Gedragscode op De Buikslotermeer
Een school kan niet zonder afspraken. Leerlingen, ouders en personeel zijn gebaat bij een goede
samenwerking. Daarvoor zijn duidelijke regels nodig. Daarom hebben wij een gedragscode opgesteld
voor leerlingen, ouders en personeelsleden. Het naleven van de afspraken leidt tot een werkbaar en
prettig schoolklimaat en een sociaal veilige school voor iedereen.
Wanneer u uw kind inschrijft op De Buikslotermeer, verklaart u zich automatisch akkoord met deze
gedragscode.
GEDRAGSCODE VOOR OUDERS/VERZORGERS*
Algemeen
- Ouders onderschrijven de uitgangspunten en werkwijze van de school, zoals beschreven in de
Schoolgids.
- Ouders worden geacht op de hoogte te zijn van de regels die voor de leerlingen gelden. Wij
verwachten van de ouders dat zij de schoolregels onderschrijven en dat zij meewerken aan de
naleving van deze regels.
- Ouders houden zich aan de Leerplichtwet. Verlof wordt tijdig bij de directie aangevraagd.
- Ouders lezen de informatie die de school verstrekt en vragen zo nodig om toelichting.
- Ouders geven wijzigingen in de gegevens - zoals vermeld bij inschrijving - direct door bij de
administratie.
- Ouders zien erop toe dat de leerling op tijd op school aanwezig is (voor 08:30 uur) of melden
hem/haar vóór 9.00 uur telefonisch af.
- Ouders bellen medewerkers van school niet op hun privé-nummer. Communicatie verloopt via
Parro, mail en het telefoonnummer van school.
Zorg voor de leerlingen
- De ouders informeren de leerkracht zo spoedig mogelijk als er belangrijke veranderingen zijn in de
thuissituatie.
- De ouders tonen belangstelling voor de ontwikkeling/vorderingen van de leerling, o.a. door op de
contactavonden en ouderavonden te komen.
- De ouders stemmen in met bespreking van de leerling binnen de leerlingenzorg, ook in het geval
van het hierbij aanwezig zijn van externe deskundigen. De school meldt dit vooraf aan ouders.
- De ouders stemmen in met het (door de school) laten afnemen van testen en toetsen die nodig zijn
voor een juiste diagnose en de school informeert de ouders vooraf hierover. Voor het afnemen van
testen en/of toetsen door externe instanties zal de school de ouders altijd vooraf toestemming
vragen. De uitslag van deze toetsen mogen altijd door de school ingezien worden als de toets op
kosten van de school is afgenomen.
Omgang
- Ouders en personeelsleden vertonen voorbeeldgedrag naar de leerlingen; zij gaan volgens
algemeen geldende omgangsvormen en respectvol met elkaar en met de leerlingen om.
Volwassenen werken mee aan een sociaal veilige school.
- Kritiek, klachten of opmerkingen worden door de ouders met de direct betrokkenen (of zo nodig
met de directie van de school) besproken, waarbij er door de ouders op wordt gelet dat dit niet in
aanwezigheid van leerlingen gebeurt en bij voorkeur niet per e-mail.
- Indien een ouder een kind van iemand anders wenst aan te spreken op gedrag, gebeurt dit in
aanwezigheid van de leerkracht én de ouder van het betrokken kind.
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Verstrekken van Informatie
- Ouders mogen alleen gebruik maken van persoonsgegevens van De Buikslotermeer, mits
betreffende personeelsleden daar schriftelijk toestemming voor hebben gegeven.
Anti-agressie
Ouders dienen zich volgens de algemeen geldende maatschappelijke normen en waarden te
gedragen. Het is dan ook niet toegestaan voor ouders om:
- Met een hond het schoolgebouw te betreden.
- Te roken, drugs of alcohol te gebruiken in het schoolgebouw.
- Onder invloed van drugs of alcohol het schoolgebouw te betreden.
