
Verbaal ongewenst
gedrag

WAT VERSTAAN WE
HIERONDER?

ONGEWENST GEDRAG

Schelden; pesten; grof taalgebruik; 
Dreigen met weglopen;  
Seksueel getinte opmerkingen;  
Discriminerend gedrag.

Fysiek ongewenst
gedrag

Fysiek dreigend gedrag;  
Ongewenst lichamelijk contact;  
Bewuste aanrakingen op ongewenste plaatsen; 
Vernieling van materiaal.

WELKE STAPPEN
DOORLOPEN WE?

Stap 1
Pedagogische maatregel

Waarschuwing;
Kortstondig buiten de groep werken;
Conflict met de andere leerling(en) bespreken;
Bij herhaling gesprek met ouders en leerling.

Leerkracht noteert alle voorvallen op het doorschrijfformulier

Stap 2
Leerling werkt in een andere groep

Overleg leerkracht, interne begeleiding en/of
directie. Bij een volgend incident wordt de
leerling op een ‘andere plek’ geplaatst.
Ouders worden aan het einde van de dag
mondeling op de hoogte gebracht.

Stap 3
Leerling werkt bij IB of directie

Stap 4
Time-out

Melding bij bestuur

In geval van een time-out mag de leerling voor
de rest van de dag niet op school blijven.
Kijkend naar de problematiek kan de directie
besluiten de time-out maatregel vaker te
herhalen. Dit na een gesprek met de ouders /
verzorgers. Er worden gespreksverslagen
gemaakt. Bij herhaling volgt stap 5

Overleg leerkracht, ib, directie en ouders.
Na tweemaal stap 2 wordt de leerling bij
ongewenst gedrag bij IB of directie geplaatst.
Ouders worden aan het einde van de dag
mondeling op de hoogte gebracht. Indien
misdraging dermate ernstig is worden ouders
gebeld. Leerling gaat naar huis.
Bij herhaling volgt stap 4.

De leerling wordt de toegang tot de school
ontzegd. De schorsing bedraagt maximaal drie
weken en kan tweemaal worden verlengd.
De betrokken ouders/verzorgers worden door de
directie en/of bestuur uitgenodigd voor een
gesprek betreffende de maatregel. Gespreks-
verslag wordt doorgestuurd naar inspectie.

Stap 5
Schorsing

Melding bij bestuur, leerplicht
ambtenaar en onderwijsinspectie

Bij het zich meermalen (blijven) voordoen van
een ernstig incident, dat ingrijpende gevolgen
heeft voor de veiligheid en/of de
onderwijskundige voortgang van de school, kan
worden overgegaan tot verwijdering. 
De wettelijke regeling voor het bijzonder /
openbaar onderwijs is hierbij van toepassing.

Stap 6
Verwijdering

Melding bij bestuur, leerplicht-
ambtenaar en onderwijsinspectie


