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Voorwoord 
Klein-Rotterdam mag zich met trots de eerste Agora basisschool van Nederland noemen. Echter is dit 

nog maar het begin; de ambitie is om uiteindelijk een leer- en ontwikkelcommunity te worden voor 

jongeren tussen de 0-18 jaar. Hierbij is het doel om beperkende grenzen te vervagen, zoals de grens 

tussen basis en voortgezet onderwijs, de grens tussen leeftijdsgroepen, de grens tussen vrije tijd en 

school en de grenzen tussen niveaus. Om zo de selectie uit te stellen om de jongeren meer tijd te 

geven om de basisvaardigheden en executieve functies te ontwikkelen. Deze ontwikkeling dient 

volgens deze visie ononderbroken te zijn. In 2020 zijn wij begonnen met een basisschool met nog een 

kleine groep kinderen. Deze kinderen zitten in heterogene groepen en leren aan de hand van 

challenges, inspiratiesessies en thematisch onderwijs.  

Op een school waar ieder kind welkom is en zichzelf mag zijn, is er vanzelfsprekend veel aandacht 

voor het sociale aspect van het leven, hoe men om dient te gaan met elkaar en de wereld om hen 

heen. Het is van belang om dit ook vast te leggen in de vorm van dit sociale veiligheidsplan waarin 

beschreven staat wat we van elkaar kunnen verwachten. Dit plan is geschreven aan de hand van de 

waarden die wij als school nastreven en aan de hand van de aanpak SWPBS, School Wide Positive 

Behavior Support, kort gezegd PBS.  

In dit sociale veiligheidsplan wordt beschreven hoe PBS er in de praktijk op Klein Rotterdam uitziet, 

hoe Klein Rotterdam zorgt voor een positief klimaat en pesten tegengaat. Verder wordt er 

beschreven hoe Klein Rotterdam de sociale veiligheid monitort en welke wettelijk verplichte taken er 

rondom sociale veiligheid belegd zijn.  
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1. De waarden van Klein-Rotterdam 
Klein Rotterdam gaat uit van de volgende waarden: verbinding, vrijheid in verantwoordelijkheid en 

balans. Uit een inspiratiesessie over (bovenstaande) waarden kwamen nog een aantal andere 

waarden die de kinderen belangrijk vinden: respect, liefde, vriendschap, plezier en behulpzaamheid. 

Deze waarden hebben wij later gecombineerd en hierop de gedragsverwachtingen gebaseerd (zie 

matrix).  

- Verbinding/respect: Klein-Rotterdam is een community waarin aandacht is voor elkaar en 

waar iedereen zich gezien voelt. Jong en oud leren van elkaar en werken samen. Dit vindt 

plaats op school en daarbuiten.  

- Vrijheid in verantwoordelijkheid: Kinderen leren door eigen leervragen (challenges) te 

bedenken vanuit hun eigen interesse en motivatie. Iedereen binnen de school is 

verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het leerproces van elkaar, met respect voor de 

autonomie van ieder individu en vorming van de persoon.  

- Balans/nieuwsgierigheid: Het is enorm van belang dat iedereen gelukkig is en lekker in zijn 

vel zit. De balans tussen wat moet en wat mag moet in evenwicht zijn. Het welbevinden en 

leer-ontwikkelgeluk staat voorop; van daaruit zal bijgedragen worden aan een goede sfeer, 

leren omgaan met voor en tegenspoed en het leren kennen van jezelf met je sterke kanten, 

uitdagingen en mogelijkheden.  

Vanuit deze waarden zijn ingrediënten ontstaan waaruit het recept van Klein-Rotterdam wordt 

gemaakt: 

1. Op Klein Rotterdam worden kinderen gewaardeerd om wie ze zijn en wat ze ondernemen en 

ontwikkelen. 

2. De leerdoelen van de kinderen zijn leidend voor het onderwijsaanbod. 

3. Ieder kind heeft zijn eigen leerrecept nodig om tot leergeluk te komen. 

4. Kinderen worden ingedeeld in basisgroepen, waar leeftijden en leerniveaus gemengd zijn en 

waar van en met elkaar geleerd wordt. 

5. De voortgang van kinderen wordt gevolgd en vastgelegd in een portfolio en 

leerlingvolgsysteem, naast de minimale wettelijke vereiste toetsen. 

6. Kinderen bepalen in overleg met de groepscoach de eigen leerdoelen en zij zijn zelf eigenaar 

van hun ontwikkeling. 

7. De coach is verantwoordelijk voor 16 kinderen en begeleidt, steunt, coacht en waardeert de 

kinderen in hun leerprocessen. 

8. Op Klein Rotterdam is heel de wereld het leslokaal en zijn alle mensen experts. 

9. Klein Rotterdam streeft ernaar om een inclusieve school te zijn. 

10. Op Klein Rotterdam leer je om te gaan met teleurstellingen, successen en overwinningen. 

11. Klein Rotterdam reflecteert continu op leergeluk en stelt de begeleiding bij als het nodig is. 

12. Op Klein Rotterdam leer je goed voor jezelf, voor anderen en je omgeving te zorgen. 
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2. PBS 

2.1 Vijf pijlers 
PBS is een gedragsaanpak voor alle leerlingen en heeft als doel het creëren van een positieve 

schoolomgeving die het welzijn en leren bevordert en gedragsproblemen zo veel mogelijk voorkomt. 