- In het schoolgebouw te verblijven zonder doel/ zonder aanleiding daartoe.
- Te schelden, discriminerende taal te gebruiken of met grote stemverheffing te spreken.
- Bedreigingen te uiten naar kinderen, medewerkers, partners of familieleden.
- Met voorwerpen (dreigen) te gooien of vernielingen aan te richten.
- Handtastelijk te worden.
- Andere ouders lastig te vallen.
- Het schoolgebouw te betreden met slag-, steek- of vuurwapens of andere voorwerpen die als
zodanig kunnen dienen.
GEDRAGSCODE VOOR LEERLINGEN
De leerlingen
De leerlingen van De Buikslotermeer maken niet alleen deel uit van de groep waarin ze dagelijks
zitten, maar van de hele schoolgemeenschap.
We verwachten van hen dat ze een positieve bijdrage leveren aan het groepsgebeuren door zich
altijd af te vragen wat hun eigen rol hierin is of kan zijn en hulp te vragen aan volwassenen als er
problemen zijn waar ze niet uitkomen.
Dit betekent dat ze:
- Aandacht hebben voor kinderen die buiten de groep vallen.
- Met elk kind in hun groep kunnen spelen en werken.
- Niet ongevraagd aan de spullen van anderen komen en netjes met de spullen van anderen
omgaan.
- Open en eerlijk tegen elkaar zijn.
- Rekening met elkaar houden.
- Problemen oplossen door met elkaar te praten.
- Elkaar helpen als dat nodig is.
- Stoppen met gedrag als een ander kind aangeeft dat het hier niet van gediend is.
- Niet vechten met elkaar.
- Het verschil kennen tussen plagen en pesten.
- Niet pesten en het altijd aan de leerkracht vertellen als een kind wel wordt gepest door anderen.
- Geen vernederende of kwetsende opmerkingen maken over uiterlijk of gedrag van anderen.
- Geen seksueel getinte, racistische of discriminerende opmerkingen maken over anderen.
- Andere kinderen niet uitschelden, bedreigen of intimideren.
- Weten dat ze met al hun problemen in de omgang met elkaar terecht kunnen bij de leerkracht, de
vertrouwenspersonen, overblijfouders en de schoolleiding.
- Op een respectvolle wijze omgaan met hun leerkracht, andere leerkrachten, de schoolleiding,
overblijfouders en ouders van medeleerlingen.
- Zich houden aan de gedragsregels en anderen erop wijzen als ze zich hier niet aan houden.
- Zich netjes kleden in de school. Geen petjes in de klas. Hoofddoekjes mogen worden gedragen,
maar moeten af tijdens de gymles als ze een gevaar opleveren. Sieraden mogen niet tijdens gymles
worden gedragen.
Gebruik van bedreigingen en geweld wordt niet getolereerd. Bij het regelmatig signaleren van
agressief gedrag van een leerling, zal het protocol ‘Omgaan met regelovertredend gedrag, schorsing
en verwijdering op De Buikslotermeer’ in werking treden.
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GEDRAGSCODE VOOR PERSONEELSLEDEN
De school informeert de ouders, wanneer er sprake is van veranderingen die van invloed kunnen zijn
op het gedrag, gezondheid en welzijn van desbetreffende leerling en in het geval van incidenten.

Gedrag naar ouders
Een medewerker mag nooit zelf de veroorzaker zijn van agressief en/of gewelddadig gedrag. Het
doel is juist om agressief en gewelddadig gedrag te voorkomen. Dit kan door het opvolgen van een
aantal simpele regels bij contacten met ouders:
- Wees altijd vriendelijk en beleefd.
- Wees servicegericht: beantwoord vragen van ouders zo goed mogelijk en los eventuele problemen
zo snel mogelijk op.
- Luister naar de ouder, toon begrip en interesse en probeer te achterhalen wat de ouder wenst,
waar hij/zij daadwerkelijk behoefte aan heeft.
