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Gedragscode OBS De Piramide 
 
Een gedragscode? Wij hanteren al lang bepaalde afspraken die te maken hebben met onze omgang met kinderen, ouders 
of andere betrokkenen.  
Zijn deze afspraken voor iedereen duidelijk? Zijn ze schriftelijk vastgelegd zodat iedereen die het aangaat ze in kan zien en 
weet waar hij/zij aan toe is? Wij hebben deze gedragscode samengesteld om bovenstaande redenen. 

Gedragsregels behorende bij afspraken over bijvoorbeeld op tijd komen, het gebruik van materiaal in de school, het 
aanvragen van verlof, het vieren van verjaardagen en de verkeersveiligheid rond de school, staan beschreven in onze 
schoolgids. De richtlijnen die we hierbij hanteren passen binnen onze schoolcultuur. 
 
Maar ook de wijze waarop leerkrachten met kinderen omgaan, hoe kinderen onderling met elkaar omgaan, de omgang 
tussen leerkrachten onderling, het omgaan van leerkrachten met ouders en andersom, bepaalt de cultuur en de sfeer op 
school. 
 
Het pedagogisch klimaat krijgt bij ons op school  vorm door de gelukspijlers, de lessen sociaal emotioneel leren en de 
school- en groepsafspraken. Alles wat wij doen heeft tot doel om bij te dragen aan een prettige sfeer en een veilig klimaat. 
 
Bij het hanteren van de gedragscode van onze school vinden wij onderstaande ook belangrijk: 
• De gedragscode houdt niet in, dat gedrag wat niet in de regels is vastgelegd, automatisch wel toelaatbaar is. 
• De gedragscode mag het spontane omgaan van alle betrokkenen met elkaar niet in de weg staan. 

Procedure 
Het concept gedragscode is met het team besproken en goedgekeurd. Daarnaast heeft ook de MR de gedragscode besproken en 
goedgekeurd. De gedragscode wordt steeds geëvalueerd in het team en in de MR en indien nodig bijgesteld. 
 
Doelen: 
• Het scheppen van een goed pedagogisch klimaat waarbinnen alle betrokkenen zich prettig en veilig voelen. 
• Het bijdragen aan preventie van machtsmisbruik in ruime zin. 
• Het bevorderen en bewaken van veiligheids-, gezondheids- en welzijnsaspecten voor alle  

betrokkenen bij hun werk op onze school. 
• Het bewaken van de privacy van alle betrokkenen.  

Voordelen 
• Betrokkenen kunnen elkaar aanspreken op naleving van gezamenlijke gedragsregels. 
• De school kan door middel van deze gedragsregels naar buiten toe duidelijk maken hoe binnen de school betrokkenen 

omgaan met de hen toevertrouwde kinderen. 
 

Uitwerking van de gedragscode 
Wij willen dat OBS De Piramide een plek is waar vooral kinderen maar ook ouders en teamleden, zich veilig en 
gerespecteerd voelen, zichzelf kunnen zijn en er met plezier naar toe komen. 
We streven ernaar dat kinderen zich ontwikkelen tot mensen die: 

- Goed met elkaar kunnen samenwerken 
- Vanuit verantwoordelijkheid en zelfstandigheid kunnen handelen 
- Verdraagzaam zijn en respect tonen  
- Een onderzoekende houding hebben. 

Zo’n schoolklimaat wordt gemaakt door de kinderen, de teamleden, de ouders en de schoolleiding. Het vraagt van iedereen 
inzet en betrokkenheid om samen te zorgen dat de school zo’n plek is.  

Er wordt geluisterd naar elkaar en mogelijke problemen worden uitgepraat. Men ervaart steun en belangstelling van 
anderen. Een goede sfeer en een veilig klimaat heeft een positieve invloed op ieders functioneren en welbevinden.  
We vinden het belangrijk om op grond van gelijkwaardigheid met elkaar te werken en te communiceren vanuit respect voor 
ieders rol en taak. 
 
