
 

 
 

 

 

Omgaan met ernstig grensoverschrijdend gedrag 

 
 

 
 

PREVENTIE 

 

De aanpak van negatief gedrag op De Notenkraker kenmerkt zich door twee 

factoren waarop het zich altijd richt: 

1. Preventie. Kun je een situatie waarin gedrag kán exploderen voorkomen? 

Voorkóm het dan! 

2. de-escalatie. Kun je een situatie door jouw ingrijpen klein houden? Doe dat 

dan!  

 

 

 

 
 

Preventie

Schijf van vijf heldere 
gedragsverwachtingen

Uitstapkaart

Ernstig grensoverschrijdend 
gedrag wordt éénduidig, 
schoolbreed 
gesanctioneerd

Schorsen en 
verwijderen

Uitstapkaart kan leiden 
tot toepassing protocol 
schorsen en 
verwijderen

We werken met deze schijf van 5 

heldere gedragsverwachtingen. 

Onderstaande aanpak gaat over 

het paarse deel (5) 
 



ERNSTIG GRENSOVERSCHREIDEND GEDRAG 

 

Om duidelijk te maken wanneer de school overgaat tot het toepassen van het 

protocol schorsen en verwijderen, heeft het team besloten dat sprake moet zijn van 

één of meer van de volgende ernstig grensoverschrijdende gedragingen: 

 

 

1. uitschelden van personeel 

2. schoppen / slaan / vechten / iemand bespugen 

3. vandalisme, vernieling 

4. systematisch weigeren te doen wat gezegd wordt 

 

 

 

CONSEQUENTIE 

 

De consequentie van bovenstaand gedrag is een gesprek met de schoolleiding die 

beslist óf en hóe het protocol schorsen en verwijderen wordt toegepast. Als kinderen 

bovenstaand gedrag laten zien, volgt altijd de afgesproken consequentie. 

 

 

  
 

1. Leerling vertoont ernstig 
grensoverschrijdend 

gedrag

2. Leerling krijgt direct een 
uitstapkaart (ingevuld 

door leerkracht of OPP)

3. Leerkracht beslist of de 
leerling direct* of later 
naar de directie gaat

4. Leerling meldt zich met 
uitstapkaart bij de directie 

5.  De directie beslist of en 
hoe protocol schorsen en 
verwijderen wordt ingezet

6. De directie informeert 
de leerkracht over vervolg 

7. Leerling is na schorsing 
weer welkom!

IN DE KLAS 

Stroomschema confrontatie ernstig 

grensoverschrijdend gedrag in de klas. 

* indien de leerling direct de klas uit moet, 

controleert de leerkracht of hij/zij ook 

meteen naar de directie is gegaan. 

 

 

Voorbeeld van de uitstapkaart 



 

 
 

 

 

 

 

De aanleiding voor het ernstig grensoverschrijdend gedrag doet niet ter zake voor de 

beoordeling van dit gedrag. Het gedrag wordt op zichzelf gesanctioneerd. Handel 

daarbij als volgt: 

 

 

1. Kalm  

Spreek rustig, gedecideerd en to-the-point. 

 

2. Onaangedaan 

Laat emoties achterwege en handel zakelijk. 

 

3. Oordeelvrij 

Constateer dat een grens is overschreden en dat de schoolleiding er verder over 

gaat. Ga niet in op de kwestie zélf. 

 
 

1. Leerling vertoont ernstig 
grensoverschrijdend gedrag

2. Leerling krijgt direct een 
uitstapkaart (ingevuld door 

leerkracht of OPP)*

3. Leerling meldt zich met 
uitstapkaart bij de directie 

4.  De directie beslist of en hoe 
protocol schorsen en 

verwijderen wordt ingezet

5. De directie informeert de 
leerkracht over vervolg 

6. Leerling is na schorsing weer 
welkom!

IN DE SCHOOL BUITEN DE KLAS 

Stroomschema confrontatie ernstig 

grensoverschrijdend gedrag in de school maar 

buiten de klas. 

* indien de leerling direct de klas uit moet, 

controleert de leerkracht of hij/zij ook 

meteen naar de directie is gegaan. 

 



Onze school hanteert het protocol schorsen en verwijderen zoals deze door stichting 

BOOR, het bestuur van de school, is opgesteld. Dit protocol is te vinden op onze 

website: www.denotenkraker.nl  

Hieronder staan de stappen die worden genomen wanneer de school overgaat tot 

het schorsen of verwijderen van een leerling. 

 

*Interne schorsing: 

De leerling is op school maar niet in de eigen klas, maakt opgedragen werk en blijft 

binnen tijdens de pauzes. 

 

**Externe schorsing: 

De leerling is niet welkom op school en krijgt werk mee voor thuis. Een externe schorsing 

wordt altijd gemeld bij het bestuur. Een week externe schorsing wordt tevens bij de 

leerplichtambtenaar gemeld. 

 

Verwijdering van school dient met alle mogelijke inspanning van alle partijen 

voorkomen te worden. Het is de plicht van de school een andere school te zoeken en 

te vinden alvorens tot verwijdering over te gaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Eén dag interne schorsing* 

2. Twee dagen interne schorsing* 

3. Eén dag externe schorsing** 

4. Eén week externe schorsing** 

5. Verwijdering 

 

http://www.denotenkraker.nl/

