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Voorwoord

Voor u ligt het document “Hoe gaan we met elkaar om op De Stappen”. Het is een  gedragsprotocol waarin staat wat ouders, kinderen en leerkrachten belangrijk vinden 

in het omgaan met elkaar.

In de visie van de school staat beschreven dat De Stappen de kinderen wil voorbereiden op de wereld van morgen. Dit betekent dat kinderen naast onderwijs in de kern-

ǀĂŬŬĞŶ͕�ŽŶĚĞƌǁŝũƐ�ŵŽĞƚĞŶ�ŬƌŝũŐĞŶ�ĚĂƚ�ŚĞŶ�ǀĂĂƌĚŝŐ�ŵĂĂŬƚ�Žŵ�ŝŶ�ĚĞǌĞ�ǁĞƌĞůĚ�ĂůƐ�ǀŽůǁĂĂƌĚŝŐ�ďƵƌŐĞƌ�ƚĞ�ŬƵŶŶĞŶ�ƉĂƌƟĐŝƉĞƌĞŶ͘�tĞ�ƐůƵŝƚĞŶ�ŚŝĞƌŵĞĞ�ĂĂŶ�ďŝũ�ĚĞ�ŵŝƐƐŝĞ�ǀĂŶ�ŽŶǌĞ�
ƐƟĐŚƟŶŐ͕�<WK�ZŽŽƐĞŶĚĂĂů͘

<ĂƚŚŽůŝĞŬ�ŽŶĚĞƌǁŝũƐ 
 

KŶǌĞ�ƐĐŚŽŽů�ŝƐ�ĞĞŶ�ŬĂƚŚŽůŝĞŬĞ�ďĂƐŝƐƐĐŚŽŽů͘��ŝƚ�ďĞ-

ƚĞŬĞŶƚ�ĚĂƚ�ǁĞ�ǀĂŶƵŝƚ�ŚĞƚ�ĐŚƌŝƐƚĞůŝũŬ�ƉĞƌƐƉĞĐƟĞĨ�ĚĞ�
kinderen kennis, vaardigheden en inzichten bij willen 

brengen. In onze samenleving wonen mensen van 

ĂůůĞƌůĞŝ�ĐƵůƚƵƌĞŶ�ŵĞƚ�ǀĞůĞ�ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ�ŽƉǀĂƫŶŐĞŶ͘�
De kinderen van nu moeten straks als volwassenen 

een zinvolle plaats in die samenleving zien te vinden. 

Daarvoor is het nodig dat ze een eigen standpunt in 

kunnen nemen en openstaan voor andere meningen 

ĞŶ�ŽƉǀĂƫŶŐĞŶ͘�

<ĂŶũĞƌ
 

Een van de belangrijkste vaardigheden die nodig zijn om te leven in deze 

wereld zijn sociale vaardigheden. Hoe gaan we met elkaar om en hoe 

staan we in deze wereld. 

De komende jaren werken we op De Stappen met een methode voor 

 ƐŽĐŝĂĂůͲĞŵŽƟŽŶĞůĞ�ŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐ͗�͞<ĂŶũĞƌ͘͟ �tĞ�ǁŝůůĞŶ�ŶŝĞƚ�
alleen met de kinderen in gesprek gaan over socia-

le vaardigheden maar we willen de kinderen 

ook leren hoe met deze kennis om te gaan, 

hoe deze kennis te gebruiken. Daarbij zul-

len volwassenen in de directe omgeving 

van de kinderen een goed voorbeeld 

moeten zijn. 



