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Omgangsprotocol basisschool De Stapsteen 
 
Inleiding  
Waarom een omgangsprotocol  
Op de Stapsteen vinden we het belangrijk dat kinderen leren hoe ze respectvol en op een goede 
manier met zichzelf, elkaar en hun omgeving omgaan. Het team van de Stapsteen is zich ervan 
bewust dat dit begint door zelf het goede voorbeeld te geven. Dit komt dagelijks terug in de omgang 
met elkaar, in de kringgesprekken en specifiek in de lessen uit de methode Kinderen en hun Sociale 
talenten, de methode voor sociaal emotionele ontwikkeling die de school hiervoor gebruikt. Verder 
werken we met Stapsteenregels. Deze Stapsteenregels worden tijdens een gezamenlijke opening in 
de onder- of bovenbouw geïntroduceerd. Daarna wordt er in de klas extra aandacht aan deze regel 
besteed.  
Het team, ouders en leerlingen trekken hierin gezamenlijk op en daarom is het belangrijk dat alle 
partijen zich veilig en geborgen kunnen voelen.  
 
Wederzijds respect draagt bij aan een onderlinge communicatie, waarbij sprake is van de grootst 
mogelijke openheid. We hebben gekozen voor een omgangsprotocol om heersende normen en 
waarden in te kaderen. Duidelijke afspraken om ons allemaal aan te houden.  
 
Het pedagogisch klimaat krijgt bij ons op school pas echt vorm als er duidelijke afspraken worden 
gemaakt. Afspraken die gezamenlijk gedragen worden bieden duidelijkheid en duidelijkheid draagt 
bij aan veiligheid op school. Dit biedt kaders voor een open en heldere communicatie.  
Afspraken dragen bij aan een goede sfeer en dat heeft weer een positieve invloed op ieders 
functioneren en welbevinden. Leerlingen vinden het fijn om naar school te gaan, leerkrachten 
hebben plezier in het werk en ouders vinden het prettig om daar waar het kan en nodig is, hulp te 
bieden.  
Naast duidelijkheid, veiligheid en een goede omgang met elkaar willen we met dit omgangsprotocol 
aangeven dat we grensoverschrijdend gedrag en pestgedrag niet tolereren. 
 
Dit protocol is bedoeld voor alle personen die betrokken zijn bij de Stapsteen, medewerkers, 
overblijfouders, stagiaires, kinderen, ouders en andere betrokkenen. 
 
 
Uitgangspunten  
Dit omgangsprotocol is gebaseerd op drie uitgangspunten: 
- Respect: Wij hebben respect voor elkaar, voor onze omgeving en voor onszelf. 
- Verantwoordelijkheid: Wij zijn verantwoordelijk voor ons eigen gedrag en voor afspraken die we 
  samen maken. We accepteren wat gedaan dient te worden en doen dit zo goed mogelijk. 
- Samenwerking: Wij werken naar een gemeenschappelijk doel. We streven naar evenwicht tussen  
  geven en nemen met respect voor de ander en voor ons zelf. 
 
 
Afspraken rondom communicatie   
Dit omgangsprotocol draagt ertoe bij dat we op onze school de opvang en de begeleiding van de 
leerlingen als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de ouders en het team van de Stapsteen 
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zien. Het is daarom noodzakelijk om op de juiste tijden zorg te dragen voor een goede, heldere 
communicatie.  
Gesprekken over een leerling worden gevoerd door de ouder(s) en de betreffende leerkracht(en). Dit 
vindt in een persoonlijk gesprek plaats en niet via de mail. Eventueel wordt een vervolgafspraak 
gemaakt. In onderling overleg kan afgesproken worden dat de directeur of bijvoorbeeld de 
kwaliteitsondersteuner ingeschakeld wordt. Als een ouder rechtstreeks naar de directeur of 
kwaliteitsondersteuner stapt, neemt deze slechts een luisterende houding aan en verwijst in eerste 
instantie terug naar de leerkracht. Zowel de directeur als de kwaliteitsondersteuner neemt daarna zo 
spoedig mogelijk contact op met de leerkracht om zo te komen tot een verantwoorde volgende stap. 
In principe worden er geen besluiten buiten de leerkracht om genomen. De leerkracht blijft de eerste 
‘in lijn’ als het gesprekken over leerlingen betreft.  
 
