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Protocol Time-out bij verstorend of grensoverschrijdend gedrag.
Dit protocol beschrijft de stappen die genomen worden wanneer een leerling ernstig
verstorend of grensoverschrijdend gedrag vertoont.

We onderscheiden:
 Preventieve en interne time-out (binnen de groep)
 Externe time-out bij een collega in de groep
 Externe time-out bij OOP-er of MT lid.
En beschrijven hierbij:
 De situatie
 De interventie
 Het leerkrachtgedrag
 Begeleiding naar de leerling
 Begeleiding naar de leerkracht
 Concrete stappen
 Denken aan
 Evalutatie
Ernstig verstorend en grensoverschrijdend gedrag:
Ernstig verstorend of grensoverschrijdend gedrag uit zich door handelingen van een groep of
individu, die door een persoon, die deze handelingen als tegen zich gericht ziet, als vijandig,
vernederend of intimiderend wordt beschouwd. Het gedrag komt tot uiting in verbaal, fysiek of
non-verbaal gedrag en het kan gaan om pesten, agressief gedrag, discriminatie en seksuele
toenadering of –intimidatie. Een strikte afbakening van deze begrippen is niet geheel mogelijk.
Het gedrag kan zowel opzettelijk als onopzettelijk zijn, maar degene die er mee wordt
geconfronteerd ervaart het als ongewenst en onaangenaam.
Als voorbeelden van ernstig verstorend of grensoverschrijdend gedrag noemen wij:
Verbaal:
(Uit)schelden / noemen van namen, onbeschoft taalgebruik, grote mond opzetten, brutaal naar
leerkracht/volwassenen (‘lekker voor je’, etc.), vloeken, ziektes toewensen, opmerkingen over
vader/moeder, schreeuwen, bedreigingen, lachen om andermans nadeel/ongeluk.
Fysiek:
Slaan, schoppen, negeren, weglopen, spugen, gooien met materiaal, bijten, haren trekken,
krabben, iets kapot maken van een ander, stelen.
Non-verbaal:
Middelvinger opsteken. Uitingen op sociale media die de persoonlijke levenssfeer van een
ander schaden. Voor dit laatste verwijzen we naar het protocol sociale media in de bijlage.

Contact.
In het protocol wordt gesproken over een contract. Wanneer een leerling 3 maal een time-out
bij een collega heeft gehad wordt een contract opgesteld waarin het gewenste gedrag benoemd
wordt. Wanneer een leerling zich niet houdt aan het contract, zitten hier consequenties aan
vast. De leerlingen bepalen in principe zelf de straf in overleg met de leerkracht. Wanneer hier
niet iets gezamenlijks uitkomt, bedenkt de leerkracht een straf (bv. extra oefenblad, niet
meedoen met een vak, binnenblijven in de pauze, een hoofdstuk van boek overschrijven).

Preventieve en interne time-out (binnen de groep)
Situatie

Preventief: uitdoven negatief gedrag.
Leerling kan ook zelf kiezen voor time-out (afkoeltijd).

Interventie

Verstorend gedrag; leerling zoekt de grenzen op, maar is nog
wel aanspreekbaar.
Interne time-out op de time-out plek.
Vaste plaats in de klas.

Leerkrachtgedrag

Rustig, neutraal blijven.
Kort en zakelijk communiceren.
Concreet benoemen van en aanspreken op gewenst gedrag en
grenzen aangeven.

Vertrouwen en positieve verwachtingen uitspreken.
Begeleiding naar leerling Gedrag afwijzen niet het kind.
“Ik zie dat je het nodig hebt om even tot rust te komen.”
“Jij kiest ervoor om even tot rust te komen.”
Eventueel werkopdracht meegeven.
Afkoeltijd: ‘je bent stil’.
Goed gedrag belonen.

Begeleiding naar
leerkracht

Concrete stappen

Denken aan
Evaluatie

Eventueel nagesprek; vraag jezelf af met welk doel je
nabespreekt. Soms is time-out alleen genoeg.
Kies voor nagesprek een moment dat emotie is weggeëbd.
Collegiale consultatie.
Bij 2x voorkomen signalering richting IB. Evt. observatie door
IB.
Stappenplan:
 Geef de leerling een opdracht / benoem het wenselijke
gedrag.
 Geef 5 sec. de tijd voor uitvoering.
 Bij weigering: waarschuwen dat time-out volgt.
 Opdracht kort en zakelijk herhalen.
 Tel eventueel hardop tot 5.
 Opdracht niet uitgevoerd: time-out.
 Evt. zandloper (vijf minuten)
Ouders op de hoogte stellen als deze interventie 2x is
voorgekomen.
Notitie in Parnassys: verslagje van gesprek met ouders.
‘Wat maakte dat de leerling niet te beïnvloeden was en wat
kan ik doen om dit te voorkomen?’

