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Doel 
Deze kaart omschrijft de gedragsafspraken en regels die gehanteerd worden op PCB De Rank. 

Hierdoor is er duidelijkheid rondom gedrag van leerlingen, ouders en medewerkers die verbonden 

zijn aan de school. PCB De Rank heeft met de gedragsafspraken en regels de volgende doelen: 

• Veiligheid voor allen die zich bevinden binnen de school door het aangeven van grenzen en 

mogelijkheden ten opzichte van gedrag. 

• Orde, structuur en duidelijkheid door een beschrijving van of verwijzing naar de regels. 

Wanneer deze niet worden opgevolgd, wordt de kwaliteitskaart ‘omgaan met 

grensoverschrijdend gedrag’ gevolgd.  

• Rust door het scheppen van een schoolklimaat dat zich kenmerkt door acceptatie, respect 

en vertrouwen.  

Gewenst gedrag 
Met gewenst gedrag bedoelen we dat iedere betrokkene zich houdt aan de door de school 

vastgestelde regels en dat de ander met respect benaderd wordt. Iedere betrokkene kent en neemt 

zijn/haar verantwoordelijkheid ten opzichte van: 

• de ander: er mag geen sprake zijn van pesten, intimideren, manipuleren, 

gezagsondermijning, discriminatie/uitsluiting en allerlei vormen van geweld en agressie. 

• het andere: er wordt zuinig en voorzichtig omgegaan met het gebouw, de materialen, de 

middelen.  

• zichzelf: we willen de leerling tegen zichzelf in bescherming nemen als we kenmerken zien 

van verwaarlozing, vereenzaming, verslaving, ontwikkeling van negatief zelfbeeld etc. 

De schoolregels 
Door de hele school gelden dezelfde hoofdregels. Deze regels zijn zichtbaar op posters die in de 
school ophangen. De introductie vindt jaarlijks opnieuw plaats aan het begin van het cursusjaar. Alle 
leerlingen ondertekenen jaarlijks de regellijst voor begrepen en akkoord.  

  

De hoofdregels 

• Op de gang ben je stil en loop je. 

• Kinderen luisteren naar iedere volwassene en doen wat wordt gezegd. 

• We gaan op een respectvolle manier met elkaar om. 

• In geen enkel geval is geweld toegestaan. 

https://jslag1.sharepoint.com/:w:/r/teams/Rank/Kwaliteitsbeleid/Kaarten%20die%20moeten%20worden%20vastgesteld/Kwaliteitskaart%20-A-%20Omgaan%20met%20grensoverschrijdend%20gedrag.docx?d=w3ed7811c12e64a63b9074fe0151d1371&csf=1&web=1&e=ht4QrW
https://jslag1.sharepoint.com/:w:/r/teams/Rank/Kwaliteitsbeleid/Kaarten%20die%20moeten%20worden%20vastgesteld/Kwaliteitskaart%20-A-%20Omgaan%20met%20grensoverschrijdend%20gedrag.docx?d=w3ed7811c12e64a63b9074fe0151d1371&csf=1&web=1&e=ht4QrW


• We blijven van de spullen van anderen af, mits we toestemming hebben. 

Groepsregels en groepsafspraken 
In de groepen gelden daarnaast specifieke groepsregels en groepsafspraken. De vijf groepsregels 

worden opgesteld door de leerkracht. Deze hebben bijvoorbeeld betrekking op wanneer een leerling 

naar het toilet mag. Deze regels hebben de leerlingen geen inspraak in.  

Daarnaast worden in de eerste twee weken van het schooljaar samen met de leerlingen vijf 

groepsafspraken gemaakt. Deze afspraken gaan over de gewenste omgang met elkaar als 

klasgenoten.  

Zowel de groepsregels als de groepsafspraken worden door de leerkrachten en leerlingen 

ondertekend voor akkoord. Ook met de ouders worden deze regels aan het begin van het schooljaar 

gedeeld. Wanneer er een ernstige of regelmatige overtreding plaatsvindt van een regel, wordt 

kwaliteitskaart ‘omgaan met grensoverschrijdend gedrag’ gehanteerd.  

Lessen sociaal-emotioneel leren 
Door de hele school heen wordt gewerkt met de methode ‘De Vreedzame School’. Met behulp van 
de Vreedzame School wil PCB De Rank de leerlingen leren:  

• Op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan  

• Op een democratische manier beslissingen te nemen met elkaar  

• Constructief conflicten op te lossen  

• Verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap  

• Open te staan voor verschillen tussen mensen.  