Gedragsprotocol
 

Kŵ�ĂĂŶ�ƚĞ�ŐĞǀĞŶ�ǁĂƚ�ĂůůĞ�ďĞƚƌŽŬŬĞŶĞŶ�ďŝũ�ĚĞ�ƐĐŚŽŽů�ǀĂŶ�ĞůŬĂĂƌ�ŵŽŐĞŶ�ǀĞƌǁĂĐŚƚĞŶ�
ŚĞĞŌ�ĚĞ�ƐĐŚŽŽů�ŚĞƚ�ŝŶŝƟĂƟĞĨ�ƚŽƚ�ŚĞƚ�ŵĂŬĞŶ�ǀĂŶ�ĞĞŶ�ŐĞĚƌĂŐƐƉƌŽƚŽĐŽů�ŐĞŶŽŵĞŶ͘�KŶĚĞƌ�
ůĞŝĚŝŶŐ�ǀĂŶ�ĞĞŶ�ĚĞƐŬƵŶĚŝŐĞ�ŽƉ�Ěŝƚ�ŐĞďŝĞĚ�;:ŽŚĂŶ�ĚĞŶ�KƵĚĞŶ͕�:ŽŝŶ�KŶĚĞƌǁŝũƐĂĚǀŝĞƐͿ�
ŚĞĞŌ�ĞĞŶ�ƉƌŽũĞĐƚŐƌŽĞƉ͕�ďĞƐƚĂĂŶĚĞ�Ƶŝƚ�ůĞĞƌŬƌĂĐŚƚĞŶ͕�Ěŝƚ�ƉƌŽƚŽĐŽů�ŐĞŵĂĂŬƚ͘��ŝũ�ŚĞďďĞŶ�
ĚĂĂƌďŝũ�ĚĞ�ŽƵĚĞƌƐ�ǀĂŶ�ĚĞ�ƐĐŚŽŽů�ĞŶ�ŽŽŬ�ĚĞ�ůĞĞƌůŝŶŐĞŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�ƐĐŚŽŽů�ďĞƚƌŽŬŬĞŶ͘�KƵĚĞƌƐ�
hebben hun visie op omgaan met elkaar kunnen aangeven in een speciale ouderbijeen-

komst. Tevens zijn de resultaten van het laatste oudertevredenheidsonderzoek op het 

gebied van pedagogisch schoolklimaat en pesten op school gebruikt in dit protocol. 

De kinderen hebben met hun leerkrachten gesproken over hoe we met elkaar om 

zouden moeten gaan, hoe dat beter zou kunnen, welke hulp je daarbij nodig hebt, 

ĞƚĐ͘�KŽŬ�ĚĞ�ƌĞƐƵůƚĂƚĞŶ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�ůĞĞƌůŝŶŐƚĞǀƌĞĚĞŶŚĞŝĚƐŽŶĚĞƌǌŽĞŬ�ǌŝũŶ�ŚŝĞƌďŝũ�
gebruikt.



<ĞƌŶǁĂĂƌĚĞ Leerkrachtgedrag

� �ĂŶ�ŐĞŵĂĂŬƚĞ�ĂĨƐƉƌĂŬĞŶ�ŚŽƵĚĞŶ͘
� WƌĂƚĞŶ�ŵĞƚ�ĞůŬĂĂƌ͘
� sĞƌƚƌŽƵǁĞůŝũŬĞ�ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ�ǀŽŽƌ�ũĞ�ŚŽƵĚĞŶ͘
� �ƌ�ǁŽƌĚƚ�ŐĞůƵŝƐƚĞƌĚ�ŶĂĂƌ�ŝĞŵĂŶĚ�ĚŝĞ�;ŵĞƚ�ĞĞŶ�ƉƌŽďůĞĞŵͿ�ŬŽŵƚ͘
 Complimenten geven.

 Gevoelens signaleren en herkennen en eventueel benoemen.

� <ĞŶŶŝƐ�ůĂƚĞŶ�ŵĂŬĞŶ�ŵĞƚ�ĂŶĚĞƌĞ�ĐƵůƚƵƌĞŶ͘
 Nemen contact op met de ouders als hier aanleiding voor is. 

Leerlinggedrag

� �ĂŶ�ŐĞŵĂĂŬƚĞ�ĂĨƐƉƌĂŬĞŶ�ŚŽƵĚĞŶ͘
� WƌĂƚĞŶ�ŵĞƚ�ĞůŬĂĂƌ͘
� sĞƌƚƌŽƵǁĞůŝũŬĞ�ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ�ǀŽŽƌ�ũĞ�ŚŽƵĚĞŶ͘
 Niemand buitensluiten.

 Complimenten geven.

� KƉĞŶ�ƐƚĂĂŶ�ǀŽŽƌ�ĚĞ�ĂŶĚĞƌ͘
� WŽƐŝƟĞǀĞ�ĨĞĞĚďĂĐŬ�ŬƵŶŶĞŶ�ŐĞǀĞŶ�ĞŶ�ŽŶƚǀĂŶŐĞŶ͘
 Gevoelens kunnen uiten.

 Je eigen mening durven geven.

 Eerlijk zijn

KƵĚĞƌ�ŐĞĚƌĂŐ
� �ĂŶ�ŐĞŵĂĂŬƚĞ�ĂĨƐƉƌĂŬĞŶ�ŚŽƵĚĞŶ͘
� WƌĂƚĞŶ�ŵĞƚ�ĞůŬĂĂƌ͘
� sĞƌƚƌŽƵǁĞůŝũŬĞ�ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ�ǀŽŽƌ�ũĞ�ŚŽƵĚĞŶ͘
 Er wordt geluisterd naar iemand die komt.