- Doe geen beloften aan de ouder die je niet waar kunt maken.
- Spreek altijd positief over je collega’s.
- Biedt bezoekers c.q. ouders hulp, indien je constateert dat ze niet begrijpen waar ze moeten zijn.
- Ga niet in groepjes in het zicht van de ouder een gesprek voeren.
- Laat een geïrriteerde ouder eerst stoom afblazen en maak het niet erger door zelf ook geïrriteerd
te reageren.
- Geef je grenzen aan.
- Geef niet de privé telefoonnummer aan ouders. We communiceren via Parro.
- Meld ontoelaatbaar gedrag bij de directie.

Gedrag naar leerlingen
De leerkrachten van De Buikslotermeer zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor het gedrag van
de leerlingen in hun eigen groep, maar hebben ook een actieve corrigerende rol in het gedrag van
andere leerlingen in de school.
We verwachten van hen dat ze vanuit hun professie een positieve bijdrage leveren aan het sociale
klimaat van de school.
Dit betekent dat ze:
- Alle leerlingen, ouders en collega’s gelijkwaardig en met respect behandelen.
- Geen gebruik maken van racistische, discriminerende of seksueel getinte taal of beelden.
- Alleen functioneel lichamelijk contact met leerlingen hebben. Hieronder verstaan we het uit elkaar
halen van vechtende leerlingen en het vasthouden van driftige leerlingen als de veiligheid in gevaar
komt. Ook het troosten van kinderen, waarbij kinderen op schoot worden genomen (uitsluitend in de
groepen 1 t/m 4) of als de leerkracht een arm om kinderen heen slaat, valt hieronder. Dit gebeurt
niet als het kind aangeeft dit niet te willen en altijd in het bijzijn van anderen. Alleen in de groepen 1
en 2 worden kinderen geholpen bij het aan- en uitkleden of bij toiletgebruik. Kinderen worden niet
gekust door de leerkracht. Noodzakelijke EHBO-handelingen worden uitgevoerd in het bijzijn van
anderen. Vanaf groep 3 maken de kinderen gebruik van gescheiden kleedkamers voor jongens en
meisjes. Een leerling kan tegen zijn wil bij de arm gepakt worden als het agressief gedrag vertoont
en het voor de veiligheid van andere kinderen nodig is.
- Als er na schooltijd een gesprek met een leerling wordt gevoerd, de deur altijd open laten.
- Een positief pedagogisch klimaat in hun groep creëren waarin ze doelgericht actie ondernemen als
kinderen buitengesloten worden of gepest.
- Ouders tijdig informeren en erbij betrekken wanneer hun kind zich niet aan de regels houdt.
- Waken over de privacy. We leven de AVG-afspraken na.
- Zich houden aan bepaalde kledingvoorschriften.
- Niet roken in de school of op het schoolplein.
- Zich houden aan de gedragsregels en anderen erop wijzen als ze zich hier niet aan houden.
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De schoolleiding
De schoolleiding van De Buikslotermeer is verantwoordelijk voor de vaststelling en de uitvoering van
de gedragscode in de school.
Dit betekent dat ze:
- Er zorg voor draagt dat elke nieuwe ouder of medewerker van De Buikslotermeer vooraf een
exemplaar ontvangt van de gedragscode en zich realiseert dat iedereen zich hieraan moet houden
binnen de school.
- Iedereen kan aanspreken op het niet navolgen van deze gedragscode.
- Binnen de wettelijk kaders sancties kan opleggen bij het niet nakomen van de gedragsregels.
- Zich houdt aan de genoemde regels voor leerkrachten, voor zover die van toepassing zijn binnen
het uitvoeren van haar functie.
- Zich houdt aan deze gedragscode en anderen erop wijst als ze zich hier niet aan houden.
- Zorgt voor een jaarlijkse evaluatie en eventuele bijstelling van de gedragscode.
- Zorg draagt dat de gedragscode te vinden is op de schoolwebsite.
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