
Protocol grensoverschrijdend gedrag
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Inleiding

Bij het streven van de Gooise Scholen Federatie naar passend onderwijs, wordt getracht zoveel
mogelijk in te spelen op de mogelijkheden van de leerlingen. Hierbij is een preventieve aanpak,
gericht op een sterk pedagogisch klimaat met heldere (gedrags)verwachtingen essentieel.
Voorbeelden hiervan zijn de aandacht voor groepsvorming, het creëren van een veilig
schoolklimaat en het aanbieden van teambuildingsactiviteiten. Desondanks kunnen zich
situaties voordoen waarin grensoverschrijdend gedrag aan de orde is.  Een realistische en
professionele inschatting van de grenzen van ons kunnen is daarin van groot belang. Met name
daar waar er sprake is van ernstig grensoverschrijdend gedrag, staat de veiligheid van andere
leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en teamleden voorop. Hoewel de geschetste situaties in dit
protocol hopelijk uitblijven, is onderstaande richtlijn opgesteld ten behoeve van het begeleiden
van de betreffende processen met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag.

Grensoverschrijdend gedrag wordt hierbij als volgt gedefinieerd: gedrag waardoor de veiligheid
en het gevoel van veiligheid en/of eigenwaarde binnen de schoolomgeving wordt aangetast.
Kenmerken van grensoverschrijdend gedrag zijn onder meer:

● Verbale en/of schriftelijke (bijvoorbeeld middels sociale media) agressie: grof en
kwetsend taalgebruik naar medeleerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en/of teamleden.
Hiertoe worden ook discriminerende, racistische en/of seksueel getinte opmerkingen
gerekend en het bedreigen of intimideren van anderen.

● Fysieke agressie, zoals slaan, schoppen, bijten en bespugen van medeleerlingen,
ouder(s)/verzorger(s) en/of personeelsleden. Ook het gooien van spullen naar personen
wordt hiertoe gerekend.

● Seksuele intimidatie of seksueel getinte aandacht.
● Moedwillig mee naar school nemen van voorwerpen die het karakter van een wapen

dragen of die als wapen kunnen worden aangewend of andere ongewenste zaken zoals
vuurwerk of verdovende middelen.

● Het voorhanden hebben en/of gebruik van vuurwerk, en/of het handelen daarin.
● Het moedwillig vernielen of ontvreemden van materiaal.
● Weglopen buiten de invloedssfeer van school.
● Ongewenste aanwezigheid op het schoolterrein.

Wat belangrijk is bij het bestuderen van dit protocol, is dat het in alle situaties gaat om een
richtlijn. Wat in de ene situatie voorkomt, kan in een volgende situatie uitblijven. Zie het
protocol daarom als ondersteuning bij het uitzetten van de benodigde stappen, maar wees
bewust dat het protocol geen harde maatstaf biedt. Iedere situatie is uniek en behoeft een
eigen aanpak.

Het protocol is opgesteld aan de hand van documentatie vanuit de Stichting School en
Veiligheid.
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Grensoverschrijdend gedrag door leerlingen

Wanneer een leerling grensoverschrijdend gedrag vertoont op het schoolterrein, is het van
belang dat er consequenties gesteld worden aan het gedrag. Het belang van de consequenties
is tweeledig:

● De leerling bewust maken van zijn/haar grensoverschrijdende gedrag;
● Grensoverschrijdend gedrag in de toekomst voorkomen.

Om te bepalen welke consequentie gesteld moet worden aan het gedrag, staan de volgende
vragen centraal:

● De ernst van het incident; is het gedrag van de leerling schadelijk voor hem-/haarzelf
en/of anderen?

● Is de leerling direct te corrigeren? Is de leerling nog aanspreekbaar op het gedrag?
● Is er sprake van een incident of komt het gedrag structureel/herhaaldelijk voor?

Het betrokken personeelslid maakt een melding van het gedrag van de leerling bij de
betreffende teamleider. De teamleider maakt een inschatting van de ernst van de situatie. Het is
hierbij van belang om altijd de veiligheid van de aanwezigen eerst in overweging te nemen.