PBS wordt gekenmerkt door de volgende 5 pijlers: 

 

2.2 Schoolbrede aanpak vanuit gedeelde waarden.  
SWPBS richt zich op het bevorderen van gewenst gedrag bij alle leerlingen, door het gehele 

schoolteam, op alle plekken in en om de school. De aanpak bevat zowel interventies om gewenst 

gedrag te stimuleren bij de hele schoolpopulatie als specifieke interventies voor kinderen die extra 

ondersteuning nodig hebben. Deze worden toegepast vanuit de schoolbrede waarden verbinding/ 

respect, vrijheid in verantwoordelijkheid en nieuwsgierigheid/ balans. 

2.3 Preventie en positief schoolklimaat 
Met SWPBS kiest Klein Rotterdam voor het voeren van een preventief beleid binnen de school, 

gericht op het bekrachtigen en waarderen van gewenst gedrag bij alle kinderen. Door actief te 

bouwen aan een positief schoolklimaat en gedragsvraagstukken binnen de school in een vroeg 

stadium te signaleren en daar adequaat op te reageren, streeft Klein Rotterdam ernaar om een 

sociale omgeving te realiseren waarin kinderen zich in sociaal opzicht goed ontwikkelen en zich veilig 

voelen. 

Vanuit de gemeenschappelijke waarden van Klein Rotterdam heeft het schoolteam gezamenlijk 

bepaald welk gedrag van de kinderen wordt verwacht. Voor alle situaties in en om de school zijn deze 

gedragsverwachtingen duidelijk benoemd, besproken met de kinderen, visueel gemaakt en zichtbaar 

in de school.  

Deze gedragsverwachtingen staan beschreven in de Schoolbrede Matrix met waarden. Op deze 

manier is voor alle gebruikers van de school duidelijk welk gewenst gedrag er verwacht wordt. De 

gedragsmatrix is te vinden in Bijlage 1.  
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De gedragsverwachtingen worden regelmatig actief geoefend en herhaald, zodat de kinderen zich de 

gedragsverwachtingen en waarden eigen kunnen maken. Om gewenst gedrag structureel aan te 

moedigen en te waarderen, heeft Klein Rotterdam schoolbreed afgesproken, dat alle kinderen door 

de coaches op vaste momenten worden bekrachtigd op het proces waar zij  op dat moment mee 

bezig zijn.  

Vanuit verschillende theorieën over het aanleren van gedrag is naar voren gekomen dat modelen en 

het oefenen van gewenst gedrag de meest efficiënte en krachtige manier is (Feldman, 2009). 

Hiernaast is het herhalen hiervan nog een extra manier om gewenst gedrag te bevorderen. Op Klein-

Rotterdam wordt dit gedaan op verschillende manieren:  

- Inspiratiesessies waarbij de waarden en gedragsverwachtingen naar voren komen en er 

rollenspellen worden gespeeld om deze waarden te illustreren. 

- De waarden en de gedragsverwachtingen worden in de dagstart en tijdens de evaluatie van 

de dag besproken en geëvalueerd.    

- De coaches geven zelf het goede voorbeeld.  

- Ieder jaar worden de afspraken en werkwijzen geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.  

- In individuele coachgesprekken wordt gesproken over ontwikkeling, gedrag en sociale 

veiligheid. 

- Na een conflict wordt met de betrokkenen gesproken over wat er anders kon en worden 

gedragsalternatieven besproken.  

Het geven van effectieve complimenten stimuleert het schoolteam om haar aandacht te verleggen 

van ‘probleemgedrag’ naar ‘gewenst gedrag’. Door kinderen systematisch positieve feedback te 

geven, draagt het schoolteam bij aan een klimaat van vertrouwen in de school waarin het voor 

kinderen veilig is om vaardigheden te oefenen en te versterken.   

2.4 PBS-piramide: de verdeling van de 
interventies 
In Het groene niveau van de piramide bevinden zich de 

gedragsinterventies die de basis zijn voor het versterken van 

de vaardigheden en de sociale veiligheid van alle kinderen. De 

‘universele’ interventies van PBS, zoals het expliciet maken 

van gedragsverwachtingen en het structureel waarderen en 

bekrachtigen van gewenst gedrag behoren tot dit niveau van 

de piramide. De groene interventies vormen de krachtige 

basis waar alle kinderen op kunnen terugvallen. Voorbeelden van andere groene interventies op 

Klein Rotterdam zijn observaties, coachgesprekken, inspiratiesessies en de IEP-vragenlijst over sociaal 

gedrag.   

Het gele niveau bevat interventies voor die kinderen (10-15%) die onvoldoende ondersteund worden 

op het groene niveau. Het gaat hierbij om kinderen met (milde) gedragsvraagstukken die extra 

ondersteuning nodig hebben om zich de schoolwaarden eigen te maken en zich te houden aan de 

gedragsverwachtingen die Klein Rotterdam heeft opgesteld. De interventies op het gele niveau 
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bieden de kinderen hierin extra oefenmogelijkheden, waardoor zij alsnog leren om zich met succes 

aan de waarden en gedragsverwachtingen van school te houden. Deze interventies worden 

afgestemd op de behoefte, mogelijkheden en motivatie van de leerling.  

Het rode niveau van de piramide bevat interventies voor de leerling (1-5%) met  meer ernstige 

gedragsproblemen. Er is voor deze kinderen, naast de structuur en de zorg die PBS schoolbreed 

garandeert, een intensievere vorm van hulp nodig. Deze hulp wordt binnen Klein Rotterdam geboden 

in de vorm van een individueel gedragsinterventieplan. Daarnaast wordt op het rode niveau 

samengewerkt met ketenpartners.  