Stappenplan communicatie: 

1. Altijd eerst overleg met de klassenleerkracht 
2. Lukt het niet om er samen uit te komen dan overleg met de directie en/of 

kwaliteitsondersteuner  
3. Lukt het niet om er samen uit te komen dan overleg met de vertrouwenspersoon van de 

Stapsteen 
4. Lukt het niet om er samen uit te komen dan inschakelen van een interne 

vertrouwenspersoon van SKOzok 
5. Lukt het niet om er samen uit te komen dan inschakelen van een externe 

vertrouwenspersoon van SKOzok 
6. Lukt het niet om er samen uit te komen dan de klacht indienen bij de klachtencommissie KBO 

       =>  Zie ook bijlage I stappenplan communicatie. Hier vindt u namen en telefoonnummers. 
 
 
Privacy  
Onze manier van werken brengt met zich mee dat meerdere personen met een kind te maken 
kunnen krijgen. Het is goed om de privacy van ouders en kinderen te beschermen. Alle leerlingen         
hebben een afgeschermd digitaal schooldossier. Dit dossier is alleen toegankelijk voor leerkrachten, 
directie, kwaliteitsondersteuner en op aanvraag voor de ouders van het kind. 
Gegevens over de thuissituatie, medische informatie, gegevens van hulpverlenende instanties en 
uitslagen van testen worden als privacy gegevens beschouwd. Degene die deze gegevens heeft 
gekregen, mag ze alleen binnen school gebruiken ten dienste van een goede begeleiding van de 
leerling.  
 
Met een omgangsprotocol proberen wij zo goed mogelijk vast te leggen hoe de lijnen lopen. Echter 
binnen de context van een basisschool valt niet alles dicht te timmeren. Wij gaan er vanuit dat er 
daarom vertrouwen zal zijn dat we in alle gevallen weloverwogen keuzes zullen maken. Voorwaarden 
daarbij zijn dat:  
- wij uit moeten kunnen leggen wat wij doen en waarom wij het op die manier doen  
- er een grote mate van openheid is naar alle betrokkenen  
 
Bij zaken die niet in het omgangsprotocol genoemd worden, gaat de directeur in gesprek met 
betrokkenen en neemt een besluit, indien nodig, na overleg met de klassenleerkracht. 
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Wat we van elkaar verwachten  
 
Van leerkrachten wordt verwacht dat zij….. 
• de school- en omgangsregels kennen en deze naleven. 
• de school- en omgangregels regelmatig in de klas bespreken. 
• kritisch staan tegenover hun eigen functioneren en het functioneren van collega’s. 
• ouders in een vroeg stadium op de hoogte stellen van mogelijke problemen. 
• respect tonen voor iedereen die betrokken is bij de Stapsteen. 
• open staan voor feedback. 
• argumenten van ouders en zijn of haar eigen argumenten samen bespreken om zodoende tot een 

oplossing te komen. 
• handelen volgens de normen van goed fatsoen en redelijkheid. 
• op geen enkele wijze discriminatie toepassen of dat tolereren van anderen. 
• zorgvuldig omgaan met achtergrondgegevens van iedere leerling en deze informatie niet zonder 
   toestemming van ouders doorgeven aan derden (conform AVG-wet). 
• zorgen voor een goed klassenklimaat: 
   - in ieder nieuw schooljaar wordt de eerste 6 weken gewerkt aan groepsvorming. 
   - de leerkracht geeft ruimte tot het uiten van gevoelens. 
   - de leerkracht legt meer de nadruk op dingen die goed gaan dan op dingen die verkeerd gaan  
     (gedrag en leerprestaties) en noemt die ook. 
   - de leerkracht heeft aandacht voor elk kind. 
   - de leerkracht creëert situaties waarin kinderen mogen samenwerken. 
   - in de klas gelden afspraken en routines. 
   - er is voorspelbaarheid in leerkrachtgedrag. 
 