Wanneer op basis van de hierboven genoemde vragen wordt beoordeeld dat er sprake is van
een licht tot matig incident, stelt de teamleider de ouder(s)/verzorger(s) dezelfde dag
telefonisch op de hoogte en maakt op een zo kort mogelijke termijn een afspraak met de
ouder(s)/verzorger(s). Indien mogelijk sluit ook de mentor/coach aan bij dit gesprek. In het
gesprek worden preventieve afspraken gemaakt die er toe moeten leiden dat het gedrag zich
niet herhaald en worden de maatregelen die zijn of worden getroffen gecommuniceerd met de
leerling en diens ouder(s)/verzorger(s). De volgende maatregelen kunnen worden getroffen:

● De leerling wordt tijdelijk uit het leslokaal verwijderd;
● De leerling wordt aangesproken op de overtreding (‘waarschuwing’);
● De leerling biedt, afhankelijk van de overtreding, zijn/haar verontschuldigingen aan;
● De leerling krijgt reflectiewerk en/of -opdrachten, die buiten lestijd of thuis worden

gemaakt;
● De leerling blijft gedurende één of enkele dagen na schooltijd na;
● De leerling mag niet deelnemen aan een excursie/schoolreis/kamp of andere
● schoolactiviteit.

De incidentregistratie en het gespreksverslag worden vastgelegd in het leerlingvolgsysteem.

Na een tweede incident van gelijke orde krijgt de leerling een officiële, schriftelijke
waarschuwing van de directie die door de ouder(s)/verzorger(s) ondertekend dient te worden.
Dit document wordt eveneens opgenomen in het leerlingvolgsysteem.

Na een derde incident spreken we van structureel grensoverschrijdend gedrag. Hierbij wordt
opgeschaald naar sanctionering. Hierbij wordt opgeschaald naar sanctionering en wordt het
centraal management team van de GSF geïnformeerd. Bij een ernstig incident wordt direct
overgegaan tot sanctionering. Binnen de schoollocaties van de GSF kunnen vier vormen van
sancties ingezet worden:
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● Interne schorsing: de leerling volgt gedurende één of meerdere dagdelen het onderwijs
buiten de klas, maar nog wel binnen de schoollocatie. Vaak gebeurt dit onder toezicht.

● Externe schorsing: de leerling wordt de toegang tot de school ontzegt gedurende een of
meerdere dagen. De leerling is niet welkom op school en werkt thuis aan reflectiewerk
of -opdrachten.

● Overplaatsing naar een andere schoollocatie of onderwijsvoorziening; in overleg met de
leerling en diens ouder(s)/verzorger(s) wordt de leerling (tijdelijk of structureel)
overgeplaatst naar een beter passende voorziening om de onderwijsloopbaan te
vervolgen.

● Verwijdering: wanneer na schorsing opnieuw sprake is van een ernstig incident, wordt
de leerling verplicht om op een andere onderwijsvoorziening de onderwijsloopbaan te
vervolgen en is niet langer welkom op de schoollocatie.

Voor meer informatie over schorsing en verwijdering wordt verwezen naar het ‘Protocol
schorsing en verwijdering’.

Na ieder incident is ook nazorg van belang. De vorm en mate van nazorg kan afhankelijk van
onder meer de ernst van het incident verschillen en zal per situatie moeten worden ingeschat.
Bij nazorg kunnen de volgende zaken overwogen worden:

● Inschakelen van schoolinterne zorg (bijv. de ondersteuningscoördinator) of externe zorg,
zoals medische zorg, psychische hulpverlening of bureau slachtofferhulp.

● Afhankelijk van de ernst van de situatie kan overwogen worden of andere
ouder(s)/verzorger(s) (van de betreffende klas, bouw of school) per brief of mail moeten
worden geïnformeerd over wat er gebeurd is, wat er gedaan wordt en wanneer en bij
wie ouder(s)/verzorger(s) terecht kunnen met vragen.