2.5 PBS en ouders 
De positieve benadering die PBS kenmerkt, wordt op Klein Rotterdam ook benut om ouders te 

betrekken bij het onderwijs van hun kind. Er is nauw positief contact met ouders over de 

ontwikkelingen van hun kind. Wanneer bij een kind een bepaalde aanpak nodig is, wordt dit met 

ouders besproken. Ouders en school zijn partners met ieder hun eigen expertise en bruikbare kennis 

over het kind.  

Klein Rotterdam verwacht van ouders dat zij de gedragsverwachtingen ondersteunen en hier zelf ook 

naar handelen. Wanneer er iets voorvalt waar een ouder vragen over heeft, wordt dat met de 

verantwoordelijke volwassene besproken: het teamlid, of de ouder van een ander kind. In de 

communicatie zijn we open, constructief en gericht op oplossingen.  

2.6 Het PBS-team 
Om de kans op een succesvolle borging van PBS op klein Rotterdam zo groot mogelijk te maken, 

heeft de school een PBS-team samengesteld. Het PBS-team is verantwoordelijk voor de borging en 

het levend houden van PBS in de school, ondersteunt het schoolteam bij het vasthouden en integer 

uitvoeren van de aanpak en bevordert een kwalitatief hoogstaande uitvoering van PBS. Het PBS-team 

richt zich daarbij op de volgende taken.  

• het analyseren van de implementatie en gedrag 

• het ondersteunen van coaches bij toepassing van de gedragsinterventies 

• het levend houden van PBS in de school, bijvoorbeeld door het aanleveren van de PBS 

jaarkalender 

Om te bevorderen dat het PBS-team efficiënt kan werken, worden binnen het team verschillende 

rollen onderscheiden, namelijk die van: 

• voorzitter  

• notulist 

• datamanager 

• teamleden 

De volgende teamleden van Klein Rotterdam nemen deel aan het PBS-team: 

• Stefanie (voorzitter) 

• Yoek (notulist) 

• Hélène (datamanager) 
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Het PBS-team van Klein Rotterdam komt vijf keer per jaar bij elkaar en heeft als hoofddoel om 

gedragsvraagstukken in en om de school te signaleren, te analyseren en zo preventief mogelijk aan te 

pakken met behulp van de PBS-bouwstenen. De bijeenkomsten van het PBSteam worden geleid door 

de voorzitter van het PBS-team, die het Teams Initiated Problem Solving Model (TIPS II)  benut om de 

bijeenkomsten te structureren en inhoudelijk te sturen. 

In de school is kennis aanwezig ten aanzien van patronen in het leren en gedrag van kinderen als ook 

het in kaart brengen van de functie van het ongewenste gedrag dat een kind laat zien, waardoor op 

een gestructureerde manier een snelle toeleiding naar een juiste interventie kan plaatsvinden.  

Het PBS-team brengt tevens in kaart wat speerpunten zijn om de aanpak te blijven door ontwikkelen 

en uitvoeren zoals bedoeld. Hiertoe benut zij de gegevens van de BOQ (Benchmark of Quality). De 

vergaderdata van het PBS-team staan in de jaarkalender. 

2.7 Rol van medewerkers 
Naast het bepalen en visualiseren van waarden en het oefenen van gewenst gedrag zijn er nog 

andere manieren waarop er wordt gezorgd voor een positieve schoolcultuur. Het is van belang dat 

de focus hierbij wordt verlegd van het negatieve naar het positieve. Hier spelen de coaches alle 

medewerkers een grote rol.  

Op Klein-Rotterdam zorgen wij ervoor dat ieder kind in de ochtend komt inchecken bij de coach. De 

coaches vragen hoe het gaat en zorgen dat de kinderen even kunnen landen en beginnen aan de dag.  

Uit de theorie van PBS komt naar voren dat kinderen een 4:1 verhouding nodig hebben in 

feedbackmomenten. Dit betekent dat er vier positieve contactmomenten tegenover één negatief 

moment dienen te staan (Golly & Sprague, 2013). Coaches zijn hiervan bewust en zijn hierdoor bij 

voorbaat positief in de (gerichte) feedback naar de kinderen toe.  

Om de 4:1 te borgen zijn er afspraken gemaakt op welke vaste momenten de kinderen (gerichte) 

positieve feedback krijgen. Deze momenten zijn:  

- Bij binnenkomst 

- Bij de start van het blok 

- Bij ieder groepsmoment 

- Bij ieder begeleidingsmoment (rondes) 

- Aan het einde van het blok 

- Aan het begin van de coachgesprekken 

- Aan het einde van de coachgesprekken 

- Aan het einde van de dag 

Alle schoolmedewerkers houden actief toezicht. Dat houdt in dat zij in de algemene ruimten en op 

het plein in overeenstemming met de schoolbrede waarden en nemen een nabije, coachende rol 

hebben. Tijdens de pauzes lopen de schoolmedewerkers rond en zijn gericht op benoemen van 

gewenst gedrag. Leerlingen en schoolmedewerkers houden zich binnen en buiten aan de 

gedragsverwachtingen die gelden.  
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Nieuwe teamleden worden ingewerkt door middel van dit plan, onder begeleiding van de PBS-

coördinator. De PBS-coördinator zal gedurende de eerste weken of maanden met de nieuwe 

werknemer afstemmen over het pedagogisch didactisch handelen. Aan het begin van het nieuwe 

schooljaar wordt de PBS aanpak in het teamoverleg uitgebreid besproken. In teamoverleggen is PBS 

een vast onderdeel. 

