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Grensoverschrijdend gedrag  
  
Wat als het mis gaat? 

1. Grensoverschrijdend gedrag is gedrag dat bewust kwetsend is en/ of in strijd 
is met onze kernwaarden. Het bewust vernielen van materialen, het 
uitschelden van een leerkracht of fysiek geweld bij anderen zijn duidelijke 
voorbeelden. 

2. De leerkracht beslist in overleg met een collega of er sprake is van 
grensoverschrijdend gedrag bij een leerling. Je toetst de situatie altijd bij een 
tweede volwassene en handelt daarna. 

3. Leerkracht maakt een aantekening in Parnassys in een notitie bij het kind met 
als onderwerp: “Dit kan niet” en stelt kind en ouders op de hoogte. 

  
Wat gebeurt er? 
1.      Eerste overtreding , aantekening in “Dit kan niet” notitie in Parnassys; ouders worden 

door de leerkracht gebeld en de schoolleiding wordt op de hoogte gebracht. De 
leerkracht bedenkt een passende straf in de groep (soms is het gegeven dat de 1 e 
aantekening is gemaakt voldoende straf); leerling vult oepsblad in; 

2.      Tweede overtreding  binnen 8 lesweken na 1 e  overtreding, aantekening in “Dit kan niet” 
notitie. De leerkracht belt de ouders; ½ dag in andere groep met eigen werk; (indien 
nodig worden ouders al uitgenodigd), leerling vult oepsblad in; 

3.      Derde overtreding  binnen 8 lesweken na 2 e  overtreding, aantekening in “ Dit kan niet” 
notitie, uitnodiging ouders door Intern Begeleider en leerkracht; 1 dag in andere groep 
met eigen werk; leerling vult oepsblad in; 

4.      Vierde overtreding  binnen 8 lesweken na 3 e  aantekening in “Dit kan niet” notitie, 
uitnodiging ouders door directeur, 3 dagen in andere groep met eigen werk; schriftelijke 
mededeling dat een 5 e  overtreding binnen 8 lesweken in een schorsing resulteert; school 
bekijkt en informeert ouders over welke instantie betrokken kan of moet worden (OKI, 
Leerplichtambtenaar, Veilig Thuis), leerling vult oepsblad in; 

5.      Vijfde overtreding  binnen 8 lesweken na 4 e  aantekening, aantekening in “Dit kan niet” 
notitie, uitnodiging ouders door directeur; schorsing en aantal dagen (directie bepaalt in 
overleg met leerkracht) in andere groep met eigen werk. 

 N.B. Bij ernstig grensoverschrijdend gedrag (dit ter beoordeling van de directie en 
betreffende leerkracht) treedt direct stap 4 in werking.  
Als uiterste maatregel, indien ongewenst gedrag continueert en leerling niet meer te 
handhaven is, kan deze definitief van school verwijderd worden. 
  
-        Na 8 lesweken vervalt de 1 e  overtreding, is lei schoon; 

-        Na 8 lesweken vervalt de 2 e  overtreding, is lei schoon; 

-        Na 8 lesweken vervalt de 3 e  overtreding, is lei schoon; 

-        Na 8 lesweken vervalt de 4 e  overtreding, is lei schoon; 

* Wanneer het kind werk mist in de groep door grensoverschrijdend gedrag heeft het zelf de  
   verantwoording dit werk in te halen. 
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     Grensoverschrijdend gedrag 

  
Dit kan niet! 
  
Dit protocol kan gebruikt worden wanneer een leerling incidenteel grensoverschrijdend 
gedrag vertoont. De geformuleerde regels gelden als basis van de omgang met elkaar. Het 
protocol is van toepassing wanneer er sprake is van uitzonderlijk gedrag. 
  
Omgangsregels op school 
  
Deze regels zorgen ervoor dat iedereen precies weet wat er op school wordt verwacht. 
Door je hieraan te houden, werken we actief aan een prettige sfeer op school. 
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Betreft leerling: …………………………………..Groep……Leerkracht:…………………. 
  
Overtreding 1,2,3,4,5 (omcirkelen) 
  
Omschrijving “gedrag dat niet  kan” en maatregel (zie bovenstaande sancties) 
  
Datum:………………………………. 
  
  
  
……………………………………………………………………………………………….. 
  
……………………………………………………………………………………………….. 
  
……………………………………………………………………………………………….. 
  
……………………………………………………………………………………………….. 
  
……………………………………………………………………………………………….. 
  
……………………………………………………………………………………………….. 
  
……………………………………………………………………………………………….. 
  
Betrokken leerkracht heeft: 
-        Met ouders gecommuniceerd middels telefonisch gesprek/brief/persoonlijk gesprek 

n.a.v. gedrag dat niet kan 
-        Schoolleiding op de hoogte gebracht / is zelf betrokken / persoonlijk met ouders 

gecommuniceerd middels telefonisch gesprek / brief / persoonlijk gesprek n.a.v. 
gedrag dat niet kan. 
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Ik heb me niet aan de regels gehouden! 
  
  

Uw kind is betrokken geweest bij onderstaand voorval. De school vindt het belangrijk om u 
hiervan op de hoogte te brengen, zodat u weet wat zich heeft afgespeeld en wat de 
leerkracht hierover met uw kind heeft afgesproken. We verzoeken u het origineel van dit 
verslag, binnen twee dagen ondertekend terug te geven aan de leerkracht. De kopie mag 
u zelf behouden. 
  

Naam leerkracht: 
  

Groep: 

Naam leerling: 
  

Datum: 

Korte omschrijving van het voorval: 
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De volgende afspraken zijn gemaakt: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

O   De leerkracht heeft telefonisch contact met u opgenomen 

O   De leerkracht heeft hierover geen contact met u opgenomen. Mocht u het nodig vinden 
om met hem/haar contact op te nemen, dan kunt u na schooltijd bellen voor een afspraak. 

Opmerkingen ouder/verzorger: 
  
  
  
  
  

Handtekening 
leerkracht: 
  
  
  

Handtekening 
directeur: 

Handtekening ouder/verzorger: 
  
  

 


