatie verstaan we: “ongewenste seksueel getinte aandacht in de vorm van
verbaal, fysiek of non-verbaal gedrag dat door degene die hiermee geconfronteerd wordt als
onaangenaam wordt ervaren. Dit gedrag vindt plaats binnen of in samenhang met de opvang –en
onderwijssituatie en kan zowel opzettelijk als onopzettelijk zijn.”
Seksuele intimidatie kan een heel scala aan handelingen (fysiek) omvatten zoals: knuffelen, zoenen,
op schoot nemen, handtastelijkheden, weg versperren en botsen.
Het kan echt ook verbaal geuit worden zoals: een bepaalde aanspreekvorm, seksueel getinte
opmerkingen of grappen, dubbelzinnigheden, stoere verhalen rond seksueel prestaties, opmerkingen
of uiterlijk en kleding, afspraakjes willen maken, uitnodiging tot seksueel contact en bedreigingen.
Tevens kan de intimidatie ook in de vorm van non-verbaal gedrag geuit worden zoals: staren, gluren,
knipogen en seksueel getinte cadeautjes. Alleen degene die last heeft van seksuele intimidatie kan
een klacht indienen.
In de onderstaande situaties betekent dit voor personeel, stagiaires, kinderen en vrijwilligers
concreet het volgende:
Schoolcultuur/pedagogisch klimaat

-

-

Iedereen onthoudt zich binnen het kindcentrum van seksistisch taalgebruik, seksueel getinte
grappen en gedragingen die als zodanig kunnen worden ervaren en ziet er tevens op toe dat
dit niet voorkomt in de relatie tussen kinderen onderling.
Medewerkers dragen er zorg voor, dat binnen het kindcentrum geen seksueel getinte
affiches, tekeningen, artikelen e.d. worden gebruikt of opgehangen, die kwetsend kunnen
zijn voor een bepaalde sekse.

Eén op één contacten: leerkracht-leerling
- Kinderen worden buiten schooltijd niet langer dan een half uur alleen op school gehouden.
Bij uitzonderingen worden de ouders op de hoogte gebracht.
- Kinderen worden niet, zonder medeweten van de ouders, bij leerkrachten thuis uitgenodigd.
In voorkomende gevallen worden redenen en tijdsduur aangegeven.
- Eén op één contact tussen een leerkracht en kind vindt altijd plaats in een ruimte van waaruit
zij zichtbaar zijn voor anderen.
Troosten, belonen, feliciteren e.d. in de schoolsituatie
- Vanaf groep 4 troosten medewerkers, stagiaires en vrijwilligers kinderen, bij verdriet of pijn,
in principe niet meer door middel van een kus. Spontane reacties bij troosten blijven
mogelijk, maar kinderen hebben het recht om aan te geven wat zij wel of niet prettig vinden.
- Medewerkers, stagiaires en vrijwilligers nemen kinderen vanaf groep 4 in principe niet meer
op schoot.
- Felicitaties moeten spontaan blijven. Pedagogisch medewerkers, leerkrachten en stagiaires
volgen in principe de eigen gewoonten, rekening houdend met wat de kinderen als normaal
ervaren.
Hulp bij aan- en uitkleden
- Bij de opvang en bij de kleuters komt het regelmatig voor dat geholpen moet worden bij het
aan- en uitkleden, bijvoorbeeld bij het naar de wc gaan. Ook bij de groepen 3 en 4 kan dat
nog een enkele keer voorkomen. Deze hulp behoort tot de normale taken van de betrokken
pedagogisch medewerker, leerkracht en stagiaire.
- Vanaf groep 4 kan het voorkomen dat leerlingen zich in bepaalde situaties gedeeltelijk
moeten uitkleden of omkleden. Bijvoorbeeld bij bepaalde opgedane verwondingen of bij het
omkleden voor musicals e.d. Pedagogisch medewerkers, leerkrachten, stagiaires en
vrijwilligers houden hierbij rekening met wensen en gevoelens van de kinderen.
- Ook in het SBO (speciaal basisonderwijs) kan het nodig zijn om kinderen te helpen bij het
aan- en uitkleden en wordt rekening gehouden met de wensen en gevoelens van de
kinderen.
Gymnastieklessen
Bij het omkleden voor en bij het douchen na de gymles houden de leerkracht en de stagiaire toezicht.
Hierbij geldt dat zij niet nadrukkelijk ‘aanwezig’ dienen te zijn en de betreffende ruimte niet
onaangekondigd zullen betreden, zodat de kinderen de kans krijgen zich redelijk aan te kleden. In de
bovenbouw is het wenselijk dat jongens en meisjes de gelegenheid hebben om zich afzonderlijk om
te kleden en te douchen.
Zwemmen
Bij zwemactiviteiten kleden leerkrachten, stagiaires en vrijwilligers zich gescheiden om van de
kinderen. In de onderbouw worden leerlingen zo nodig geholpen.
Schoolkamp