 
Van ouders wordt verwacht dat zij…..  
• zich op de hoogte stellen van de school- en omgangsregels en zich aan deze regels houden (zie 
   blz. 6+7 omgangsprotocol). 
• de uitgangspunten en de werkwijze van de school onderschrijven.  
• leerkrachten in een vroeg stadium op de hoogte stellen van mogelijke problemen.  
• volgens afspraak een gesprek over hun kind aanvragen (zie bijlage I stappenplan communicatie). 
• respect tonen voor iedereen die betrokken is bij de Stapsteen. 
• handelen volgens de normen van goed fatsoen en redelijkheid. 
• open staan voor feedback. 
• op geen enkele wijze discriminatie toepassen of dat tolereren van anderen. 
• argumenten van leerkracht(en) en zijn of haar eigen argumenten samen bespreken om zodoende 

tot een oplossing te komen. 
• pesterijen of andere vormen van ongewenst gedrag direct melden bij de groepsleerkracht.  
• zich houden aan de leerplichtwet.  
• de door school verstrekte informatie lezen en belangstelling tonen voor de ontwikkeling en  
   vorderingen van hun kind(eren). 
• in geval van vragen of ontevredenheid naar de betreffende leerkracht gaan en het melden op de 

plek waar het thuis hoort (zie bijlage I stappenplan communicatie). 
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Van leerlingen wordt verwacht dat zij…..  
• de schoolregels kennen en deze naleven met betrekking tot alle personen die bij de school  
   betrokken zijn. 
• respect tonen voor iedereen die betrokken is bij de Stapsteen.  
• geen discriminerende opmerkingen plaatsen en/of grove taal gebruik. 
• meningsverschillen met leerkrachten, ondersteunend personeel, ouders en  
   medeleerlingen op een correcte manier oplossen, zonder uitingen van agressie, zoals  
   schoppen, schelden, slaan enzovoort. 
• open staan om het standpunt van de ander te willen begrijpen.  
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Algemene afspraken op school  
  
• Wij willen allemaal een fijne en gezellige tijd hebben op school. 
• Wij zorgen ervoor dat iedereen zich welkom voelt op school en in de groep. 
• Wij laten anderen meespelen. 
• Wij proberen de ander te helpen wanneer we zien dat hij of zij verdriet heeft. 
• Wij zeggen aardige dingen tegen elkaar. Wij geven elkaar complimenten. 
• Wij doen niets bij een ander, waarvan we zelf ook niet zouden willen dat het bij ons gebeurt. 
• Wij gebruiken op school de afspraak: Stop hou op. 
• Wij denken na bij wat we doen. 
• Wij raken elkaar alleen maar vanuit vriendschap aan. 
• Wij proberen ruzie op te lossen door er samen over te praten. Kom je er niet samen uit, ga dan  
   naar de leerkracht. 
• Wij noemen elkaar bij de voornaam, zeker geen bijnamen of scheldnamen gebruiken. 
• Wij lachen samen, uitlachen doen wij niet. 
• Wij vinden dat iedereen zichzelf kan en mag zijn. 
• Wij zijn eerlijk tegen elkaar. 
• Wij hebben respect voor elkaar. 
 
 

Afspraken op de speelplaats  
 
• Wij melden het even bij de leerkracht wanneer de bal over het hek gaat. 
• Wij blijven tijdens schooltijden op de speelplaats.  
• Wij spelen buiten de speelplaats volgens het rooster. Dit geldt voor groep 5 t/m 8. 
• Wij spelen buiten de speelplaats alleen op het grasveld dus niet op het fietspad. 
• Wij vragen de leerkrachten die buiten lopen om hulp als dat nodig is. 
• Wij gebruiken het speelmateriaal waar het voor bedoeld is. 
• Wij houden de speelplaats netjes en schoon.  
• Wij lopen niet op de paaltjes van het doolhof. 
• Wij zijn voorzichtig met de planten en struiken. 
 
