betreft: omgangsprotocol “wij gaan voor groen”
IJsselstein, ______________________________
Geachte ouders/verzorgers van ______________________________
Zoals u weet, hanteert de school (in overleg met de medezeggenschapsraad en het
bestuur) een duidelijk beleid op het gebied van gedrag. Hiervoor hebben wij het
omgangsprotocol “wij gaan voor groen” opgesteld. Dit wordt aan het begin van het
schooljaar met iedere groep besproken en uitgelegd en iedere maand aan de hand van de
maandslogans herhaald. Wij gaan er van uit dat het kwetsen van leerlingen of
leerkrachten niet op onze school thuis hoort en dat we ruzies oplossen door er onderling
over te praten en door te zeggen wat je wel of niet wilt. Om leerlingen hierin bewust te
maken van het eigen gedrag, is het onderstaande stappenplan ontwikkeld.
O stap 1: gesprek leerling-leerkracht
O stap 2: gesprek leerling-leerkracht+ brief naar de ouders
O stap 3: gesprek met leerling en gesprek met ouders op school
O stap 4: gesprek met leerling en ouder gezamenlijk op school
O stap 5: ouders telefonisch op de hoogte stellen van interne maatregel (1 dag)
O stap 6: ouders op school op de hoogte stellen van interne maatregel (1 week)
O stap 7: ouders schriftelijk op de hoogte stellen van externe maatregel (1 dag)
O stap 8: ouders op school op de hoogte stellen van externe maatregel (1 week)
Uw kind zit inmiddels in stap 2, vandaar dat u deze brief ontvangt met het verzoek om
dit met uw kind te bespreken. Vanzelfsprekend hopen wij dat stap 1 en 2 leiden tot
inzicht en aanpassing van het gedrag, zodat de andere stappen niet aan de orde zullen
komen. In voorkomende gevallen zullen wij contact met u opnemen over de
vervolgstappen.
Wij verzoeken u vriendelijk om deze brief ondertekend mee terug te geven naar school.
Omdat wij op school uitgaan van positief belonen, kan een kind ook weer terug in
stappen: rond de jaarovergang per groep en na één maand (cluster 4) of twee maanden
goed gedrag (clusters 5 t/m 8).
In de hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, teken ik met vriendelijke
groeten,

______________________________

______________________________

Ine Vermeer, directeur

handtekening ouder/verzorger

