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Beste vrijwilliger,
Fijn dat u mee komt helpen om het onderwijs aan de kinderen te versterken. We zijn blij met uw inzet!
Omgaan met leerlingen is een verantwoordelijkheid die we u graag toevertrouwen. U bent daarin een beetje
juf of meester. Voor ons als leerkrachten geldt een omgangscode met onze leerlingen, die meehelpt om de
veiligheid van de kinderen te garanderen. U ziet die hieronder in zijn geheel. We vragen u zich eveneens aan
deze gedragscode te houden, voor zover dat voor uw inzet van toepassing is. Daar waar leerkracht staat,
dient u dus ‘vrijwilliger’ te lezen.
Heeft u vragen, stel ze gerust!
Namens het team,
Cornee Bezemer

Gedragscode omgang leerlingen en leerkrachten
Deze gedragscode geeft richtlijnen voor een gepaste omgang met de kinderen.
Algemeen
Kinderen op schoot nemen Wanneer een kind aangeeft bij de leerkracht op schoot te willen zitten,
moet dat kunnen. Geen kinderen tegen hun wil op schoot nemen.
Vanaf groep 4 afbouwen.
Kinderen die knuffelen
Een spontane knuffel van een kind hoeft niet afgeweerd te worden.
Kinderen aanraken,
Een aai over de bol of een schouderklopje zijn goede pedagogische
aanhalen
middelen. Verder geldt in het algemeen: let goed op of een kind
gediend is van aanrakingen.
Alleen met leerlingen in
Voorkom dat je met een leerling alleen in een afgesloten ruimte bent.
afgesloten ruimte
Bij ons is dit met name van toepassing in de lokalen en magazijnen. Zorg
er b.v. voor dat er een deur openstaat, zodat een collega kan horen wat
er gebeurt of wat er besproken wordt. Probeer ervoor te zorgen, dat je
niet in een kwetsbare positie komt.
Kinderen thuis uitnodigen Nooit een kind alleen uitnodigen in je privésfeer.
Leerlingen troosten
Lichamelijke aanraking kan bij troosten heel goed zijn. Merk je dat een
leerling dit liever niet wil, neem dan afstand.
Leerlingen zoenen
Leerkrachten zoenen geen kinderen. Wanneer een leerling een
leerkracht spontaan wil zoenen, wordt dit toegelaten.
Leerlingen straffen
Er worden geen lichamelijke straffen gegeven, ook geen lichte tikken of
knijpen in de arm. Als vechtende leerlingen uit elkaar moeten worden
gehaald en het lukt niet met woorden, dan worden ze met minimale
aanraking uit elkaar gehaald.
Opmerkingen over kleding Maak geen opmerkingen over kleding, die als kwetsend of bewust
prikkelend kunnen worden uitgelegd.
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Het dragen van een hoed en/of pet wordt niet toegestaan in een
leslokaal.

Leerkrachten blijven bij het omkleden tot en met groep 5.
Bij betreden van de kleedruimte vanaf groep 6, altijd even kloppen,
zodat de komst is aangekondigd. Ruimte van andere sekse betreden
alleen als dit nodig is. De leerkracht doucht niet mee met de leerlingen.
Relatie personeel gymzaal Personeel van de gymzaal nooit alleen laten met individuele leerlingen,
ook niet in bij ruimtes van de sporthal. Ook een leerkracht blijft daar
nooit alleen met een leerling.
Omkleden/douchen
Vanaf groep 6 kleden jongens en meisjes zich gescheiden om. Dit geldt
tevens voor douchen en/of voeten wassen.
Gedragingenhulp tijdens
Lichamelijke aanrakingen zijn soms nodig. Wees je ervan bewust waar
gymles
je een leerling aanraakt. Geef duidelijke instructies, bv. bij springen over
kast: ik pak je bij arm en onder je rug, zodat l.l. weten waar en waarom
je dit doet.
Ongelukjes in gymzaal,
Lichamelijke aanrakingen zijn ter behandeling natuurlijk wel
douche of kleedruimte
noodzakelijk. Zorg dat er zo mogelijk een andere leerling bij aanwezig is.
Zwemmen (zie verder protocol zwembad)
Algemeen
Zie gymles.
Zelf meezwemmen
Wanneer de leerkracht zich wil omkleden, gebeurt dit gescheiden van
de andere leerlingen.
Instructeurs, ander
Voorkom situaties van één – één, blijf altijd in de buurt.
zwembadpersoneel
Schoolexcursies
Situaties van één op één
Deze voorkomen zowel binnen als buiten.
In bossen en buitenlucht
Altijd in groepen blijven binnen grenzen blijven, geen kinderen alleen
het bos insturen
Ongelukjes
Zie bij gymzaal
Troosten
Bij heimwee kinderen troosten; een aai over de bol of een arm om de
schouder kan wonderen doen. Als kinderen laten merken daar niet van
gediend te zijn dit nalaten.

