Ontwikkel jezelf & groei samen
Waarden

Regels

Veiligheid

Ik ken mijn grens en
hou rekening met de
grens van een ander.

Verantwoordelijk Ik ben aanspreekbaar

op mijn gedrag.
Ik ga netjes om met
mijn omgeving en de
materialen.
Vertrouwen

Ik waardeer en
respecteer de inbreng
van anderen.

De missie van Kindcentrum De Hoven is: ontwikkel jezelf & groei samen. In onze visie staan we voor
het welbevinden, betrokken zijn en competent mogen worden van een kind. Om je te kunnen
ontwikkelen en groeien zijn er drie waarden die centraal staan: veiligheid, verantwoordelijkheid en
vertrouwen. In ons Kindcentrum gelden de volgende regels:
•
•
•
•

Ik ken mijn grens en hou rekening met de grens van een ander;
Ik ben aanspreekbaar op mijn gedrag;
Ik ga netjes om met mijn omgeving en de materialen;
Ik waardeer en respecteer de inbreng van anderen.

Aan de hand van deze regels proberen we preventief te handelen en te voorkomen dat kinderen
grensoverschrijdend gedrag gaan vertonen. Toch hebben we allemaal wel eens te maken met
kinderen die grensoverschrijdend- oppositioneel gedrag vertonen, moeite hebben met de
Kindcentrum- /groepsregels.
Wanneer een kind zich incidenteel niet aan de regels en afspraken heeft gehouden kan een ‘Oepsformulier’ ingezet worden. Het kind reflecteert op dat wat gebeurd is en werkt naar een oplossing
toe.
Wanneer een kind zich structureel niet aan de regels houdt, heeft dat invloed op de groep.
Om dit gedrag te kunnen reguleren werken we met een stappenplan. Elk kind is en blijft uniek, dus er
zijn situaties waar we kunnen besluiten om van het stappenplan af te wijken en afspraken op maat te
maken. We vinden het belangrijk om ouders hier samen in op te trekken. Daarom zal er, wanneer
een van onderstaande stappen gezet wordt, vindt er altijd overleg plaats met de ouders, intern
begeleider, bouwcoördinator, directeur en eventuele externe partijen. Voor uitgebreide informatie
rondom trajecten met de zogenaamde ‘zorgleerlingen’ verwijzen wij u naar het Zorgplan.
Wanneer de relatie leerling – leerkracht/ pedagogisch medewerker tot wrijving en
grensoverschrijdend gedrag leidt zullen we in overleg met kind, ouders en leerkracht op zoek gaan
naar een passende oplossing voor alle partijen. Echter, ook in zo’n geval kunnen we
grensoverschrijdend gedrag niet tolereren!
Het kan zo zijn dat het kind na het nemen van één of twee stappen het ongewenste gedrag niet meer
vertoond. In het nieuwe schooljaar zal er dan, mocht er toch weer sprake zijn van ongewenst gedrag,
opnieuw gestart worden met het volgen van de stappen in dit stappenplan.
De volgende stappen worden gevolgd:
Stap 1: In kaart brengen van signalen en bespreken
Stap 2: Beloningssysteem
Stap 3: Het actie – reactie plan
Stap 4: Gedragsovereenkomst
Stap 5: Schorsen
Stap 6: Verwijderen