 Complimenten geven.

� <ŽŵĞŶ�ŶĂĂƌ�ůĞĞƌŬƌĂĐŚƚĞŶ�ƚŽĞ�ĂůƐ�ǌĞ�ǀƌĂŐĞŶ�ŚĞďďĞŶ͘
 Met respect praten over andere culturen.

 Ga naar de leerkracht als er  problemen zijn. 

VERTROUWD



Leerkrachtgedrag

 Iemand begroeten.

� KŽŐĐŽŶƚĂĐƚ�ŵĂŬĞŶ͘
 Stop bij een duidelijk signaal.

 Luister naar elkaar en laat elkaar uitpraten.

 Met de betrokken persoon een probleem bespreken in een één  

� ŽƉ�ĠĠŶ�ƐŝƚƵĂƟĞ͘
� ZƵƐƟŐ�ƉƌĂƚĞŶ͘
� /ĞŵĂŶĚ�ƌƵƐƟŐ�ĞŶ�ďĞůĞĞĨĚ�ĂĂŶƐƉƌĞŬĞŶ͘
� 'ĞƉĂƐƚĞ�ĂĨƐƚĂŶĚ�ďŝũ�ĞĞŶ�ŐĞƐƉƌĞŬ͘

� WĞƐƚŐĞĚƌĂŐ�ƚĞŐĞŶŐĂĂŶ͘

Leerlinggedrag

 Iemand begroeten.

� KŽŐĐŽŶƚĂĐƚ�ŵĂŬĞŶ͘
 Stop bij een duidelijk signaal.

 Luister naar elkaar en laat elkaar uitpraten.

 Met de betrokken persoon een probleem 

� ďĞƐƉƌĞŬĞŶ�ŝŶ�ĞĞŶ�ĠĠŶ�ŽƉ�ĠĠŶ�ƐŝƚƵĂƟĞ͘
� ZƵƐƟŐ�ƉƌĂƚĞŶ͘
� /ĞŵĂŶĚ�ƌƵƐƟŐ�ĞŶ�ďĞůĞĞĨĚ�ĂĂŶƐƉƌĞŬĞŶ͘
� 'ĞƉĂƐƚĞ�ĂĨƐƚĂŶĚ�ďŝũ�ĞĞŶ�ŐĞƐƉƌĞŬ͘
 Niet pesten.

 Accepteren dat een ander anders is

� sĂŶ�ĞůŬĂĂƌ�ĞŶ�ĞůŬĂĂƌƐ�ƐƉƵůůĞŶ�ĂĩůŝũǀĞŶ͘
� 'ĞĞŶ�ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƟĞ͘

 Voor elkaar opkomen.

KƵĚĞƌ�ŐĞĚƌĂŐ
 Iemand begroeten.

� KŽŐĐŽŶƚĂĐƚ�ŵĂŬĞŶ͘
 Luister naar elkaar en laat elkaar uitpraten.

 Met de betrokken persoon een probleem bespreken in een één  

� ŽƉ�ĠĠŶ�ƐŝƚƵĂƟĞ͘
� ZƵƐƟŐ�ƉƌĂƚĞŶ͘
� /ĞŵĂŶĚ�ƌƵƐƟŐ�ĞŶ�ďĞůĞĞĨĚ�ĂĂŶƐƉƌĞŬĞŶ͘
� 'ĞƉĂƐƚĞ�ĂĨƐƚĂŶĚ�ďŝũ�ĞĞŶ�ŐĞƐƉƌĞŬ͘
� WĞƐƚŐĞĚƌĂŐ�ƚĞŐĞŶŐĂĂŶ͘
� tĞ�ǀƌĂŐĞŶ�h�ǀŽŽƌ�ĞĞŶ�ŐĞƐƉƌĞŬ�ĞĞŶ�ĂĨƐƉƌĂĂŬ�ƚĞ�ŵĂŬĞŶ�ŵĞƚ�ĚĞ��
� ůĞĞƌŬƌĂĐŚƚ͘��Ğ�ůĞĞƌŬƌĂĐŚƚ�ŬĂŶ�ĚĂŶ�ƟũĚ�ǀƌŝũ�ŵĂŬĞŶ�Žŵ�ŶĂĂƌ�h�ƚĞ��
� ůƵŝƐƚĞƌĞŶ�ĞŶ�ŵĞƚ�h�ŝŶ�ŐĞƐƉƌĞŬ�ƚĞ�ŐĂĂŶ͘

<ĞƌŶǁĂĂƌĚĞ
RESPECTVOL