Externe time-out bij collega in de groep
Situatie

Sterke afname van de gewenste situatie.

Interventie

Zeer storend gedrag; grenzen worden overschreden. Leerling
is niet / nauwelijks aanspreekbaar.
(Als time-out binnen de groep niet werkt).
Externe time-out bij collega.

Leerkrachtgedrag

Rustig, neutraal blijven.
Kort en zakelijk communiceren.
Concreet benoemen van en aanspreken op gewenst gedrag en
grenzen aangeven.
Vertrouwen en positieve verwachtingen uitspreken.
Voorkomen van triggers.

Leerling met werk naar andere collega brengen.
Begeleiding naar leerling Werk meegeven.
Zorgen voor opdrachten waar leerlingen zelfstandig aan
kunnen werken.
Rust/time-out plek binnen ontvangende groep laten gebruiken.

Begeleiding naar
leerkracht
Concrete stappen

Afhankelijk van leerling en situatie na 15 minuten non-verbaal
contact terug naar de groep.
Geen discussie / gesprek over de situatie.
“Je bent er weer; ga zitten en doe weer mee. We zijn bezig met
…”.
Collega’s waar leerlingen heen kunnen.
Collegiaal overleg.
Signalering richting IB. Evt. observatie door IB.
 Het kind de opdracht geven om mee te gaan.
 Aangeven dat als leerling niet meegaat, je hem/haar vast
moet vastpakken.
 Leerling eventueel vastpakken en meenemen.
Op dezelfde dag op geschikt moment gesprek met leerling
over de situatie voeren.
Ouders op de hoogte brengen van fysieke interventie.

Denken aan

Evaluatie

Als deze situatie 3x is voorgekomen : gesprek met ouders
waarbij kind aanwezig is.
Contract maken en samen ondertekenen.
Notitie in Parnassys:
- Incident registreren.
- Gespreksverslag.
- Contract.
‘Wat maakte dat de leerling niet te beïnvloeden was en wat
kan ik om dit te voorkomen?’

Externe time-out bij OOP’er/MT/time-outbegeleider
Situatie

Interventie

Leerkrachtgedrag

Wanneer fysieke, sociale of emotionele veiligheid in het
geding is en bovenstaande time-outs niet (meer) gebruikt
kunnen worden.
Externe time-out bij OOP’er / MT-lid: kind wordt een periode
buiten de groep geplaatst.
Bij herhaling van extreem gedrag wordt ouders gevraagd hun
kind op te halen of de volgende dag thuis te houden.
Afdeling leerplicht en schoolbestuur worden op de hoogte
gesteld.
Bij herhaling kan de school overgaan tot schorsing van
meerdere dagen. In dat geval wordt afdeling leerplicht bij
vervolgtraject betrokken.
Laat een leerling een collega halen.
Rustig, neutraal blijven.
Kort en zakelijk communiceren.
Consequent zijn. De situatie beheersten.
Veiligheid waarborgen.

Leerling de kans geven om na de time-out met een schone lei
te beginnen.
Begeleiding naar leerling Rust, duidelijkheid bieden.
Niet triggeren; geen discussie aangaan.

Begeleiding naar
leerkracht

Concrete stappen

De time-out begeleider begeleidt time-out proces:
 Rust inbrengen en dan eventueel werk laten maken.
 Terugkeer voorbereiden: hoe ervoor zorgen dat gewenst
gedrag wel wordt getoond.
Bij terugkeer gelegenheid om excuses te maken.
Gesprek leerkracht en time-out begeleider: nazorg.
Bij herhaling inzetten vervolgtraject: Nagaan welke extra
begeleiding nodig is: zorgteam / gedragsspecialist.
Een leerling haalt time-out begeleider en deze neemt kind
mee.
Begeleiding time-out:
 Het kind de opdracht geven om mee te gaan.
 Aangeven dat als leerling niet meegaat, je hem/haar vast
moet pakken.
 Leerling eventueel vastpakken en meenemen.
Op die dag op geschikt moment gesprek met leerling over de
situatie..
Ouders op de hoogte stellen en uitnodigen voor gesprek.
Afspraken worden schriftelijk vastgelegd en ondertekend.
Directie/MT wordt in kennis gesteld.

Denken aan

Ouders op de hoogte stellen van vervolgprocedure als gedrag
niet tijdig in positieve zin verandert.
Notitie in Parnassys:
- Incident registreren.
- Gespreksverslag.

