Protocol probleemgedrag op SBO De Burcht
Wanneer er sprake is van probleemgedrag en het dreigt mis te gaan, wordt de betreffende leerkracht
- na overleg - door collega’s bijgestaan.
Time - Out in de groep
De leerling blijft in de klas op een plek waar hij/zij tot rust kan komen.
Er komt geen notitie in ParnasSys.
Time - Out buiten de groep
Wanneer de leerling storend gedrag vertoont, gaat hij/zij met werk naar de ‘time-out collega’.
De leerkracht, assistent, stagiaire of een leerling komt het kind bij de collega ophalen. Dit gebeurt in
ieder geval vóór de eerstvolgende pauze. De groepsleerkracht houdt met het betreffende kind een
nagesprek.
Ouders worden op de hoogte gesteld wanneer de leerling meerdere keren een time-out buiten de
groep heeft gehad, er wordt dan een notitie gemaakt in ParnasSys.
Time-Out achterwacht
Wanneer de leerling storend gedrag blijft vertonen bij de ‘time-out leerkracht’, is er sprake van een
incident. De leerling krijgt werk mee en meldt zich bij een MT-lid, ZT-lid of bij de administratrice. Deze
achterwacht houdt toezicht. De leerkracht geeft aan óf en hóe de leerling terug kan keren in de groep.
Met het kind wordt een nagesprek gehouden.
De groepsleerkracht neemt contact op met de ouders en vult in ParnasSys de incidentregistratie in.
Maatregel
Wanneer een leerling zich ernstig misdraagt, wordt er een maatregel opgelegd in overleg met het MT.
Nablijven
De groepsleerkracht zal ouders op de hoogte brengen van het feit dat hun kind op school blijft tot
15.30 uur. Wanneer het dezelfde dag niet mogelijk is om na te blijven, wordt er in overleg met de
ouders een andere afspraak gemaakt om na te kunnen blijven. De leerkracht zorgt voor werk dat de
leerling moet maken. Als het kind niet zelfstandig naar huis kan, worden de ouders geacht het kind op
te halen. Daarnaast worden ouders uitgenodigd voor een gesprek met de leerkracht en een MT-lid.
Ook met de leerling wordt een gesprek gehouden.
De leerkracht vult in ParnasSys de incidentregistratie in.
Eerder ophalen van school
Wanneer de leerling eerder opgehaald moet worden van school dan zal de leerling de volgende dag
eerst een gesprek hebben met een MT-lid voordat hij de klas weer in mag. Daarnaast worden ouders
uitgenodigd voor een gesprek met de groepsleerkracht en een MT-lid. Ook met de leerling wordt een
nagesprek gehouden.
De leerkracht vult in ParnasSys de incidentregistratie in.
Schorsen en verwijderen
Bij ernstig wangedrag wordt de leerling door de directeur geschorst of verwijderd. Zie Protocol
‘Schorsing en Verwijdering’.
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