● Afhankelijk van de ernst van de situatie wordt het personeel van de schoollocatie
geïnformeerd over het in incident. Dit kan in per mail of binnen een fysieke
bijeenkomst. Zorg ervoor dat personeelsleden die op dit moment niet aanwezig kunnen
zijn, na afloop ook geïnformeerd worden.

● Afhankelijk van de ernst van de situatie wordt overwogen in hoeverre andere leerlingen
geïnformeerd worden over het incident. Wanneer overgegaan wordt tot het informeren
van leerlingen, bied dan gelegenheid voor het bespreken van het incident en hou
rekening met de wijze waarop dit gedaan wordt. Betrek de mentor en het
ondersteuningsteam hierbij.

● Als de pers en de media betrokken raken, kan de communicatiemedewerker worden
ingeschakeld om een persbericht op te stellen waarin de volgende zaken vermeld staan:
wat is er gebeurd, hoe gaat de school ermee om, wie heeft de zaak in handen, wie is de
contactpersoon voor de pers en hoe is die te bereiken.

● Houd in de gaten of de pers/media bij school komt en voorkom dat leerlingen of
collega’s geïnterviewd worden. Laat de contactpersoon met de pers/media spreken.

6

https://docs.google.com/document/d/1y148UO77KTBt2m3Ow1hB7OYzC_NdmZX1fQnzlMaTUXI/edit
https://docs.google.com/document/d/1y148UO77KTBt2m3Ow1hB7OYzC_NdmZX1fQnzlMaTUXI/edit


Grensoverschrijdend gedrag door ouder(s)/verzorger(s)

Het kan ook voorkomen dat een ouder/verzorger grensoverschrijdend gedrag vertoont. Hierbij
vertoont de ouder/verzorger gedrag dat in strijd is met de algemeen geldende fatsoensnormen
en/of de gedrags-/schoolregels, waardoor de orde, rust en/of veiligheid in de school in het
geding komt. Hierbij kan gedacht worden aan:

● Verbale en/of schriftelijke (bijvoorbeeld middels sociale media) agressie: grof en
kwetsend taalgebruik naar leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en/of personeelsleden.
Hiertoe worden ook discriminerende, racistische en/of seksueel getinte opmerkingen
gerekend en het bedreigen of intimideren van anderen.

● Fysieke agressie naar leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en/of personeelsleden. Ook het
bespugen van en gooien van spullen naar personen wordt hiertoe gerekend.

● Machtsmisbruik; bedreigen en/of chanteren van leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en/of
personeelsleden.

● Seksuele intimidatie of seksueel getinte aandacht.
● Moedwillig mee naar school nemen van voorwerpen die het karakter van een wapen

dragen of die als wapen kunnen worden aangewend of andere ongewenste zaken zoals
vuurwerk of verdovende middelen.

● Het moedwillig vernielen of ontvreemden van materiaal.
● Ongewenste aanwezigheid op het schoolterrein.

Om grensoverschrijdend gedrag door ouder(s)/verzorger(s) te voorkomen, nemen medewerkers
van de school enkele voorzorgsmaatregelen:

● Maak duidelijke afspraken over wanneer medewerkers van de school te spreken zijn. De
gesprekken vinden altijd plaats op school en bij voorkeur in een (spreek)ruimte.

● Gesprekken worden bij voorkeur nooit alleen gevoerd. Dit kan betekenen dat iemand
aansluit bij het gesprek, of dat er in de aansluitende ruimtes iemand aanwezig.

● Ouder(s)/verzorger(s) worden door de school gezien als de expert als het gaat om de
opvoeding van hun kind; verwacht wordt dat vertrouwd wordt op de school als expert
wanneer het gaat om het onderwijs. De verantwoording voor schoolse zaken hoort bij
de school.

● Informeer de leerling eventueel vooraf over de inhoud van het gesprek met de
ouder(s)/verzorger(s). Beloof hierbij nooit geheimhouding.

● Regelmatige afstemming met externe partners als de jeugdconsulent, jeugdarts,
leerplichtambtenaar en/of de wijkagent.

● Inschakelen van externe partner als leerplichtambtenaar of jeugdconsulent als
mediator.

● Scholing op het gebied van gespreksvaardigheden bij medewerkers.