2.8 Ongewenst gedrag effectief begrenzen 
Hoewel de focus van PBS ligt op het helder zijn in afspraken, deze actief aanleren en positief  

bekrachtigen, is het soms nodig om kinderen te begrenzen als zij zich onvoldoende houden aan de 

gedragsverwachtingen. Door in een zo vroeg mogelijk stadium gedrag effectief te begrenzen, kan 

escalatie zoveel mogelijk worden voorkomen. Om gedrag van kinderen effectief te begrenzen en 

gedrag om te buigen, maken schoolmedewerkers gebruik van de volgende stappen en technieken. 

Hierbij geldt: de schoolmedewerkers kiest voor de kleinste interventie met het grootste effect.  

Heldere gedragsverwachtingen uitspreken 

1. Bedenk wat het gewenste gedrag is 

2. Wees helder in je gedragsverwachting. 

Actief negeren door een ander te complimenteren 

Schoolmedewerkers minimaliseren de aandacht voor probleemgedrag (maak van een mug een 

vlinder ) door middel van actief negeren.  

1. Bedenk wat het gewenste gedrag is en kijk wie het gewenste gedrag laat zien 

2. Geef minimaal drie kinderen die het gewenste gedrag laten zien een compliment.  

3. Houd het kind dat het ongewenste gedrag laat zien in de gaten en bekrachtig iedere stapje in 

de gewenste richting.  

De reactieprocedure toepassen 

Wanneer een kind zich niet gedraagt zoals wordt verwacht ondanks bovenstaande stappen, zal meer 

gerichte naar het kind gecommuniceerd worden met de reactieprocedure.  

1. Gewenst gedrag laten herhalen 

2. Complimenteer of herhaal gewenst gedrag en voeg consequentie toe. 

3. Complimenteer. 

Bij mild ongewenst gedrag wordt de reactieprocedure ingezet. Bij zwaar ongewenst gedrag is direct 

ingrijpen noodzakelijk. Wanneer de verschillende technieken onvoldoende effect hebben is 

vastgelegd welke stappen er gezet kunnen worden (bijlage 2). 

Het kan voorkomen dat een medewerker een kind moet aanraken om veiligheid te garanderen. Dit 

kan bijvoorbeeld voorkomen wanneer een kind vanuit emotie zichzelf of een ander pijn doet of weg 

wil lopen naar een onveilige situatie en verbale correctie geen effect heeft.  

Kinderen kunnen ongewenst gedrag laten zien als uiting van een bepaalde behoefte. Vanuit 

breinontwikkeling is bekend dat kinderen in de basisschoolleeftijd hun emotieregulatie nog 

ontwikkelen. ‘Gedurende het proces dat kinderen deze zelfregulerende vaardigheden ontwikkelen, 
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moeten zij oefenen met het nadenken over de eigen vaardigheden. Dat betekent: praten over wát en 

waaróm ze iets doen.’ (Jolles & Van der Donk, 2017) Consequenties worden ingezet met het oog op 

het bevorderen van een sociaal veilige situatie voor alle betrokkenen. Consequenties die ingezet 

kunnen worden, zijn afhankelijk van de situatie. De consequentie moet te maken hebben met het 

gedrag dat het kind. Consequenties gaan altijd gepaard met gesprek om bewustzijn bij het kind te 

vergroten en hem/haar te helpen de zelfregulerende vaardigheden te ontwikkelen. Voorbeelden van 

consequenties zijn: 

- Werken op de eigen werkplek 

- Werken aan bureau van de coach 

- Werken in teamkamer 

- Onthouden van een (keuze)activiteit of keuzemogelijkheid 

- Een gezamenlijk afgesproken beloning in het vooruitzicht stellen 

2.9 Data verzamelen en analyseren 
Op verschillende manieren verzamelen de medewerkers data over gedrag. Dagelijks wordt de dag 

geëvalueerd. Tijdens het wekelijks teamoverleg en periodiek coachoverleg, wordt opvallend gedrag 

besproken en geanalyseerd. Van gedragsincidenten wordt verslag gedaan in Parnassys. Elke 

schoolmedewerker registreert zelf de incidenten waar hij/ zij bij was.  

De data wordt geanalyseerd in het PBS-team, om zicht te krijgen op de schoolbrede 

gedragsvraagstukken. Gezamenlijk wordt nagedacht over concrete doelen en oplossingen aan de 

hand van de pijlers en bouwstenen van PBS.  

3. Sociale veiligheid 
Klein Rotterdam  wil een veilige school zijn waarin alle betrokkenen optimaal kunnen functioneren. 

Een school waar rust heerst, waar kinderen, personeel en ouders/verzorgers zich thuis voelen en 

veilig voelen, en op een respectvolle, prettige en vriendelijke manier met elkaar omgaan, ongeacht 

religie, afkomst, sekse, seksuele geaardheid of persoonlijke hoedanigheid.  

Pesten komt helaas ook op Nederlandse scholen voor. Dit maakt dat je kinderen wilt wapenen tegen 

situaties waarin zij te maken krijgen met ongewenst gedrag om zodoende hun sociale  veiligheid te 

vergroten. Er zijn vaak meerdere kinderen bij betrokken die al dan niet bedoeld of onbedoeld 

bijdragen aan het in stand houden van ongewenst gedrag. De sociale veiligheidslessen van PBS 

maken onderdeel uit van de schoolbrede aanpak, waardoor de continuïteit van de pestpreventie-

aanpak gewaarborgd is. De sociale veiligheidslessen zijn een onderdeel van het schoolbrede systeem 

van preventie (groene basisniveau), dat zich richt op alle kinderen.  

