OMGANGSPROTOCOL

Algemeen: Het team, alle medewerkers, de leerlingen en de ouders dienen zich er bewust
van te zijn, dat het gebruik van seksistisch taalgebruik, seksueel getinte grappen of
seksistische gedragingen, door anderen als aanstootgevend kunnen worden ervaren, en dus
als zodanig moeten worden vermeden.
Belangrijk is dat iedereen in dergelijke situaties ook zijn/haar eigen grens kenbaar maakt.
Leerlingen thuis uitnodigen: Leerlingen worden niet alleen bij een leerkracht thuis
uitgenodigd. Wanneer een leerling of een groep leerlingen een leerkracht bezoekt, gebeurt
dit alleen met instemming van de ouders en met medeweten van de directeur.
Nablijven: Wanneer leerlingen, om een specifieke reden, langer dan twintig minuten na
schooltijd op school blijven, worden de ouders hiervan op de hoogte gebracht. Een
leerkracht blijft nooit alleen op school met een leerling.
Afgesloten ruimtes: Leerkrachten proberen zoveel mogelijk te voorkomen dat zij met een
leerling in een afgesloten ruimte verblijven, zoals een afgesloten magazijn. Als dit niet te
voorkomen is, zorgt men er voor dat de deur openstaat, of dat men door een glazen deur /
raam naar binnen kan kijken, zodat gehoord, c.q. gezien kan worden wat er gebeurt. Op het
glas van deuren van klaslokalen wordt niets opgehangen, zodat er altijd een vrij zicht naar
binnen is.
Lichaamscontact: Bij jongere kinderen komen regelmatig situaties voor waarbij sprake is
van enig contact tussen leerkracht en kind. Ook bij motorische oefeningen kan
lichaamscontact nodig zijn. Ook in leersituaties waarbij iets wordt uitgelegd, of voor gedaan
kan het voorkomen over het kind wordt heen gebogen. Hierbij geldt altijd dat leerlingen niet
ongewenst worden aangeraakt.
Kinderen aanhalen, troosten en belonen: Kinderen worden niet uitvoerig geknuffeld. Als een
jong kind zelf het initiatief neemt tot een knuffel, hoeft echter niet te worden afgehouden. In
de onderbouw kan het voorkomen dat een kind even op schoot wordt genomen. Dit gebeurt
alleen wanneer een kind dit zelf aangeeft. In de bovenbouw gebeurt dit doorgaans niet
meer. Een aai over de bol, een schouderklopje, een hand op de schouder bijv.
kunnen goede pedagogische middelen zijn. We letten hierbij altijd op of een kind hiervan
gediend is. Over het algemeen genomen stellen we ons hierin terughoudend op.
Kinderen zoenen:Leerkrachten zoenen in principe geen kinderen. Ook vragen ze niet om
gezoend te worden. Bij een enkele bijzondere feestelijkheid kan het voorkomen dat een
leerkracht een zoen geeft of ontvangt. Wanneer een jong kind, een leerkracht spontaan een
zoen op de wang wil geven, wat bij kleuters nog wel eens voorkomt, wordt dit geaccepteerd.
Hierbij is dan wel duidelijk sprake van een onverwacht, niet gepland moment, en het initiatief
komt van het kind.
Leerlingen straffen: Er wordt op geen enkele wijze lichamelijk gestraft.
Vechten: Als in leerlingen met elkaar in gevecht raken, moeten zij uit elkaar worden
gehaald. Als dit niet met woorden en door houding en gebaar lukt, dan worden zij met
minimale aanrakingen door een volwassene uit elkaar gehaald.