Tijdens het schoolkamp slapen de mannelijke begeleiders in principe bij de jongens en de vrouwelijke
begeleiders bij de meisjes. Indien een goede verdeling van taken dit niet mogelijk maakt, wordt
vooraf de verdeling aan de leerlingen kenbaar gemaakt. Indien mogelijk maken jongens en meisjes
gebruik van gescheiden toiletten en douches.
Agressieve ouders of leerlingen
Medewerkers die te maken krijgen met agressie van kinderen en/of ouders dienen steun te krijgen
van collega’s, directie en bestuur. Bedenk steeds dat agressie niet zomaar ontstaat. Hier is meestal al
een en ander aan vooraf gegaan. Het gebruik van geweld is echter altijd fout. Als je dit door bewust
handelen kunt voorkomen, dan bescherm je niet alleen jezelf en je collega’s, je bewijst er ook de
ouders en de leerlingen een goede dienst mee. Tenslotte is het uit de hand lopen van een conflict
voor alle partijen schadelijk.
Wat te doen als een klacht over agressie van ouders binnenkomt
Agressie/geweld kan zich voordoen:
- Bij het brengen/halen in de groep
- Bij het brengen/halen in of bij het kindcentrum
- Bij een oudergesprek
- Buiten het kindcentrum
- Bij de medewerker/leerkracht thuis
Hierbij kan gedacht worden aan:
- Verbaal geweld
- Bedreiging
- Het lastigvallen en/of bedreigen per telefoon/sms/e-mail/social media
- Lastig vallen/volgen op straat (stalken)
- Fysiek geweld zonder letsel
- Fysiek geweld met letsel
Gebruik van geweld is nooit toegestaan. Klachten of hulpvragen hierover dienen altijd serieus te
worden genomen.
Hieronder een aantal suggesties
Opvang
- Medewerkers bespreken agressie van ouders of kinderen altijd met de directie.
- Directie zorgt (afhankelijk van de ernst) voor opvang van de medewerkers, eventueel
tijdelijke opvang van de groep of de lessen (of de taken) en voor de nazorg later op de dag,
de volgende dag en de dagen erna.
- Als het nodig is, schakelen we medische hulp in en/of bieden we de zorg van psychische
hulpverlening of bureau slachtofferhulp aan.
Aanpak
- Zo nodig neemt de directie in overleg met de betrokkenen contact op met de ouder.
Verslaggeving van gesprekken vindt plaats in het dossier van het kind.
- Zo nodig maken we melding bij de politie of doen we aangifte.
- Als het veilig kan, neemt de directie contact op met de ouder om zijn/haar kant van het
verhaal ook te horen.
- We verstrekken géén privé nummers van betrokkenen, zonder voorafgaande toestemming
van betrokkenen.

-

Waar mogelijk, proberen we via een bemiddelingsgesprek (al dan niet met een professionele
bemiddelaar) weer tot een werkbare oplossing te komen.
De directie maakt van ernstige gevallen ook melding van het incident bij het bestuur.