 

Afspraken in de school 
 
• Wij lopen rustig door de gangen 
• Wij gaan zorgvuldig om met de spullen van de school en van een ander.  
• Wij stoppen de jassen in de luizenzakken en hangen deze netjes aan de kapstok. Ook de tassen  
   kunnen in de luizenzak of anders bovenop de kapstok. 
• Wij werken op een rustige manier op de gangen. 
• Wij laten onze mobiele telefoon thuis. Word de telefoon toch een keer mee naar school genomen,    
   dan wordt deze bij de leerkracht in de la gelegd. 
• Wij zijn verantwoordelijk voor onze eigen spullen. Schade aan of verlies van spullen is op eigen  
   risico. 
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Afspraken in de klas  

 
• Wij komen rustig de klas binnen.   
• Wij zijn zuinig op alle materialen.  
• Wij luisteren naar elkaar. 
=> Deze afspraken gelden voor alle groepen. In iedere groep worden aanvullende afspraken gemaakt 
samen met de kinderen. Deze afspraken worden regelmatig herhaald en besproken. 
 

Afspraken buiten de klas  

 
Algemeen: 

 Wij houden rekening met elkaar. 

 Wij werken in de bovenbouw met een stoplicht, dat elke leerkracht op rood of groen kan zetten 
tijdens desgewenste momenten. Dit signaal geldt dan voor ons allemaal. 

 Wij lopen stil door de gang naar de gymles of aula. 

 Wij lopen niet alleen naar de gym, maar altijd onder begeleiding van een leerkracht. 

 Wij, kinderen van de bovenbouw, lopen niet door de nooduitgang naar buiten. 
 
Computerwerkplek: 

 Wij werken individueel, wanneer nodig met koptelefoon. 

 Wij werken in stilte. 

 Wij werken met de computer, werken met een chromebook doen we in de klas. 
 
Werktafel: 

 Wij mogen rustig overleggen, werken en lopen. 

 Wij werken groepsdoorbrekend (bij de kleuters vooral tijdens het SWU en in groep 3/4 tijdens 
het hoekenwerk met constructiemateriaal). 
Wij kunnen elkaar op deze manier ontmoeten en samenwerken. 

 Wij werken zelfstandige aan gerichte opdrachten. 

 Wij werken hier alleen met toestemming van de leerkracht. 

 Wij gebruiken de werktafel als verlenging van ons klaslokaal. 
 
Toilet: 

 Wij gaan niet naar het toilet tijdens instructie of toetsmomenten. 

 Wij gaan met maximaal 2 kinderen (1 jongen / 1 meisje) per klas tegelijkertijd naar het toilet. 

 Wij gebruiken het toilet maximaal 1 keer in de ochtend en 1 keer in de middag, m.u.v. de 
groepen 1 t/m 3. 

 Wij bezoeken het toilet niet voor 9.00 ’s ochtends en 14.00 ’s middags. 
=>  In overleg met de leerkracht kan, indien nodig, van bovenstaande regels worden afgeweken. 

 Wij gebruiken een kaart of ketting. 

 Wij houden het netjes! 
 
Trap: 
• Wij lopen meteen door naar de klas. 
• Wij lopen via de trap rustig naar beneden. 
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Ruzie, pesten en grensoverschrijdend gedrag 
 
Het verschil tussen plagen en pesten:  
Als het als grapje wordt ervaren, dan gaat het om plagen. Als je geplaagd wordt, kun je er meestal de 
humor wel van inzien en merk je dat er niets kwaads mee bedoeld wordt. Het wordt pesten wanneer  
het als kwetsend wordt ervaren. Er is sprake van pesten als het opzettelijk bedoeld is om een ander 
te kwetsen (fysiek, verbaal en digitaal pesten). Bij pesten is er sprake van ongelijke 
machtsverhoudingen en pesten houdt niet vanzelf op, maar wordt erger als er niet wordt 
ingegrepen. 
 