3.1 De Stop – Loop – Praat routine    
De Sociale veiligheidslessen van PBS zijn erop gericht kinderen vaardigheden aan te leren om op een 

adequate manier om te gaan met ongewenst gedrag. Immers, het is in veel situaties lastig om in te 

schatten of het om een éénmalig incident van ongewenst gedrag gaat of om pestgedrag. Dit maakt 

dat er binnen de Sociale veiligheidslessen van PBS eigenlijk niet gesproken wordt over het omgaan 
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met (pest)gedrag maar het effectief omgaan met allerlei vormen van ongewenst gedrag. Daarbij 

wordt kinderen, in elke rol (degene die ongewenst gedrag laat zien, degene die met het ongewenste 

gedrag geconfronteerd wordt en degene in de rol van omstander) vaardigheden aangeleerd om 

ongewenst gedrag tijdig te kunnen stoppen.  Zo wordt de stop-loop-praat routine ingezet in reactie 

op ongewenst gedrag, waarbij de kinderen als eerste reactie een duidelijk stopteken geven aan het 

kind dat ongewenst gedrag laat zien. Met het team is afgestemd welk stopteken we schoolbreed 

gebruiken: een handgebaar waarbij de hand op borsthoogte wordt gehouden en de vingers recht 

omhoog gestrekt zijn. Daarbij wordt stevig Stop gezegd. Kinderen worden gestimuleerd om de stop-

boodschaap te brengen met de zin ‘Wil je stoppen met …?’ De kinderen leren in de Sociale 

veiligheidslessen hoe zij een duidelijk stopteken kunnen geven en in welke situaties zij deze kunnen 

inzetten. Er wordt aandacht besteed aan stevig staan, stevig stop zeggen en het goede handgebaar.   

Wanneer het geven van een duidelijk stopteken niet het gewenste effect heeft en het ongewenste 

gedrag doorgaat, leren we de kinderen door te gaan naar de tweede stap: ‘loop’. Daarbij is het vooral 

de bedoeling om de aandacht voor het ongewenste gedrag weg te halen door uit de situatie te 

stappen. Binnen de Sociale veiligheidslessen gebruiken we hiervoor de metafoor van de kaars. Door 

zuurstof weg te halen bij de kaars, stopt het ongewenste gedrag. Hierin hebben omstanders ook een 

belangrijke rol.  

Mocht blijken dat het ongewenste gedrag niet stopt, dan is de derde reactie: ‘praat’ van toepassing. 

Het kind gaat dan naar een volwassene toe om een melding te doen van het ongewenste gedrag.   

Degene die ongewenst gedrag vertoont, kent deze drie stappen stop-loop-praat ook en heeft dus 

twee keuzemomenten om ervoor te kiezen zelf te stoppen (bij het stopteken en als het andere kind 

uit de situatie stapt). Ook dit wordt kinderen actief aangeleerd binnen de Sociale veiligheidslessen. 

Aan de hand van verschillende situaties leren kinderen op een goede manier reageren op een 

stopteken.  

Medeleerlingen kunnen het kind dat te maken krijgt met ongewenst gedrag helpen middels dezelfde 

stop-loop-praat routine.  De omstander kan het kind steunen door het stopteken te geven, 

vervolgens indien nodig gezamenlijk uit de situatie te stappen en zo nodig naar de coach te gaan om 

het ongewenste gedrag te melden. De omstander heeft een steunende rol, die in dit proces erg 

belangrijk is. De woorden ‘pester’ en ‘gepeste’ gebruiken we liever anders. Wij benoemen dit gedrag 

en degene die het uitvoert niet als zodanig. Wij hanteren het motto: ‘Alles wat je aandacht geeft, 

groeit’. Dus als wij als leraren veelvuldig het woord pesten of pester noemen, schenken we aandacht 

aan wat we juist willen voorkomen. PBS schenkt aandacht aan gedrag wat we juist wel willen zien, 

positief gedrag wordt daarom beloond: een goede stop-loop-praat routine, je medeleerling 

ondersteunen als omstander en op tijd stoppen met ongewenst gedrag is op onze school een 

compliment waard! In de Sociale veiligheidslessen wordt gesproken over respectloos of ongewenst 

gedrag, pesten laten we achterwege.  

3.2 Procedures voor teamleden  
Bekrachtigen van gewenst gedrag    
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Binnen de Sociale veiligheidslessen is het belangrijk alert te zijn op voorbeelden van goed gedrag. 

Door de pogingen van kinderen bij het juist gebruiken van de ‘stop-loop-praat’- routine te signaleren, 

kunnen we ervoor zorgen dat gewenst gedrag en het inzetten van deze routine een vaste gewoonte 

wordt. Daarnaast is het bekrachtigen van gedrag passend bij de basiswaarden en 

gedragsverwachtingen van onze school, zoals hierboven beschreven, een essentieel onderdeel van 

PBS ter voorkoming van pestgedrag. 

Het geven van reminders aan kinderen om incidenten te voorkomen  

Het is van belang dat kinderen die nog moeite hebben met de stop-loop-praat routine hier extra mee 

kunnen oefenen en ingeseind worden, met name voorafgaand aan minder gestructureerde situaties. 