Tot slot enkele tips om met agressie om te gaan
- Blijf baas over eigen emoties. Een eenvoudig alarmsignaal dat je grip dreigt te verliezen is dat
je harder gaat praten.
- Probeer een ontspannen, niet-bedreigende houding aan te nemen.
- Vermijd iemand lang in de ogen te kijken.
- Zorg voor de mogelijkheid van een uitgang (een vluchtweg), zowel voor jezelf als de ander.
Insluiten kan paniekreacties veroorzaken.
- Nodig de ander uit te gaan zitten (iemand die zit, wordt minder snel boos).
- Wijs de ander niet aan en raak hem niet aan.
- Ga niet aan de dominante kant van iemand staan. Meestal is iemands rechterhand het
sterkste.
- Probeer op een of andere manier het tempo uit het gesprek te halen, dit kan door
samenvatten, verduidelijken, langzamer praten en vaker pauzeren.
- Probeer fysieke afstand te bewaren. Een vuistregel is dat je tenminste anderhalve armlengte
van de ander af gaat staan.
- Probeer een winnaar-verliezer situatie te voorkomen.
- Voorkom escalaties door het aankondigen van sancties: “Als je dit doet, dan …”
- Gebruik humor. Echter nooit om iemand te kijk te zetten.
- Haal de ander uit de groep en voorkom voor beiden gezichtsverlies.
- Zorg (indien mogelijk) dat een collega in de buurt is.
Bijlage : Handreiking agressie en geweld 2011
3.4 KLEDING EN UITERLIJK
Medewerkers, stagiaires en vrijwilligers, ouders en kinderen houden rekening met de leefomgeving
waaruit de kinderen afkomstig zijn voor wat betreft kleding en uiterlijk. Zij worden geacht een goede
inschatting te kunnen maken van wat er in die context acceptabel is.
Concreet betekent dit:
- Kleding die een goede communicatie en identificatie in de weg staan (bv. petten,
zonnebrillen en gezichtsbedekkende sluier) is niet toegestaan.
- Kleding waardoor de veiligheid van de desbetreffende persoon in gevaar kan komen is niet
toegestaan (bv. sjaaltjes bij gymlessen). Dit is ter beoordeling en besluit van de
verantwoordelijke medewerker, stagiaire, vrijwilliger of ouder in de betreffende situatie.
- Sjaaltjes en hoofddoekjes uit religieuze overwegingen of als haardecoratie zijn toegestaan.
Bijlage : Onderwijs kledingleidraad (Ministerie OCW).
3.5 ROKEN, DRUGS EN ALCOHOL
Werkgevers hebben een wettelijke verantwoordelijkheid voor het Arbobeleid en daarbinnen past de
bescherming van de niet-roker tegen gedwongen meeroken. De Tabakswet geeft daarnaast aan dat
vanaf 1 januari 2004 werknemers recht hebben op een rookvrije werkplek. Daarom geldt op alle
kindcentra van stichting GOO een totaal rookverbod. Stichting GOO is bovendien van mening dat
werknemers vanuit hun pedagogische opdracht een voorbeeldfunctie hebben. Kinderen moeten
daarom niet worden geconfronteerd met medewerkers, stagiaires en vrijwilligers die op school