Ondanks bovenstaande voorzorgsmaatregelen kan het voorkomen dat er binnen
conflictsituaties grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt. Wanneer er sprake is van
grensoverschrijdend gedrag op school, wordt het volgende stappenplan geadviseerd:

1. Blijf kalm, probeer de ouder/verzorger te kalmeren en maak een inschatting van de
ernst; is de ouder/verzorger nog aanspreekbaar? Is het gedrag van de ouder schadelijk
voor de aanwezigen in het gesprek?
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2. Op basis van bovenstaande inschatting stel je indien mogelijk een time out in; het
gesprek wordt op een ander moment verder voortgezet. Is de situatie dusdanig
belastend, zoek dan direct hulp op van andere aanwezige medewerkers en/of directie.

3. Als de ouder/verzorger de ruimte of het gebouw ondanks herhaaldelijke verzoeken niet
wil verlaten, beëindig dan zelf het gesprek door de ruimte te verlaten en te benoemen
dat indien noodzakelijk de politie ingeschakeld wordt.

Tijdens of na afloop van het gesprek wordt het incident gemeld aan de schooldirectie. De
schooldirectie (of iemand die hier door de schooldirectie voor wordt aangewezen) kan ter
plekke of op een later moment contact leggen met de betreffende ouder(s)/verzorger(s). Hierbij
worden de volgende maatregelen getroffen:

● Indien het om een eerste incident gaat dat zich met de ouder/verzorger voordoet, is het
zaak dat door de directie wordt gepoogd om de ouder/verzorger te kalmeren en te
wijzen op de school- en omgangsregels. Aansluitend wordt de ouder/verzorger verzocht
alsnog op rustige wijze zijn klacht toe te lichten. Indien het incident daar aanleiding toe
geeft, kan aansluitend een informerende brief worden verstuurd waarin benadrukt
wordt dat dergelijk gedrag op school niet wordt getolereerd.

● Wanneer het grensoverschrijdende gedrag van de ouder/verzorger zich herhaalt of
voortzet, worden ouder(s)/verzorger(s) opnieuw uitgenodigd voor een gesprek met de
schooldirectie. Eventueel kan hierbij een mediator aansluiten. Doel van het gesprek is
het geven van de waarschuwing dat, wanneer zich nogmaals een incident voordoet,
wordt overgegaan tot het ontzeggen van de toegang tot de school en het schoolterrein.
Dit gesprek en de gegeven waarschuwing worden altijd schriftelijk bevestigd.

Na een derde incident spreken we van structureel grensoverschrijdend gedrag. Hierbij wordt
opgeschaald naar sanctionering en wordt het centraal management team van de GSF
geïnformeerd. Bij een ernstig incident wordt direct overgegaan tot sanctionering. Binnen de
schoollocaties van de GSF worden de volgende sancties ingezet:

● Ontzeggen van toegang tot het schoolterrein met onmiddellijke ingang voor de duur
van vijf weken, behoudens toegang op uitdrukkelijke uitnodiging door de directeur.
Hierbij wordt de wijkagent ingelicht, aangezien de school zelf niet bevoegd is om
ouder(s)/verzorger(s) zelf van het schoolterrein te verwijderen. De wijkagent kan
eventueel een proces-verbaal opmaken.

● Aangifte; bij ernstig grensoverschrijdend gedrag zal de school altijd aangifte doen bij de
politie.

De incidentenregistratie en het gespreksverslag worden na ieder gesprek vastgelegd in het
leerlingvolgsysteem.

