1 -> Benoem het gedrag
2-> Ik heb er last van / Ik vind het storend!
3-> Wil je er mee stoppen?
Time-Out

4 -> Is het jouw bedoeling om mij te storen?
5 -> Leidertaal: je hebt nu de keus om naar mij te luisteren of er volgt een consequentie

Nadenkstoel of Nadenkplek

Maatjesklas

De leerling krijgt even de tijd om tot
zichzelf te komen. De tijdsduur en plek
is op eigen inzicht van de leerkracht,
zolang de leerling wel in het zicht is
van de leerkracht. Erna komt de
leerling terug in de klas.

De leerling gaat voor 1 uur naar de
maatjesklas. Wat de leerling
meeneemt is op eigen inzicht van de
leerkracht. Tijdens de pauze gaat de
leerling met de maatjesklas pauzeren.

De leerling gaat de rest van de dag
naar het time-out lokaal naast het
kantoor van directie. Indien directie
afwezig is, wordt de leerling bij de
IB-er geplaatst. Mocht de IB-er er
ook niet zijn, dan worden de ouders
gebeld om hun kind op te halen.
Daar maakt de leerling het werk dat
het van de leerkracht meekrijgt.
Ouders worden dezelfde dag gebeld
voor een gesprek.

Gaat het hier ook fout -> Time-Out
[3&6 – 4&7 - 5&8]
Na
Na 2 Time-Out binnen 2 weken
de

Legenda:

= taak leerkracht
= taak leerkracht en IB
(Wanneer directie niet aanwezig is,
neemt IB de taken over)

Er vindt z.s.m. een gesprek met
ouders, leerling, leerkracht en IB
plaats. Tijdens dit gesprek wordt er
een plan van aanpak opgesteld, deze
in ParnasSys worden gezet.

1ste

Time-Out

Ouders worden dezelfde dag gebeld
en er vindt z.s.m. een gesprek met
ouders, leerling en leerkracht plaats.
Wanneer tijdens dit gesprek de
leerling aangeeft te willen stoppen,
worden er afspraken gemaakt. De
afspraken worden in ParnasSys gezet
en IB wordt op de hoogte gesteld
van de situatie.

Wanneer de leerling wel door wil
gaan z.o.z.

De leerling geeft, tijdens een gesprek
met ouders, aan niet te willen stoppen
met het verstorend gedrag.

De leerling wil toch stoppen
De ouders, leerling en leerkracht
maken alsnog afspraken. De
afspraken worden in ParnasSys gezet
en IB wordt op de hoogte gesteld van
de situatie.

Ouders zijn het met de leerkracht eens

Ouders zijn het met de leerling eens

De leerkracht en ouders maken aan de
leerling duidelijk wat zij van de leerling
verwachten en vragen nogmaals of de
leerling dit wil.

De leerkracht vraagt de ouders en
leerling of onze school wel de beste
is voor hen.
Wij zijn een leerinstelling.
Ouders zijn verantwoordelijk voor de
mentaliteit van hun kind.
Er is geen excuus voor wangedrag.

De leerling geeft aan nog steeds
niet te willen stoppen
De leerling werkt max. een week in
de maatjesklas. Dan volgt er een
nieuw gesprek met de leerling,
ouders, leerkracht en IB.

Legenda:

= taak leerkracht
= taak leerkracht en IB
= taak leerkracht en directie
(Wanneer directie niet aanwezig is,
neemt IB de taken over)

De leerling werkt max. 2 weken in de
maatjesklas of tot ouders het gedrag
wel afkeuren.
Hierna volgt er een nieuw gesprek
met de leerling, ouders en leerkracht
waarin er alsnog afspraken worden
gemaakt.