roken, ook niet op de speelplaats. Het roken dient buien te geschieden op plekken die aan het zicht
van de kinderen zijn onttrokken.
Op geen enkele wijze tolereren we drugsgebruik. Alcoholgebruik op een kindcentrum is niet
toegestaan, uitgezonderd incidenteel, gematigd gebruik bij feestelijke momenten na werktijd.
Concreet betekent dit voor medewerkers, stagiaires, vrijwilligers en kinderen:
- Onder werktijd mogen geen alcohol of drugs gebruikt worden.
- Het gebruik van alcohol binnen het kindcentrum, maar na werktijd mag niet of, volgens de
eigen kindcentrumrichtlijn, gematigd gebruikt worden.
- Aan kinderen mag onder verantwoordelijkheid van het kindcentrum nooit alcohol of drugs
verstrekt worden.
- Gebruik van drugs is niet toegestaan in het kindcentrum en/of op het schoolplein.
3.6 E-MAIL EN INTERNETGEBRUIK
Voor medewerkers, stagiaires en vrijwilligers
Gebruik van internet en e-mail biedt voordelen en kansen voor informatie- en
communicatievoorziening. Er kunnen echter ook ongewenst activiteiten plaatsvinden. In de
‘Modelregeling elektronische informatie- en communicatiemiddelen’ die is opgesteld door de
Besturenraad staan gedragsregels voor verantwoord gebruik en controle op het gebruik voor
medewerkers in het onderwijs. Stichting GOO hanteert deze regeling. Hierin is concreet gedrag
beschreven.
Bijlage B: modelregeling gebruik elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC) voor
medewerkers (zie bijlage);
Voor leerlingen
Elke school bij stichting GOO heeft hiervoor een schoolprotocol vastgelegd.
3.7 PRIVACY
Wij respecteren de privacy van medewerkers, stagiaires, vrijwilligers, kinderen en ouders. De
Nederlandse grondwet beschermt het ‘recht op privacy’ in artikel 10. Daarnaast bestaat de Wet
Bescherming Persoonsgegevens (WBP). In het ‘Model Privacyreglement verwerking
leerlingengegevens voor PO en VO’ staat exact omschreven welke gegevens worden bewaard en
verstrekt en hoe hiermee verder wordt omgegaan. Op de website van stichting GOO kunt u deze
reglementen raadplegen. Hieronder geven we een aantal basisregels weer. Als ouders/verzorgers
hiervan afwijkende regels wensen te hanteren dienen zij dit schriftelijk kenbaar te maken aan de
directeur van het kindcentrum.
Relatie-leerling/ouder
- Een medewerker/leerkracht geeft slechts gegevens van kinderen door aan niet aan het
kindcentrum gerelateerde personen of instanties als de ouders daarin hebben toegestemd.
- Privacygegevens die van belang zijn voor de aanpak/begeleiding van kinderen en die vrijwillig
door ouders bekend zijn gemaakt aan de medewerker/leerkracht of directie worden alleen
met toestemming van de ouders bewaard in het kind/leerlingdossier.
- Uitslagen van testen, onderzoeken e.d. geeft een medewerker/leerkracht alleen met
toestemming van de ouders en/of betrokken instanties door aan derden en uitsluitend dan
wanneer het voor de verdere begeleiding van het kind van belang is.
- Gegevens die ouders of instanties aan de medewerker/leerkracht in strikt vertrouwen
melden, bespreekt de medewerker/leerkracht niet met collega’s.

-

Iedere medewerker/leerkracht respecteert het recht van de ouders om privacygegevens niet
beschikbaar te stellen aan het kindcentrum of hulpverlenende instanties.

a. Relatie directie-leerkracht
- Gegevens die ouders en/of instanties bekend maken aan de directie en een strikt
vertrouwelijk karakter hebben mag de directie niet zonder toestemming van de ouders en/of
instanties, doorgeven aan de overige medewerkers/leerkrachten.
- Gegevens die een kind in strikt vertrouwen bekend maakt aan de directie, mag de directie
niet doorgeven aan anderen, tenzij dit in strijd is met de afspraken over (seksuele)
kindermishandeling. Indien geheimhouding de opvang en begeleiding van het kind ernstig
belemmeren geeft de directie alleen relevante gegevens door aan direct betrokkenen. Dit na
bespreking met het betreffende kind.
b. Relatie leerkracht-leerkracht
- In formele en informele sfeer respecteren medewerkers/leerkrachten de privacy van ouders
en kinderen.
- Medewerkers/leerkrachten bespreken privacygegevens alleen voor zover ze relevant zijn bij
de uitoefening van het werk.
- Medewerkers/leerkrachten bespreken kind/leerlinggegevens niet in bijzijn van derden
(bijvoorbeeld andere ouders).
c. Relatie personeel-vertrouwenstussenpersoon
Gegevens die door ouders en/of kinderen bekend worden gemaakt aan de contactpersoon worden
behandeld conform de klachtenregeling.
d. Bijzondere afspraken rondom privacy bij gescheiden ouders
Sinds 1 januari 2002 blijven ouders na echtscheiding gezamenlijk het gezag uitoefenen. Willen zij dit
niet doen, dan moeten zij de rechter vragen het gezag aan één van beide ouders toe te wijzen. Bij
een scheiding vraagt het kindcentrum beide ouders hoe zij geïnformeerd willen worden over hun
kind. Het kindcentrum handelt dien overeenkomstig.
e. Bijzondere afspraken over fotografie
De kindcentra van stichting GOO:
- Verklaren dat foto’s of video’s gemaakt door of in opdracht van het kindcentrum alleen
vertoond worden in kindcentrumverband, kindcentrumpublicaties of publicaties van de
stichting GOO.
- Bewaken dat de website van het kindcentrum alleen algemene en positieve opnamen van
het kindcentrum en haar gebruikers bevat.
Door elk jaar een toestemmingsformulier te ondertekenen geven de ouders/verzorgers toestemming
om beeldmateriaal conform bovenstaande richtlijnen te gebruiken en verklaren zij ook zelf
zorgvuldig om te gaan met gegevens en (beeld)materiaal van de gebruikers van het kindcentrum.
Het is kinderen niet toegestaan om, zonder toestemming van de leerkracht, tijdens schooltijd
opnames van andere kinderen en/of medewerkers, stagiaires te maken en/of te publiceren. Dit geldt
ook voor opnames die met behulp van een mobiele telefoon zijn gemaakt. Beeldmateriaal mag
alleen gebruikt worden waarvoor het bedoeld is.
f. Bijzondere afspraken rondom privacy bij aanwezigheid van met HIV besmette medewerkers,
stagiaires, vrijwilligers, leerlingen en ouders

