
 

 
 

AFSPRAKEN 
 

 

 De leerkrachten staan bij binnenkomst van de leerlingen bij de klasdeur en 

verwelkomen de leerlingen. 

 We versterken het groepsgevoel, door het inzetten van team- en klassenbouwers. 

Bij de gym, in een open situatie, maken we duidelijke afspraken over hoe we 

respectvol met elkaar omgaan. 

 We behandelen iedereen respectvol en gelijkwaardig, maar niet gelijk.  
De leerkracht heeft hierin een voorbeeldfunctie.  

 We zorgen voor een duidelijke, voorspelbare omgeving; de dagplanning is in 

iedere klas zichtbaar opgehangen, er wordt voldoende afwisseling aangeboden 

tussen inspanning en ontspanning.  

 Elke groep heeft specifieke afspraken t.a.v. omgang met elkaar in de groep 

(groepsverantwoordelijkheid). Deze zijn zichtbaar in de klas. 

 Schoolbreed hanteren we het ‘stilteteken’ (hand opsteken), als we met de hele 

school bij elkaar zijn. In de klassen hanteren we verschillende stiltetekens, dat wat 

werkt voor de groep op dat moment. Bij de coöperatieve werkvormen hanteren 

we wel het stilteteken, hierbij zijn de vingers open en gebruik je de hand naast je. 

 De leerkracht bewaakt de relatie tussen de leerlingen onderling.  
Is alert op ‘pestgedrag’, maar ook op sociaal gedrag. ‘Pestgedrag’ wordt 

besproken.   

 We hebben hoge verwachtingen en spreken deze naar elkaar uit.  

 We geven elkaar (inhoudelijke) complimenten.   

 We zetten extra interventies om het positieve gedrag te stimuleren. 

 In onze groepsoverzichten noteren we bijzonderheden rondom welbevinden van 

leerlingen. 

 We signaleren leerproblemen en pakken ze aan om gedragsproblemen te 

voorkomen. 

 Tijdens intervisievergaderingen is er een mogelijkheid om casussen in te brengen 

op het gebied van gedrag.  

 Gedrag wat leerling lastig vinden, oefenen we in en daar spreken we van 

tevoren verwachtingen over uit. 

 We brengen ouders persoonlijk (telefonisch/live) op de hoogte van groot 

ongewenst gedrag of herhaaldelijk klein ongewenst gedrag. Dit noteren we in 

Parnassys. 
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 We houden het prettige schoolklimaat in onze groepen vast en anticiperen 

hierop indien nodig. 

 We zorgen voor voldoende buitenspel materialen en activiteiten zodat leerlingen 

tijdens het buiten spelen op een positieve manier met elkaar spelen. 

 

 

 

 