Dit geldt voor zowel degene die ongewenst gedrag vertoont als degene die last heeft van ongewenst 

gedrag van de ander. Aan het begin van minder gestructureerde situaties (pauzes en dergelijke) 

herinnert de coach deze kinderen aan hoe hij of zij moet reageren op ongewenst gedrag of hoe hij of 

zij moet reageren op een stopsignaal. Aan het einde van deze situatie bespreekt de coach kort met 

de kinderen wat er goed is gegaan, dit gedrag wordt bekrachtigd en waar nog winst te halen is.  

Reageren op meldingen van ongewenst gedrag    

Wanneer door coaches gesignaleerd wordt dat kinderen zich niet aan de afspraken van de stop-loop-

praat routine houden, wordt hier direct en consequent op gereageerd volgens de vaste procedure 

die hoort bij de PBS aanpak. Op deze manier checken we of kinderen in staat zijn geweest de 

aangeleerde vaardigheden uit te voeren en krijgen we zicht op voor welke kinderen dit nog moeilijk 

is en hier extra ondersteuning bij nodig hebben. De volgende specifieke manier van reageren wordt 

schoolbreed ingezet: 

Routine voor teamlid bij melding door een kind van respectloos gedrag: 

Welke vorm van disrespectvol gedrag er ook gemeld wordt, reageer op de volgende specifieke 

wijze: 

1. Bekrachtig het kind voor het melden van het respectloze, ongewenste gedrag (bijvoorbeeld met 

‘Ik ben blij dat je het mij verteld hebt.’). 

2. Zorg voor de veiligheid van de leerling. 

Gaat het respectloze, ongewenste gedrag nog steeds door? Loopt het kind dat dit meldt, een 

risico? Bang  voor wraak? Wat heeft het kind nodig om zich veilig te voelen?  

3. Vraag:  Wie, waar en wanneer. 

4. Vraag: ‘Heb je het stopsignaal gebruikt?’ Zo ja, complimenteer. 

5. Vraag: ‘Ben je weggelopen van het respectloze gedrag?’ Zo ja, complimenteer. 

6. Help het kind weer op weg: wat gaat hij nu doen? Waar gaat hij naartoe?  

Oefen: Als het kind het stopsignaal inadequaat of niet heeft gegeven, oefen de stop, loop, praat 

routine nogmaals met het kind. Hoe vaak dit geoefend moet worden, hangt af van de frequentie 

van de meldingen. 
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Actie na melding van respectloos gedrag:  

1.Bekrachtig eerst het kind voor het maken van tijd om iets met je te bespreken (bv. ‘Fijn dat je 

even tijd voor me hebt.’) 

2. Vraag:  ‘Heb je gezien en gehoord dat  ……..jou het stopsignaal gaf?’ Vraag door indien nodig 

(wat wel gezien?).’       

Zo ja: ‘Hoe heb je daarop gereageerd?’ Oefen indien niet gestopt is met het respectloze gedrag de 

routine ‘reageren op een stopsignaal’. 

Zo nee: Oefen de routine ‘stop, loop, praat met de melder’.  

3. Vraag:  ‘Heb je gezien dat ………. wegliep)?’ Vraag door indien nodig (wat wel gezien?)                                                                          

Zo ja: ‘Hoe heb je daarop gereageerd?’ Oefen indien niet gestopt is met het respectloze gedrag de 

routine ‘reageren op een stopsignaal’. 

Zo nee: Oefen de routine ‘stop, loop, praat met de melder’. 

Oefen:  Hoe vaak geoefend wordt, hangt af van de ernst en de frequentie van het respectloze 

gedrag.                                                                            

 

3.3 Monitoring sociale veiligheid 
Scholen zijn verplicht de sociale veiligheid door middel van een instrument te monitoren en zo nodig 

acties te ondernemen. Klein Rotterdam werkt met Vensters van de PO-raad en levert daar een eigen 

vragenlijst voor, gebaseerd op de vragenlijst van de PO-raad. De lijst is aangepast naar de situatie van 

Klein Rotterdam. De vragenlijst wordt via Google Forms afgenomen onder de kinderen in leerjaar 6, 7 

en 8. De resultaten worden voor 1 juli gedeeld met Vensters. De vragenlijst is te lezen in bijlage 3. 

Naast de vragenlijst van de monitor wordt ook gebruik gemaakt van de vragenlijst Sociaal-

emotionele ontwikkeling van het IEP-leerlingvolgsysteem om inzicht te krijgen in de sociale beleving 

van kinderen vanaf leerjaar 3.  

3.4 Belegde taken 

Vetrouwenspersoon 
De interne vertrouwenspersoon op Klein Rotterdam is aanspreekpunt voor kinderen, ouders en 

medewerkers. De interne vertrouwenspersoon verzorgt de eerste opvang wanneer iemand hulp en 

advies nodig heeft en bekijkt of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is. De 

vertrouwenspersoon informeert de hulpzoekende over andere mogelijkheden, zoals 

klachtenprocedures. 

Aandachtsfunctionaris meldcode 
Elke organisatie die werkt met kinderen en volwassenen moet werken met de meldcode Veilig Thuis. 

Dit is vastgelegd in de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Het is een 

professionele norm om melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute en 

structurele onveiligheid. Als we op school het vermoeden hebben dat een kind mogelijk slachtoffer is 

van huiselijk geweld kindermishandeling, seksueel misbruik of verwaarlozing, zijn wij verplicht de 
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stappen van de meldcode te volgen. De stappen zijn: 

Stap 1: In kaart brengen van signalen 

Stap 2: Collegiale consultatie 

Stap 3: in gesprek 

Stap 4: Weging geweld 

Stap 5: Melden en hulpverlening 

 

Een uitwerking van de stappen van de meldcode zijn te vinden op 

https://www.rotterdam.nl/werken-leren/meldcode/. 