Ieder kind met een HIV-infectie kan in principe normaal naar een kinderdagverblijf, crèche,
basisschool, club ect. Ditzelfde geldt voor medewerkers, stagiaires, vrijwilligers en ouders van
stichting GOO. Indien op kindcentra de normale hygiënische regels in acht worden genomen bestaat
er geen infectiegevaar. Naast goede voorlichting is het belangrijk op kindcentrumniveau regels vast
te stellen die seropositieve medewerkers, stagiaires, vrijwilligers en ouders, maar ook seropositieve
leerlingen en hun ouders de nodige bescherming bieden.
Daarom zijn hier enkele regels opgenomen in verband met de zorg voor de privacy van
medewerkers/leerkrachten en leerlingen die besmet zijn met HIV.
- Een seropositieve medewerker, leerkracht, stagiaire, vrijwilliger, ouder of ouder van een
seropositief kind is niet wettelijk verplicht het kindcentrum in te lichten over deze
besmetting.
- Indien bedoelde medewerker/leerkracht of ouder respectievelijk een van de collega’s of
leerkrachten in vertrouwen neemt, mag deze zonder toestemming van de betrokkene(n) de
verstrekte informatie niet doorgeven of opslaan in het aanwezige dossier.
- Op het moment dat de vertrouwelijke informatie wordt verstrekt, overlegt de in vertrouwen
genomen medewerker/leerkracht met de informatiegever bij wie hij/zij om hulp kan vragen
als de geheimhouding te zwaar weegt of gaat wegen.
- Indien ouders vragen of er op het kindcentrum medewerkers/leerkrachten, stagiaires,
vrijwilligers, kinderen of ouders aanwezig zijn die besmet zijn met HIV, moeten zij
doorverwezen worden naar de directie. De directie wijst de vragende ouder op de
privacybescherming en geeft aan dat er geen enkele belemmering bestaat om kinderen of
leerkrachten met HIV-besmetting op het kindcentrum te hebben.
- De medewerker/leerkracht die op de hoogte is van de aanwezigheid van een met HIV besmet
kind, laat het betreffende kind onbevangen aan alle schoolactiviteiten meedoen.
Voor de omgang met overige ziekten in verband met privacy verwijzen wij naar de “GGD-wijzer met
kinderen, gezondheid en veiligheid bij 4 – 12 jarige kinderen”.
Bijlagen: C. Model privacyreglement leerlinggegevens PO en VO;
D. Model privacyreglement verwerking gegevens personeel PO en VO
3.8 GEHEIMHOUDING
Medewerkers, leerkrachten, stagiaires, vrijwilligers en leden van ouderraad en
medezeggenschapsraad zetten zich in om voor de kinderen van het kindcentrum van betekenis te
kunnen zijn. Daarbij zien, horen en/of lezen zij vertrouwelijke informatie. Vanwege die
vertrouwelijkheid is het van groot belang dat ieder met die informatie op een zorgvuldige wijze kan
en dient om te gaan.
In het reglement op de medezeggenschap is in artikel 22 geformuleerd:
1. De leden van de medezeggenschapsraad, alsmede de leden van de raden genoemd in artikel
33 en artikel 34 van dit reglement, zijn verplicht tot geheimhouding van alle zaken die zij in
hun hoedanigheid vernemen ten aanzien waarvan het bevoegd gezag dan wel de
medezeggenschapsraad hun geheimhouding heeft opgelegd of waarvan zij, in verband met
de opgelegde geheimhouding, het vertrouwelijk karakter moeten begrijpen.
2. Degene die de geheimhouding oplegt, deelt daarbij tevens mee welke schriftelijk of
mondeling verstrekte gegevens onder de geheimhouding vallen en hoelang deze dient te
duren, alsmede of er personen zijn ten aanzien van wie de geheimhouding niet in acht
behoeft te worden genomen.
3. De plicht tot geheimhouding vervalt niet door de beëindiging van het lidmaatschap van de
medezeggenschapsraad, noch door beëindiging van de band van de betrokkene met de
school.

