
Kwaliteitskaart: Afspraken grensoverschrijdend gedrag IKC 

Wereldwijs  

 

 

Plek Sharepoint: Sharepoint-leraar-organisatie-onderwijsmap regulier- gedrag 

Verantwoordelijke: Leerkracht- Intern begeleider-Teamleider- directeur-bestuur 

Doel: Afspraken grensoverschrijdend gedrag is voor iedereen duidelijk 

Zie ook: / bijlage Incidenten registratie ParnasSys 

Vaststellen kaart: 9 februari 2021 

Evaluatie: Begin schooljaar 2021-2022 

 

Grensoverschrijdend gedrag komt tot uiting in verbaal, fysiek of ander non-verbaal gedrag en het kan 

gaan om pesten, agressief gedrag, discriminatie en seksuele toenadering of –intimidatie. Dit 

gedrag kan opzettelijk of onopzettelijk zijn, maar degene die er mee wordt geconfronteerd ervaart 

het als ongewenst en onaangenaam. 

Overleg met je collega’s of zij het ook grensoverschrijdend gedrag vinden. Bij twijfel overleg je met 
je intern begeleider/teamleider  
Na elk incident vindt er een gesprek met leerling en ouder plaats. Vul het formulier 
incidentregistratie in ParnasSys in voorafgaand aan het gesprek. Het formulier is leidraad voor het 
gesprek.  
Kort gespreksverslag en gemaakte afspraken worden opgenomen in het formulier en gemaild naar 
ouders. 
 
Grensoverschrijdend gedrag buiten het zicht van de eigen leerkracht, zoals tijdens talententijd, 
groepsdoorbroken werken en gymles wordt direct gemeld bij leerkracht. De beslissing van de 
leerkracht over het vervolg is leidend. 
 

Overzicht niveaus grensoverschrijdend gedrag  

Niveau  Wie belt?  Wie aanwezig bij gesprek  Consequentie 
kind  

Overige zaken  

1  Leerkracht  (leerling)/ouder/leerkracht  Moment in 
buurklas  

Teamleider op de 
hoogte brengen  

2  Teamleider  (leerling)/ouder/leerkracht/teamleider  Rest van de 
dag buurklas  

  

3  Teamleider  (leerling)/ouder/leerkracht/teamleider  2 dagen 
buurklas  

Directeur op de 
hoogte brengen  

https://www.ensie.nl/lichaamsgedrag/agressief-gedrag


Niveau  Wie belt?  Wie aanwezig bij gesprek  Consequentie 
kind  

Overige zaken  

4 Directeur  (leerling)/ouder/leerkracht/directeur/ 
bestuurder 

Maximaal 5 
dagen 
schorsing  

Directeur vraagt 
het bestuur een 
leerling te 
schorsen; Bestuur 
informeert 
inspectie en IB 
informeert 
leerplicht wanneer 
de schorsing 
langer dan 1 dag 
duurt. 
 
De school stelt de 
leerling in staat, 
bijvoorbeeld door 
het opgeven van 
huiswerk, te 
voorkomen dat 
deze een 
achterstand 
oploopt. 
 
Er vindt altijd eerst 
een gesprek plaats 
met directeur en 
bestuurder als de 
leerling terug mag 
komen in de klas.  

5 Directeur/bestuurder (leerling)/ouder/directeur/ 
bestuurder  

Verwijdering Bestuurder 
verwijdert leerling 
en licht inspectie 
en leerplicht in. 

 

Samenwerkings-
verband is in 
eerder stadium al 
betrokken door IB-
er om mee te 
denken. 

  
  

• Een leerling laat binnen 4 schoolweken opnieuw grensoverschrijdend gedrag zien: 

er gaan opnieuw 4 weken in en de leerling komt in volgend (hoger) niveau. 

• Een leerling laat binnen 4 schoolweken geen grensoverschrijdend gedrag zien: 

de leerling komt in een volgend (lager) niveau, net zo lang tot de leerling in geen van de 

niveaus   zit. 


