
GEDRAGSPROTOCOL OBS PIET DE SPRINGER 

Het gedragsprotocol beschrijft: 

● de omgang met leerlingen 
● de omgang met ouders 
● de omgang met collega’s 

 
Het is van groot belang, dat ieder kind en iedere volwassene zich veilig voelt in               
school. Er moet een wederzijds gevoel van respect zijn.  

GEDRAGSPROTOCOL VOOR LEERKRACHTEN 

De leerkracht t.o.v. de leerling: 

● behandelt de leerling met respect; 
● draagt zorg voor een plezierige verstandhouding; 
● zal de leerling altijd motiveren; 
● zal zijn/haar invloed altijd ten positieve inzetten; 
● zal de leerling de ruimte geven om zich te kunnen ontwikkelen; 
● zal de leerling met zorg omgeven; 
● draagt zorg voor een veilige omgeving; 
● laat zich ook via social-media op geen enkele manier negatief uit over            

leerlingen. 
 

De leerkracht t.o.v. de ouders: 

● ziet ouders als de eerstverantwoordelijke voor de leerling; 
● behandelt ouders respectvol, blijft vriendelijk en correct; 
● toont belangstelling zonder nieuwsgierig te zijn; 
● praat niet negatief over ouders en leerkrachten en geeft daar ook geen            

gelegenheid toe; 
● moedigt ouders aan problemen bespreekbaar te maken; 
● laat zich ook via social-media op geen enkele manier negatief uit over            

ouders. 
 

De leerkracht t.o.v. collega’s: 

● accepteert de ander en geeft vertrouwen; 
● is eerlijk naar de ander; 
● houdt zich verre van roddel en geeft daartoe geen gelegenheid; 
● maakt zaken bespreekbaar wanneer hem/haar iets dwars zit; 
● komt afspraken na; 
● respecteert de mening van de collega; 
● geeft de collega krediet; 
● stelt zich lerend op t.o.v. de collega; 
● stelt zich op als teamlid; 
● laat zich ook via social-media op geen enkele manier negatief uit over            

collega’s. 
 

Te allen tijde en in alle situaties dient de leerkracht zich bewust te zijn van de                
eigen professionaliteit en daar naar te handelen. 

   



 

GEDRAGSPROTOCOL VOOR OUDERS 

De ouder t.o.v. leerlingen: 

● respecteert elk kind; 
● spreekt geen kwaad en is onbevooroordeeld over leerlingen tegenover         

hun eigen kind; 
● spreekt respectvol over leerkrachten en ouders tegen kinderen; 
● bemoeit zich niet met ruzies of onenigheden op het schoolterrein,          

behalve als leerkrachten niet aanwezig zijn, laat het anders aan de           
leerkracht en/of eigen ouder over; 

● gedraagt zich zorgzaam en verantwoordelijk voor kinderen bij excursies         
schoolreisjes e.d.; 

● is op de hoogte van het gedragsprotocol dat op school gehanteerd wordt; 
● laat zich ook via social-media op geen enkele manier negatief uit over            

leerlingen. 
 
De ouder t.o.v. de leerkracht 

● ziet de leerkracht als partner bij de begeleiding/opvoeding van de          
leerling; 

● legt geen verantwoordelijkheid bij de leerkracht, die bij de ouder hoort; 
● behandelt de leerkracht met respect; 
● maakt problemen bespreekbaar; 
● geeft leerkrachten krediet en ruimte; 
● laat zich naar ouders en leerlingen respectvol uit over leerkrachten, 

           ook als er sprake is van onenigheid; 
● laat zich ook via social-media op geen enkele manier negatief uit over            

leerkrachten of school. 
 
De ouder t.o.v. andere ouders. 

● beseft dat ouders eerst verantwoordelijke zijn voor hun eigen kind; 
● spreekt geen kwaad over de ander en laat dit van andere ouders ook niet              

toe; 
● tracht zich op zijn/haar wijze in te zetten voor het welzijn van de             

leerlingen; 
● neemt eigen verantwoording in het bespreekbaar maken van problemen         

en verschuilt zich daarbij niet achter anderen; 
● laat zich ook via social-media op geen enkele manier negatief uit over            

andere ouders. 
 

GEDRAGSPROTOCOL VOOR KINDEREN 

Wij zijn een Vreedzame School. Voor de kinderen hanteren we de grondwet:            
‘Op de Piet de Springer doen we alles aardig, netjes, rustig’. 

Met de groep hebben we afspraken gemaakt; we houden ons aan de afspraken             
die op de “Zo doen wij het” poster staan. 

 