Ouders en teamleden kunnen contact opnemen met de aandachtsfunctionaris Hélène de Grood als 

er een vermoeden is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Hélène de Grood, 010-7200929; 

h.degrood@klein-rotterdam.nl 

Coördinator sociale veiligheidsbeleid en PBS 
Klein Rotterdam werkt met een coördinator sociale veiligheid en PBS. De coördinator zorgt ervoor 

dat het beleid jaarlijks wordt geëvalueerd en ondersteunt de medewerkers in de juiste aanpak.  

Aanspreekpunt voor kinderen  
In het kader van preventief beleid en voorkomen van ongewenst gedrag tussen kinderen zijn de 

coaches aanspreekpunt voor de kinderen om te praten over negatief  

Op Klein Rotterdam zijn de wettelijke taken als volgt verdeeld. 

Interne vertrouwenspersoon personeel, 
kinderen en ouders 

Hélène de Grood 

Aandachtsfunctionaris Veilig Thuis Hélène de Grood 

Externe vertrouwenspersoon personeel  Zorg van de Zaak/GimD. Contactgegeven zijn te 
vinden in One-Drive 

Aanspreekpunt voor kinderen over ongewenst 
gedrag  

Alle coaches 

Coördinator sociale veiligheid en PBS Stefanie Langelaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rotterdam.nl/werken-leren/meldcode/
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Bijlage 1. Matrix gedragsverwachtingen 
 leergeluk door… 

 
 Verbinding/ 

Respect 
Vrijheid in  

Verantwoordelijk-
heid 

Balans  
Nieuwsgierigheid 

 
Situaties 
algemeen 

Ik houd rekening met de 

ander. 

 

Ik zit alleen aan mijn 

eigen spullen. 

Ik laat de ruimte 
opgeruimd achter. 

 

Inloop Ik wens de anderen 

goedemorgen en check 

voor 9 uur in bij de 

coach. 

Ik kies een gerichte 
activiteit om te doen.  

Vanaf 8:50 gaat mijn 
telefoon in mijn tas/kast. 

Zelfstandig 
werken tijdens 
een werkblok 

- Als ik een vraag heb, 

probeer ik die eerst zelf 

op te lossen. 

- Als ik een probleem 

niet zelf kan oplossen 

vraag ik of een ander 

kind mij kan helpen. 

- Ik kies een andere 

activiteit als ik even 

moet wachten op een 

coach 

 

Ik ben rustig en heb een 
positieve werkhouding. 

Ik houd mijn werk bij in 
het portfolio.  
 
 

Samenwerken 
tijdens een 
werkblok 

Ik help de ander en 

fouten maken mag. 

We maken samen een 
plan en voeren het 
samen uit.  

Ik stel vragen als ik een 
ander niet begrijp. 

Buitenspelen  Ik deel het plein in vrede 

met mijn eigen en de 

andere school.  

 

Ik ga naar binnen zodra 

de bel gaat. 

Ik help anderen om zich 
positief te gedragen.   

Ik ga met de ochtend- en 
middagpauze naar 
buiten. 

Pauze binnen Ik houd mijn 

stemvolume laag.  

Een scherm gebruik ik 
alleen samen met 
anderen (bijvoorbeeld 
om jeugdjournaal te 
kijken)  

 

Inspiratiesessie Ik heb oprechte en 

zichtbare aandacht voor 

de spreker. 

Ik ben stil en luister als 
een ander praat  
Ik wacht op mijn beurt 
als ik iets wil zeggen.  

Ik probeer inspiratie op te 
doen.  
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Kring  Ik heb oprechte en 

zichtbare aandacht voor 

de spreker.  

Ik ben stil en luister als 
een ander praat en 
wacht op mijn beurt als 
ik iets wil zeggen.  

 

Opladen  Ik doe het voor mezelf. Ik ben stil tijdens het 
opladen. 
 

Schoolbreed (12:15-
12:30):  
Ik kies voor mediteren óf 
voor lezen, tekenen, 
kleien. Zonder 
beeldscherm.  

Gym Ik zit op de bank bij 
binnenkomst. 
 

Ik mag alleen in de 
berging en de kasten als 
ik hier toestemming 
voor heb. 

Ik heb het nog nooit 
gedaan dus ik denk dat ik 
het wel kan. 

 

Buitenonderwijs Ik luister naar de experts 

van de tuin.  

Ik loop rustig 2 aan 2 
naar de tuin en op de 
tuin blijf ik rustig.  

- Ik doe mee met 
de aangeboden 
activiteiten 

- Ik bedenk mijn 
eigen challenge 

Excursie  Ik luister naar de experts 

en begeleiders. 

 Ik heb een nieuwsgierige 
houding.  

Coachgesprek  Ik heb oprechte en 

zichtbare aandacht voor 

mijn gesprekspartner.  

Ik maak samen met 
mijn coach afspraken 
en daar hou ik mij aan.  

Ik reflecteer en stel 
nieuwe doelen op samen 
met mijn coach.  

Gang  Ik ben rustig op de gang Ik ruim de spullen op als 
ik ermee gewerkt heb 

 

Toilet   Ik vraag of ik naar de 
toilet mag en check 
daarna of het schoon is. 

Ik was mijn handen na 
het toiletgebruik. 

Berging  Ik kom hier alleen met 
toestemming. 

Ik laat het opgeruimd 
achter. 

 

De kleedkamer  Ik respecteer de privacy 
van de andere kinderen. 

