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Beste ouders/verzorgers,
De laatste weken bereiken ons berichten waar wij ons ernstige zorgen over maken. Wij hebben op school gemerkt dat er soms
flinke irritaties zijn tussen leerlingen. Wij proberen deze uiteraard op school op te lossen. Maar niet alle kinderen lijken dit
voldoende te vinden.
Zij besluiten om na schooltijd op verschillende plekken rond de school, alleen of met een groepje kinderen, elkaar op te
wachten. Hierdoor is er na schooltijd al een aantal keer een vechtpartij ontstaan. Wij keuren dit gedrag absoluut af. Wanneer
het incident buiten schooltijd bij ons bekend is, spreken wij de betrokken leerlingen hierop aan. U zult begrijpen dat wij, helaas,
geen ogen in de wijk(en) hebben. Wel zien wij dat steeds vaker de kinderen rond de school blijven “hangen”. Zij gaan niet direct
naar huis.
Wij hopen dat u, samen met ons, ervoor wilt zorgen dat onze leerlingen zich houden aan de regels. Hoe ga je met elkaar om,
wat doe je wel, en wat doe je absoluut niet.
Wij doen ons uiterste best om irritaties en incidenten die zich op school afspelen op te lossen, voordat de leerlingen naar huis
gaan. Mocht u merken dat uw kind toch nog rondloopt met gevoelens over zaken die eerder op de dag gespeeld hebben, dan
hoop ik dat u dit met uw kind thuis bespreekt.
Daarnaast zou het erg fijn zijn, dat de kinderen direct naar huis gaan als de school uit is. Wilt u in de gaten houden of uw kind
op tijd thuiskomt? U helpt ons dan al enorm.
Saskia

Protocol Pedagogisch handelen
Op SBO van Heuven Goedhart hebben wij een protocol gemaakt waarin wij o.a. de werkwijze, de regels en
afspraken, verwachtingen en interventies ten aanzien van hoe wij ons (op school) dienen te gedragen in een
protocol geplaatst.
Dit protocol wordt deze week vastgesteld door het team en de MR van onze school. Daarna wordt het
protocol op de website geplaatst (www.sbovhg.nl), zodat u allemaal de inhoud ervan kunt lezen.

Hieronder leest u alvast de omgangsnormen, zoals die in het protocol pedagogisch handelen staan vermeld:
Gewenste omgangsvormen tussen de leerlingen onderling
•
•
•

•
•
•
•

We accepteren elkaar zoals we zijn, iedereen hoort erbij.
Met elkaar zorgen we ervoor dat onze school een prettige en veilige plek is voor iedereen.
In de klas heeft de leerkracht het laatste woord. De leerling volgt de aanwijzingen van zijn juf op. Als
je het ergens niet mee eens bent, praat je het dezelfde dag samen uit op een tijdstip waarop het de juf
uitkomt.
Boos zijn mag, maar we worden niet agressief. We slaan, duwen, schoppen en spugen niet, maar
praten een ruzie uit en doen elkaar geen pijn.
We zijn zuinig en netjes op de spullen waar we mee werken/spelen.
We schelden een ander niet uit, doen niet mee aan pesten, uitlachen, buitensluiten, roddelen of
discrimineren. We vernederen, kwetsen en kleineren niet.
Wij vragen hulp aan medeleerlingen, de juf of een andere medewerker van de school, wanneer wij
conflicten niet zelf kunnen oplossen,

Gewenste omgangsvormen van medewerkers richting leerlingen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Neem elk kind serieus, laat ieder in zijn waarde en respecteer elkaar.
Toon daadwerkelijke, persoonlijke belangstelling, bouw een relatie op met de leerlingen vanuit
vertrouwen.
Je voelt je verantwoordelijk voor alle kinderen op school.
Maak duidelijke afspraken en kom ze na.
Respecteer de eigendommen van kinderen.
Wees open en eerlijk, oordeel en waardeer positief.
Praat onder alle omstandigheden rustig en spreek correcte taal (voorbeeldgedrag).
Zeg nooit iets negatiefs over een kind als persoon, maar benoem het ongewenste gedrag.
Bespreek problemen met diegenen die erbij betrokken zijn.
Sluit een vervelende situatie positief af (laat een kind niet met een negatief gevoel naar huis gaan).
Zorg voor een veilige/prettige sfeer in de groep.
Begroet leerlingen en neem afscheid.

Gewenste omgangsvormen van ouders/verzorgers en medewerkers
•
•
•
•
•

Ouders/verzorgers worden erkend als eerstverantwoordelijken voor het welzijn en de opvoeding van
hun kinderen.
Samen, met leerlingen en medewerkers, zorgen we ervoor dat de school een veilige plek is voor
iedereen.
Ouders/verzorgers conformeren zich aan de schoolafspraken.
Wanneer ouders het niet eens zijn met het beleid of de gang van zaken op school maakt de ouder dit
op respectvolle wijze kenbaar aan de leerkracht, directie of een andere medewerker van de school.
Het aanspreken van leerlingen (in de school of op het schoolplein) door ouders gebeurt ten alle tijden
op een respectvolle wijze en altijd via de leerkracht.

Zieke leerkrachten
Hopelijk is het de tijd van het jaar, maar zoals u wellicht gemerkt heeft, hebben wij te maken met zieke
leerkrachten.
Wij doen ons best om dit intern zo goed mogelijk op te lossen, zodat uw kind het onderwijs krijgt dat hij/zij
verdient.
Helaas kon er vandaag echt geen oplossing meer bedacht worden waardoor de kinderen van groep 7/8 een
dagje extra vrij hebben gekregen.
Wij hopen dat we deze keuze niet vaker hoeven te gaan maken, maar zoals ook in de media duidelijk wordt
gemaakt, is er een groot lerarentekort. Het stikt van de vacatures, maar invallers zijn er helemaal niet.
Ik hoop dat u ons het vertrouwen geeft, dat wij er alles aan doen om de leerlingen de voor hen zo belangrijke
rust en regelmaat te bieden. Wij zijn hard op zoek naar leerkrachten die ons team willen komen versterken.
Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