Evaluatie

‘Wat maakte dat de leerling niet te beïnvloeden was en wat
kan ik doen om dit te voorkomen?’

Bijlage.
Modelprotocol social media
Inleiding
Social media zijn een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of
met minimale tussenkomst van een professionele redactie, de inhoud verzorgen. Onder de
noemer social media worden onder andere weblogs of blogs, social bookmarking, videosites
als YouTube, Vimeo, fora, op samenwerking gebaseerde projecten als Wikipedia, en sociale
netwerken als Facebook en Google+ geschaard. Via deze media delen mensen verhalen,
kennis en ervaringen.
Dit doen zij door berichten te publiceren of door gebruik te maken van ingebouwde
reactiemogelijkheden. Voorbeelden van dit laatste zijn weblogs, waar lezers reacties
achterlaten door middel van een reactieformulier of trackbacks.
Er is discussie over de vraag of WhatsApp deel uitmaakt van het begrip social media.
Omdat blijkt dat ook in de klas door een leerkracht gebruikt gemaakt wordt van app groepen,
is in dit protocol aandacht gegeven aan WhatsApp.
Social media bieden de mogelijkheid om te laten zien dat je trots bent op je school en kunnen
een bijdrage leveren aan een positief imago van CBS De Grondtoon. Van belang is te
beseffen dat je met berichten op social media (onbewust) de goede naam van de school en
betrokkenen ook kunt schaden. Om deze reden vragen wij om bewust met de social media om
te gaan.
Essentieel is dat de onderwijsinstellingen en de gebruikers van social media tegenover alle
betrokkenen de reguliere fatsoensnormen in acht blijven nemen en de nieuwe mogelijkheden
met een positieve instelling benaderen.
CBS De Grondtoon vertrouwt erop dat haar medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en
andere betrokkenen verantwoord om zullen gaan met social media en heeft dit protocol
opgezet om een ieder die bij De Grondtoon betrokken is of zich daarbij betrokken voelt
daarvoor richtlijnen te geven.
Uitgangspunten
1. CBS De Grondtoon onderkent het belang van social media.
2. Dit protocol draagt bij aan een goed en veilig school- en onderwijsklimaat;
3. Dit protocol bevordert dat de instelling, medewerkers, leerlingen en ouders op de
social media communiceren in het verlengde van de missie en visie van de
onderwijsinstelling en daarbij de reguliere fatsoensnormen in acht nemen.. In de regel
betekent dit dat we respect voor de school en elkaar hebben, dat we verdraagzaam zijn
en iedereen in zijn waarde laten;
4. De gebruikers van social media dienen rekening te houden met de goede naam van de
school en van een ieder die betrokken is bij de school;
5. Het protocol dient ervoor om alle betrokkenen bij de onderwijsinstelling, te
beschermen tegen de mogelijke negatieve gevolgen van de social media;
Doelgroep en reikwijdte
1. Deze richtlijnen zijn bedoeld voor alle betrokkenen die deel uitmaken van de
schoolgemeenschap, dat wil zeggen medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en
mensen die op een andere manier verbonden zijn aan CBS De Grondtoon.
2. De richtlijnen in dit protocol hebben alleen betrekking op berichten die gerelateerd
zijn aan de school of wanneer er sprake is een overlap is tussen school, werk en privé.