  
  



Het programma wil niet alleen kinderen bovenstaande sociale competenties leren, maar vooral ook 
een positief, sociaal en moreel klimaat in de school creëren, waar een opvoedende en gedrag 
regulerende werking vanuit gaat. In het sociaal en moreel klimaat waarnaar gestreefd wordt op 
schoolniveau, kunnen leerkrachten prettig werken, wordt handelingsverlegenheid bij leerkrachten 
voorkomen, voelen kinderen zich veilig, gehoord en gezien, is iedereen bereid zich te verplaatsen in 
de ander, gaat iedereen op een positieve manier met elkaar om en wordt de eigen kracht van 
kinderen benut.  
  
 De volgende thema’s komen gedurende een schooljaar aan bod:  

  

 
In de eerste twee weken van het schooljaar, de zogenoemde Gouden Weken, wordt het eerste blok 
van de methode aangeboden. Daarnaast worden er lessen gegeven die bijdragen aan een positief 
groepsklimaat. 
  
Een ander element van de Vreedzame School is het werken met een leerlingenraad. Elke twee 
maanden komt de leerlingenraad bijeen, onder leiding van één of twee leerkrachten. Vanaf groep 
zes zitten er twee leerlingen per groep in de leerlingenraad. Ze brengen in deze raad punten naar 
voren die ze vanuit de klas meenemen of die ze zelf willen bespreken. Het kan ook zijn dat de 
leerkrachten de mening van de kinderen willen weten. De leerlingenraad werkt met agenda’s en 
notulen en ouders hebben getekend voor toestemming dat hun kind in de leerlingenraad zit.  
 

Gedragscode voor alle volwassenen 

Hoewel de nadruk ligt op het grootste en kwetsbaarste deel van de schoolbevolking, de leerlingen, 

willen wij erop wijzen dat alle afspraken/regels e.d. in principe ook gelden voor alle volwassenen 

waaronder de ouders/verzorgers, hieronder ouders genoemd.   



• Ouders worden geacht de schoolgids te kennen en zich te conformeren aan alle daarin 

gestelde uitgangspunten, regels en afspraken. Met name is dit van belang met betrekking 

tot de levensbeschouwelijke identiteit en de afspraken m.b.t. gedrag en sociale veiligheid.  

• De algemeen aanvaarde omgangs- en beleefdheidsvormen worden ook door de ouders 

gehanteerd.  

• Ouders die onder schooltijd in het schoolgebouw zijn, voorkomen het storen van de lessen 

of het verstoren van de rust in het gebouw. Zij volgen daarbij de aanwijzingen van het 

personeel op.  

• Ouders die bepaalde werkzaamheden uitvoeren voor school houden zich aan de gemaakte 

afspraken.  

• Alle medewerkers, vrijwillig of betaald, bewaken de vertrouwelijkheid van de informatie die 

verband houdt met kinderen.  

• Het niet in acht nemen van de schoolregels leidt tot een nader gesprek met de leerkracht 

en/of de leidinggevende. Bij het herhaaldelijk niet in acht nemen van deze regels en of de 

gemaakte afspraken t.a.v. de taak, vindt ontheffing van die taak plaats. Als dit om betaalde 

vrijwilligers gaat wordt de directeur-bestuurder op de hoogte gebracht.  

• Bij herhaald ongewenst gedrag wordt de toegang tot de school ontzegd. Behalve dat hiervan 

de directeur-bestuurder op de hoogte wordt gebracht, wordt zo nodig ook de politie 

ingelicht.  

• Van verbaal of fysiek geweld, zowel tegenover leerlingen als tegenover personeel als van 

grensoverschrijdend gedrag op internet, via mail of sociale media, wordt door de 

leidinggevende aangifte gedaan bij de politie. Het spreekt voor zich dat ook hiervan de 

directeur-bestuurder op de hoogte wordt gebracht. 

Leerlingenraad 

De groepen 5 t/m 8 leveren allemaal 2 leerlingen voor de leerlingenraad. Deze leerlingen worden 

middels een verkiezing in de klas gekozen. Leerlingen mogen gedurende hun schoolloopbaan 2x in 

de leerlingenraad plaatsnemen. Binnen de leerlingenraad wordt jaarlijks een voorzitter en 

penningmeester benoemd. De voorzitter bereidt de vergadering voor en houdt de orde. De 

penningmeester maakt notulen en verspreidt deze. Iedere 6 weken vindt er een vergadering plaats. 

Het doel van de leerlingenraad is de school nóg mooier en beter maken. Ideeën worden verzameld 

in een ideeënbus die iedere groep 5 t/m 8 heeft. In de leerlingenraad worden deze ideeën 

besproken. Er wordt een selectie gemaakt van ideeën die uitgewerkt gaan worden. Hier gaan de 

leerlingen mee aan de slag in de klas. Zij hebben hier soms wat tijd voor nodig.  

Doelen die bereikt worden communiceren we via facebook, website, Rankmemo en Rankklank naar 

ouders en kinderen. Tevens vertellen de leerlingen uit de raad in hun klas wat er besproken is.  
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