Voorgaande is binnen de stichting GOO van toepassing op alle medewerkers.
Concreet betekent dit:
- Wij verspreiden geen informatie of slaan geen informatie op die is verstrekt door stichting
GOO en waarvan duidelijk is dat deze vertrouwelijk is.
- Eventuele vermenigvuldiging of distributie van vertrouwelijk informatie kan in
uitzonderingsgevallen alleen plaatsvinden na schriftelijke toestemming van stichting GOO.
- Indien een medewerker in recht wordt aangesproken of verplicht om informatie te
onthullen, zal zij stichting GOO daarvan onmiddellijk op de hoogte stellen en met stichting
GOO samenwerken om een zodanige onthulling tot het uiterste te betwisten.
3.9 VERNIELING, VANDALISME EN DIEFSTAL
Stichting GOO vindt het van belang zorgvuldig met eigendommen om te gaan. Vernieling, vandalisme
en/of diefstal veroordelen wij. Bij constatering van feiten in deze is de leidinggevende degene die de
‘dader’ daarop aanspreekt en eventuele sancties geeft. Bij herhaling en bij grove overtredingen zal de
leidinggevende ook de politie in kennis stellen.
Concreet betekent dit voor medewerkers en kinderen:
- Gebruik eigendommen en goederen op de wijze die passend is
- Breng eigendommen en goederen die je in bruikleen hebt, tijdig en ongeschonden terug bij
de eigenaar
3.10 HYGIËNE
In het kader van ziektepreventie en voedselveiligheid is goede hygiëne van groot belang. Veel
instellingen hanteren daarvoor de zogenaamde HACCP-norm. Deze geldt voor scholen (nog) niet, wel
voor de opvang. Hygiënisch werken heeft daarbij betrekking op de persoonlijke hygiëne van
betrokkenen en de bedrijfshygiëne. Daarmee kunnen ziektes en ziekteverspreiding worden
voorkomen. Alhoewel scholen nauwelijks voedsel zullen bereiden of verspreiden, is alertheid op die
momenten dat dit wel gebeurt belangrijk. Gedragsafspraken gericht op ziektepreventie is voor
scholen met name van belang. De praktijk leert dat opgroeiende kinderen in de basisschoolleeftijd
ook op dat gebied ondersteuning nodig hebben. De ontwikkeling van scholen naar kindcentra zal de
aandacht over dit aspect nadrukkelijk versterken. In het kader van voedselveiligheid zijn dan
afspraken noodzakelijk.
Concreet betekent dit voor medewerkers en kinderen:
- Was je handen na elk toiletbezoek en voordat je eet
- Niet hoesten of niezen in de richting van anderen of van voedsel
Concreet betekent dit voor het kindcentrum:
- Graag zorg voor adequate schoonmaak
- Verschoon handdoeken dagelijks of gebruik wegwerp materiaal
- Houd ongedierte buiten het kindcentrum
- Bewaar geen voedingsresten, ook niet in de koelkast
- Zorg voor regelmatig ontdooien van de koelkast en/of vriezer
- Zorg voor voldoende afvalbakken
DE IN DEZE GEDRAGSCODE GENOEMDE BIJLAGEN KUNT U VINDEN OP DE WEBSITE VAN STICHTING
GOO: www.stichtinggoo.nl

Bijlage :
Onderwijs kledingleidraad (Ministerie OCW); kopie artikel “Hoofddoekverbod in het bijzonder
onderwijs”.
Bijlage :
Model privacyreglement stichting GOO (in ontwikkeling)verwerking gegevens personeel PO en VO
(geactualiseerde versie juni 2009).
Bijlage :
Model privacyreglement verwerking leerlinggegevens voor PO en VO.
Bijlage :
Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Ministerie VWS.
Bijlage :
Handreiking agressie en geweld 2011.