Ondanks het omgangsprotocol kunnen we niet voorkomen dat het af en toe mis gaat tussen 
kinderen. 
- Bij ruzie of pesten tussen kinderen proberen de kinderen eerst zelf de ruzie of het pesten op te 
lossen.  
- Lukt dit niet dan gaat het kind naar de leerkracht of overblijfouder. Die probeert samen met de 
kinderen de ontstane situatie op te lossen. We vragen de kinderen naar hun aandeel in de ruzie of 
het pesten. Samen wordt een oplossing gezocht.  
- Als een kind zich niet kan houden aan de gestelde schoolregels of de afspraken die worden 
gemaakt, dan volgt een gesprek met het kind en de leerkracht. Indien nodig is de directeur of 
kwaliteitsondersteuner hierbij aanwezig. 
Eventueel wordt er een gesprek gepland met de ouders.  
- Bij grensoverschrijdend gedrag nemen wij contact op met de ouders. Wij vinden het heel belangrijk 
om samen met de ouder(s) op te trekken en het pest- en/of gedragsprobleem aan te pakken.  
- Wanneer pestgedrag of grensoverschrijdend gedrag blijft voortduren kan het Pestprotocol of het 
Protocol schorsing en verwijdering worden ingezet. We verwijzen hiervoor naar het Pestprotocol of 
het Protocol schorsing en verwijdering van Bs. De Stapsteen. 
 
Ouders kunnen op ieder moment een gesprek aanvragen bij de leerkracht als zij zich zorgen maken 
over pestgedrag in de groep. 
(Zie ook bijlage I stappenplan communicatie). 
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Nawoord 
 
Dit omgangsprotocol is tot stand gekomen door middel van samenwerking tussen leerkrachten, 
ouders en kinderen van basisschool De Stapsteen. 
Het protocol is goedgekeurd door de MR en wordt jaarlijks besproken en indien nodig aangepast. 
Op- of aanmerkingen over dit omgangsprotocol kunnen gemaild worden naar 
mrdestapsteen@skozok.nl. 
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Bijlage I 
 

Stappenplan communicatie: 
 

1. Altijd eerst overleg met de klassenleerkracht 
 

2. Lukt het niet om er samen uit te komen dan overleg met de directie en/of 
kwaliteitsondersteuner 

 
3. Lukt het niet om er samen uit te komen dan overleg met de contactpersoon inzake klachten: 

              Vertrouwenspersoon bs. De Stapsteen 
Jane Versluis  
jversluis@skozok.nl, tel: 0495-599264 
 
Anti-pestcoördinator bs. De Stapsteen 
Mark de Louw 
mdelouw@skozok.nl, tel: 0495-599264 

 
      4.    Lukt het niet om er samen uit te komen dan overleg met een van de interne  
             Vertrouwenspersonen binnen SKOzok: 
             - Lieke Bemelmans 
               lbemelmans@skozok.nl,  tel: 040-2531201 
            - Hein Lepelaars 
               hlepelaars@skozok.nl,     tel: 040-2531201 
 

5.   Lukt het niet om er samen uit te komen dan inschakelen van een van de externe      
      Vertrouwenspersonen van SKOzok: 
      - Astrid Kraag  
       info@astridkraag.nl,    tel: 06-81879368 

       - Mathieu Moons 

       mathieu.moons@gmail.com, tel: 06-39777213 

   

      6.     Lukt het niet om er samen uit te komen dan de klacht indienen bij de klachtencommissie           
              KBO 
              Postbus 82324, 2508 EH Den Haag, telefoon 070-3568114 
 

Bij meldpunt vertrouwensinspecteur kunt u terecht voor advies en klacht melding over seksueel 
misbruik, seksuele intimidatie, fysiek geweld en psychisch geweld(zoals grove pesterijen). Vanaf 2005 
is daaraan toegevoegd: signalen inzake discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, 
radicalisering, extremisme en dergelijke. 
Tel: 0900-1113111 op werkdagen te bereiken van 08:00-17:00u. 
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