Gelijkwaardig gedrag 
Het streven naar gelijkwaardigheid binnen de school houdt in dat de volgende gedragingen niet worden getolereerd: 
• Grappen met een vernederende strekking die kwetsend bedoeld zijn t.o.v. alle geledingen binnen de school. 
• Seksueel getinte opmerkingen over of vragen naar uiterlijk en/of gedrag van een ander. 
•  Handtastelijkheden die als vervelend kunnen  

worden ervaren. 
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Omgang in specifieke situaties      
-  Knuffelen of op schoot nemen:  

In de onderbouw en in de middenbouw kunnen leerlingen op schoot worden genomen en/of worden geknuffeld. Dit 
gebeurt niet als het kind het zelf niet wil. 
-Troosten, belonen, feliciteren e.d. 
De wens van het kind wordt hierin gerespecteerd. Spontane reacties bij troosten en belonen in de 
vorm van een zoen zijn mogelijk, maar gaan niet van de leerkracht uit. 

- Gymnastieklessen: 
De kinderen van de kleutergroep en de groepen 3 kleden zich samen om en worden indien nodig, geholpen met aan- en 
uitkleden. Bij de andere groepen kleden de jongens en meisjes zich gescheiden om. De leerkracht is in de ruimte 
aanwezig. Moet hij/zij in de kleedruimte zijn van het andere geslacht, dan zal de leerkracht eerst kloppen en na een korte 
pauze binnenkomen.  

- Noodzakelijke en erkende EHBO aanrakingen: 
Het lichamelijk contact tussen een leerkracht en een kind is alleen functioneel. 

- Eén-op-één situaties: 
De leerkracht probeert zo min mogelijk met één kind in de klas of een andere ruimte achter te blijven, waarin hij/zij en het 
kind niet zichtbaar zijn. Indien mogelijk laat de leerkracht de deur open. 

- Bespreken van onacceptabel gedrag: 
Kinderen die gedrag vertonen dat als onacceptabel wordt ervaren, worden hierop aangesproken. Afhankelijk van de situatie 
gebeurt dit individueel of in groepsverband. De ouders/ verzorgers van de betreffende kind worden ingelicht en indien nodig 
uitgenodigd voor een gesprek om samen afspraken te maken. 
Onacceptabel gedrag van de leerkrachten wordt individueel met de betrokkene besproken. Dit gebeurt door de directie 
van de school. 

- Speelpleingedrag en gedrag in de groep/school: 
Vechtende kinderen worden na mondeling verzoek geacht te stoppen. Mocht er niet gestopt worden, wordt er  lichamelijk 
aangeraakt om de vechtende kinderen  te scheiden. 
Bij onveilig gedrag van kinderen worden zij mondeling gevraagd om te stoppen en indien dat niet werkt, verantwoord 
vastgepakt om de fysieke veiligheid van alle betrokkenen te garanderen.  
Zo nodig worden bovenstaande twee punten uitgevoerd met 2 leerkrachten. 

-Toiletgebruik: 
De jongste leerlingen kunnen worden geholpen  bij het verschonen. Voor de oudere meisjes zijn er speciale voorzieningen. 

- Voor en na schooltijd: 
10 minuten voor aanvang van school is de leerkracht in de groep om de kinderen te ontvangen (inloop). 

Na schooltijd is er toezicht op veilig naar huis gaan. 
 
Racisme en discriminatie 
Onze school is een openbare school. Dat betekent dat de school open staat voor elke culturele en/of levensbeschouwelijke 
achtergrond. Er wordt ruimte geboden aan opvattingen die in onze samenleving bestaan. Gelijkwaardigheid van  
opvattingen wordt gegarandeerd. 
• Wij verwachten van iedereen dat er geen racistische of discriminerende houding aangenomen wordt in taal en gedrag binnen 

school en op het schoolplein. 
• Nederlands is de voertaal. 
 
Privacy 
Wij hanteren de AVG wet, voor meer informatie  zie gedragscode ICT en internet van Stichting regionaal Openbaar Onderwijs 
Maas en Meijerij  
(www.stroomm.nl). 

 
Tot slot 
Van alle geledingen binnen de school; directie, leerkrachten, kinderen, niet onderwijzend personeel, ouders en stagiaires, 
wordt verwacht dat zij zich houden aan de vastgestelde regels. 
 
Om op een goede manier te kunnen werken vinden wij het ook belangrijk dat: 
• Wij binnen de gestelde regels ons hart kunnen volgen. 
• Wij uit kunnen leggen wat wij doen en waarom wij het op die manier doen. 

Bij zaken, die niet in de gedragscode van onze school genoemd worden, beslist de directeur na overleg met het team. 

 
Team OBS De Piramide 

http://www.stroomm.nl/