De school is zich ervan bewust dat een leerling niet verantwoordelijk is voor het gedrag van
zijn ouder(s)/verzorger(s). Deze mag niet de dupe worden van het gedrag van zijn
ouder(s)/verzorger(s). Alleen als het (wan)gedrag van de ouder(s)/verzorger(s) structureel en
ondanks de hiervoor genoemde inspanningen blijft voortduren of dusdanig ernstig is dat er een
onwerkbare situatie ontstaat, dan is deze situatie niet meer in het belang van het kind. In dit
geval kan overplaatsing naar een andere schoollocatie of onderwijsvoorziening overwogen
worden. In overleg met de leerling en diens ouder(s)/verzorger(s) wordt de leerling (tijdelijk of
structureel) overgeplaatst naar een alternatieve schoollocatie om de onderwijsloopbaan te
vervolgen, nadat een nieuwe school bereid is gevonden de leerling toe te laten.
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Na ieder incident is ook nazorg van belang. De vorm en mate van nazorg kan afhankelijk van
onder meer de ernst van het incident verschillen en zal per situatie moeten worden ingeschat.
Bij nazorg kunnen de volgende zaken overwogen worden:

● Inschakelen van schoolinterne zorg (bijv. de ondersteuningscoördinator) of externe zorg,
zoals medische zorg, psychische hulpverlening of bureau slachtofferhulp.

● Bespreek met de betreffende leerling dat hij/zij gewoon welkom is op school en door
medewerkers van de school op normale wijze benaderd zal blijven worden. Als de
leerling na het incident thuis blijft, probeer hem/haar dan met een vertrouwd persoon
naar school te krijgen. Wanneer dit niet lukt of het kind thuis gehouden wordt, wordt de
leerplichtambtenaar ingeschakeld.

● Afhankelijk van de ernst van de situatie kan overwogen worden of andere
ouder(s)/verzorger(s) (van de betreffende klas, bouw of school) per brief of mail moeten
worden geïnformeerd over wat er gebeurd is, wat er gedaan wordt en wanneer en bij
wie ouder(s)/verzorger(s) terecht kunnen met vragen.

● Afhankelijk van de ernst van de situatie wordt het personeel van de schoollocatie
geïnformeerd over het in incident. Dit kan in per mail of binnen een fysieke
bijeenkomst. Zorg ervoor dat personeelsleden die op dit moment niet aanwezig kunnen
zijn, na afloop ook geïnformeerd worden.

● Afhankelijk van de ernst van de situatie wordt overwogen in hoeverre andere leerlingen
geïnformeerd worden over het incident. Wanneer overgegaan wordt tot het informeren
van leerlingen, bied dan gelegenheid voor het bespreken van het incident en hou
rekening met de wijze waarop dit gedaan wordt. Betrek de mentor en het
ondersteuningsteam hierbij.

● Als de pers en de media betrokken raken, kan de communicatiemedewerker worden
ingeschakeld om een persbericht op te stellen waarin de volgende zaken vermeld staan:
wat is er gebeurd, hoe gaat de school ermee om, wie heeft de zaak in handen, wie is de
contactpersoon voor de pers en hoe is die te bereiken.

● Houd in de gaten of de pers/media bij school komt en voorkom dat leerlingen of
collega’s geïnterviewd worden. Laat de contactpersoon met de pers/media spreken.
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Grensoverschrijdend gedrag door personeel

Om grensoverschrijdend gedrag door personeelsleden te voorkomen, wordt binnen de GSF een
gedragscode gehanteerd. In deze richtlijn staat de wenselijke, professionele pedagogische
beroepshouding rondom de omgang met leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en andere
personeelsleden omschreven. Gedrag dat in strijd is met de gedragscode, zal door de
betreffende leidinggevende met de medewerker worden besproken. De leidinggevende legt
hierbij passende maatregelen op, waarbij de veiligheid van leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en
personeelsleden gewaarborgd wordt.

Wanneer een leerling of ouder/verzorger grensoverschrijdend gedrag bij personeelsleden
signaleert, kunnen zij zich richten tot de vertrouwenspersoon van de school en/of de externe
vertrouwenspersoon.

Vaak wordt in onderling overleg met de leerling, ouder(s)/verzorger(s), personeel en/of
schoolleiding, al dan niet met ondersteuning van de vertrouwenspersoon, tot een oplossing
gekomen. Soms is de situatie van dien aard, dat iemand hierover een klacht wil indienen. Die
mogelijkheid is er. Voor de school is een klachtenregeling vastgesteld. De klachtenregeling is,
voor iedereen die bij de school betrokken is, in te zien op de website van de GSF.
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