Ik zorg dat ik mij snel 
omkleed.  
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Bijlage 2. Stappenplan bij ongewenst gedrag 
 

 Mild ongewenst gedrag Zwaar ongewenst gedrag 

 Verstoren bij uitleg, ongepast 
taalgebruik, niet houden aan 
gedragsverwachtingen, gebrek aan 
respect, ongehoorzaam, verbale ruzie, 
weglopen binnen de school, 
onacceptabel gebruik digitale 
middelen. 

Fysieke ruzie, liegen, ongepaste 
gebaren of aanrakingen, geweld, 
discriminatie, intimidatie, grove taal, 
pesten, bedreigen, spijbelen, de school 
uitlopen. 

Stap 1 Reactieprocedure: 
1. Gewenst gedrag laten herhalen 
2. Complimenteer of herhaal 

gewenst gedrag en voeg 
consequentie toe. 

3. Complimenteer. 
Indien nodig nog 2x herhalen. 

Gesprek één op één met kind en coach. 
Achterhalen van de vraag achter het 
gedrag. Afspraken maken over 
gedragsverwachting en 
stappen/consequenties. (Zie paragraaf 
2.9 voor mogelijke consequenties). 
Ouders op de hoogte stellen en 
informeren over eventuele volgende 
stappen.  

Stap 2 Gesprek één op één met kind en coach. 
Achterhalen van de vraag achter het 
gedrag. Afspraken maken over 
gedragsverwachting en 
stappen/consequenties. (Zie paragraaf 
2.9 voor mogelijke consequenties). 
Ouders op de hoogte stellen en 
informeren over eventuele volgende 
stappen.  

Gesprek met ouders, coach en kind 
Achterhalen van de vraag achter het 
gedrag. Afspraken maken over 
gedragsverwachtingen en 
consequenties.  
 

Stap 3 Gesprek met ouders, coach en kind 
Achterhalen van de vraag achter het 
gedrag. Afspraken maken over 
gedragsverwachtingen en 
consequenties.  
 

Herhaling stap 3 en bespreken wat 
verder voor gedragsverwachtingen of 
consequenties kunnen worden 
afgesproken. Mogelijkheid tot 
bespreken leerling met SMW na 
toestemming ouders. 

Stap 4 Herhaling stap 3 en bespreken wat 
verder voor gedragsverwachtingen of 
consequenties kunnen worden 
afgesproken. Mogelijkheid tot 
bespreken leerling met SMW na 
toestemming ouders.. 

In overleg uitsluiting van activiteiten 
wanneer anderen in gevaar zijn. Indien 
nodig kan deze stap naar voren 
gehaald worden.  

Stap 5 In overleg uitsluiting van activiteiten 
wanneer anderen in gevaar zijn.  
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Bijlage 3. Vragenlijst monitor sociale veiligheid 
Vraag      

OVER DE SCHOOL      

Hoe vind je het op school? Heel leuk  Leuk Gaat wel Niet zo leuk Helemaal niet 
leuk 

Hoeveel contact heb  je met je 
klasgenoten 

 Heel veel veel Een beetje weinig 

Hebben jullie een leuke klas? Altijd Vaak Soms  Nooit Weet ik niet 

Vind je het leuk om met de 
kinderen in jouw klas om te gaan? 

Altijd Vaak Soms  Nooit Weet ik niet 

Heb je het gevoel dat mensen op 
school het fijn vinden dat jij er 
bent? 

Altijd Vaak Soms  Nooit Weet ik niet 

      

VEILIG VOELEN OP SCHOOL      

Hoe veilig voel jij je op of rond de 
school? 

Heel veilig Veilig Neutraal Onveilig  Erg onveilig 

      

OMGAAN MET ELKAAR      

Wordt er in de groep besproken 
hoe we omgaan met elkaar? 

Altijd  Vaak Soms Nooit Weet ik niet 

Wordt er met individueel met 
kinderen gesproken over hoe we 
omgaan met elkaar? 

Altijd  Vaak Soms Nooit Weet ik niet 

Is voor jou duidelijk wat gewenst 
gedrag is? 

Altijd  Vaak Soms Nooit Weet ik niet 

Is voor jou duidelijk wat ongewenst 
gedrag is? 

Altijd  Vaak Soms Nooit Weet ik niet 

Voel je je geaccepteerd op school? Altijd  Vaak Soms Nooit Weet ik niet 

Voel je je wel eens gepest op 
school? 

Altijd  Vaak Soms Nooit Weet ik niet 

Op welke manier word je wel eens 
gepest?* 

Ik word 
niet gepest 

Uitschelden Aan mijn 
spullen 
komen 

Fysiek 
(slaan/ 
schoppen/ 
Aanraken) 

Buitensluiten 

Kun je met een coach in gesprek als 
je wordt gepest? 

Altijd  Vaak Soms Nooit Weet ik niet 

      

DE LESSEN OP SCHOOL      

Ben je tevreden over wat je leert 
op school? 

Altijd  Vaak Soms Nooit Weet ik niet 

Vind je de gedragsverwachtingen 
op school duidelijk? 

Altijd  Vaak Soms Nooit Weet ik niet 

Ben je tevreden over de hulp van 
de coaches? 

Altijd  Vaak Soms Nooit Weet ik niet 

Bespreekt je coach met jou wat 
goed gaat en wat beter kan? 

Altijd  Vaak Soms Nooit Weet ik niet 

(Gebaseerd op de vragen van de veiligheidsmonitor van de PO-raad) 

 