Social media, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de school
A. Voor alle gebruikers (medewerkers, leerlingen en ouders/verzorgers)
1. Het is medewerkers en leerlingen niet toegestaan om tijdens de lessen actief te zijn op
social media, tenzij door de schoolleiding respectievelijk leraren hiervoor vooraf
toestemming is gegeven.
2. Het is betrokkenen toegestaan om kennis en informatie over school en de leden van de
schoolgemeenschap te delen, mits het geen persoonsgegevens1 betreft en andere
betrokkenen niet schaadt.
3. De betrokkene is persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud die hij2 publiceert op de
social media.
4. Elke betrokkene dient zich ervan bewust te zijn dat de gepubliceerde teksten en
uitlatingen voor onbepaalde tijd openbaar zullen zijn, ook na verwijdering van het
bericht.
5. De onderwijsinstelling vraagt aantoonbaar schriftelijke toestemming aan medewerkers
en ouders om foto-, film- en geluidsopnamen van aan school gerelateerde situaties,
waarop zij zijn afgebeeld, op de school- en/of persoonlijke social media te zetten.
6. Het is medewerkers niet toegestaan om met een privéaccount ‘vrienden’ te worden
van leerlingen en ouders op social media.
7. Alle betrokkenen nemen de reguliere fatsoensnormen tegenover betrokkenen in de
onderwijsinstelling in acht. Als fatsoensnormen worden overschreden (bijvoorbeeld:
hacken van een account, pesten, kwetsen, stalken, bedreigen, radicalisering,
zwartmaken of anderszins beschadigen) dan neemt de onderwijsinstelling passende
maatregelen3.
B. Voor medewerkers tijdens werksituaties
1. Voor het doorgeven van bijzondere aangelegenheden zoals bij voorbeeld lesuitval, het
opgeven van huiswerk, het herinneren aan de gymspullen, schoolreisje, schoolkamp
maakt CBS De Grondtoon geen gebruik van sociale media, maar wordt Parro gebruikt.
2. Medewerkers hebben een bijzondere verantwoordelijkheid bij het gebruik van social
media: privémeningen van medewerkers kunnen eenvoudig verward worden met de
officiële standpunten van de onderwijsinstelling.
3. Indien een medewerker deelneemt aan een discussie die (op enigerlei wijze) te maken
heeft met CBS De Grondtoon dient de medewerker te vermelden dat hij medewerker
is van CBS De Grondtoon en welke functie hij heeft.
4. Als online communicatie dreigt te ontsporen dient de medewerker direct contact op te
nemen met zijn leidinggevende om de te volgen strategie te bespreken.
5. Bij twijfel of een publicatie in strijd is met deze richtlijnen neemt de medewerker
contact op met zijn leidinggevende.
C. Voor medewerkers tijdens privésituaties
1. Het is de medewerker toegestaan om school/werk gerelateerde onderwerpen te
publiceren mits het geen persoonsgegevens de school, haar medewerkers, leerlingen,
ouders/verzorgers en andere betrokkenen betreft. Ook mag de publicatie de naam van
de school niet schaden.
2. Het is voor medewerkers niet toegestaan standpunten en/of overtuigingen uit te dragen
die in strijd zijn met de missie en visie van CBS De Grondtoon en de uitgangspunten
van dit protocol.

„Persoonsgegevens”: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als
identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de
hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of
meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale
identiteit van die natuurlijke persoon (artikel 4 AVG).
2
Voor de leesbaarheid is in de tekst de ‘hij’ vorm gebruikt. Waarin ‘hij’ of ‘zijn’’ staat, kan ook ‘zij’ of ‘haar’ worden gelezen.
3
Zie ook: sancties en gevolgen voor medewerkers en leerlingen.
1

3. Indien de medewerker deelneemt aan een discussie die (op enigerlei wijze) te maken
heeft met de onderwijsinstelling dient hij te vermelden dat hij medewerker is van CBS
De Grondtoon.
4. Als de medewerker over CBS De Grondtoon publiceert dient hij het bericht te
voorzien de mededeling dat de standpunten en meningen in dit bericht de eigen
persoonlijke mening zijn ( op persoonlijke titel zijn geschreven) en los staan van
eventuele officiële standpunten van [naam onderwijsinstelling.
Sancties en gevolgen voor medewerkers en leerlingen
1. Medewerkers die in strijd handelen met dit protocol maken zich mogelijk schuldig aan
plichtsverzuim. Alle correspondentie over dit onderwerp wordt opgenomen in het
personeelsdossier.
2. Indien Stichting CPOV e.o. de wijze van communiceren door een medewerker(s) als
‘grensoverschrijdend’ kwalificeert, dan wordt dit telefonisch gemeld bij de Landelijke
Vertrouwensinspecteur (0900 – 1113111).
3. Afhankelijk van de ernst van de uitlatingen, gedragingen en gevolgen worden naar
medewerkers toe rechtspositionele maatregelen genomen die variëren van
waarschuwing, schorsing, berisping, ontslag en ontslag op staande voet;
4. Leerlingen en / of ouders/verzorgers die in strijd met dit protocol handelen maken zich
mogelijk schuldig aan verwijtbaar gedrag. Alle correspondentie omtrent dit onderwerp
wordt opgenomen in het leerlingendossier.
5. Afhankelijk van de ernst van de uitlatingen, gedragingen en gevolgen worden naar
leerlingen en / of ouders/verzorgers toe maatregelen genomen die onder meer kunnen
bestaan uit een waarschuwing, schorsing en verwijdering van school.
6. Wanneer de uitlating van leerlingen en/of ouders/verzorgers en medewerkers mogelijk
een strafrechtelijke overtreding inhoudt kan door CBS De Grondtoon aangifte bij de
politie worden gedaan.
Dit protocol is met instemming van de MR op 1 april 2019 tot stand gekomen.

