
 

  

 

 

 

Afspraken KC De Kloostertuin 

 

respect 

- 

veiligheid 

- 

verantwoordelijkheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Waarom hebben wij afspraken vastgelegd rondom omgang en gedrag? 

We signaleren dat het gedrag van kinderen, ouders, stagiaires en teamleden 
verandert.  

 
Onwenselijk gedrag leidt tot ergernis, vervuiling, schade en mogelijk tot meer 
onwenselijk gedrag.  

 
Onwenselijk gedrag heeft een negatieve uitwerking op de kwaliteit van onderwijs, 

opvang en werkplezier. 
 
 

Nut van afspraken?  
Afspraken geven ons duidelijkheid, structuur en ordening, iets waar we simpelweg 

allemaal behoefte aan hebben. Regels geven kinderen houvast en 
voorspelbaarheid en daardoor een gevoel van veiligheid en zekerheid. Dit 
zijn voorwaarden die nodig zijn om te kunnen leren!  

Als kindcentrum kan je met regels/afspraken laten zien waar je voor staat. 
 

 
Wat willen we? 

Kindcentrum De Kloostertuin streeft naar een hoog welbevinden en gevoel van 

veiligheid voor alle betrokkenen. Hierom hebben wij de kernwoorden Respect, 

Veiligheid en Verantwoordelijkheid hoog in het vaandel staan. Dit vertaalt zich in 

afspraken voor o.a. kinderen, ouders en teamleden. Wie betrokken wil zijn bij ons 

kindcentrum heeft zich dan ook te houden aan deze afspraken. 

 

Doel concreet 

De Kloostertuin is een kindcentrum waar men respectvol met elkaar omgaat, 
zorgvuldig omspringt met materialen en zich aan de regels van het kindcentrum 
houdt. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
AFSPRAKEN 
 
 
Afspraken voor kinderen: 

We behandelen elkaar met respect 

We gebruiken geen geweld 

We gaan zuinig om met materialen 

We houden ons aan de schooltijden 

We betreden de school met schone zolen en lopen/werken rustig in 

de school 

Mobiele telefoons mogen alleen met instemming van een teamlid 

gebruikt worden (zie protocol mobiele telefoons). 

 

Afspraken voor teamleden: 

We behandelen elkaar met respect 

We gaan zuinig om met materialen 

Teamleden tonen actief leiderschap 

Geschreven- en ongeschreven regels zijn leidend voor ons handelen 

 

Afspraken voor ouders: 

We behandelen elkaar met respect 

Wie kiest voor KC De Kloostertuin, accepteert ook de afspraken die 

op school gelden en respecteert de keuzes die de school maakt 

Teamleden zijn er van 8:20 uur tot 14:00 uur voor het onderwijs en 

de kinderen 



Onze afspraken uitgewerkt: 

Afspraken voor kinderen: 

We behandelen elkaar met respect 

We spreken op fatsoenlijke wijze met elkaar. Brutale reacties en/of schreeuwen 

wordt niet geaccepteerd. We laten elkaar uitspreken en kijken elkaar aan tijdens 

een gesprek. We houden rekening met de ander in ons doen en laten. 

Teamleden maken de leerling attent op het feit dat hij/zij zich niet aan de afspraak 

houdt, benoemen het wenselijke gedrag en bieden een tweede kans. Indien dit 

tijdens een pauze gebeurt, parkeren we de leerling even op het stenen bankje 

rechts van de voordeur (time out). De eigen leerkracht handelt het af en informeert 

ook de ouders. Het schrijven van een excuusbrief (tekening bij jonge kinderen) is 

een eerste sanctie. De brief wordt thuis geschreven en dient de volgende dag 

ingeleverd te worden.  

 

We gebruiken geen geweld 

Het gebruiken van geweld, in welke vorm dan ook, wordt niet getolereerd. 

Het bewust gebruiken van fysiek geweld is nooit zonder consequenties en wordt 

geregistreerd in Parnassys. Bij bewust éénzijdig fysiek geweld wordt altijd contact 

met ouders opgenomen en is de leerling tijdelijk niet welkom in de klas. Bij een 

tweede incident binnen een maand worden ouders verzocht de leerling in kwestie 

op te halen. De directie wordt op de hoogte gesteld en is betrokken bij de 

vervolgstappen en bepaalt eventuele uitzonderingen. 

 

We gaan zuinig om met materialen 

We gebruiken alleen materialen die we nodig hebben en voorkomen verspilling. 

Tijdens het werken, doen we ons best om beschadigingen en defecten te 

voorkomen.  

Wie zich niet aan de afspraken houdt, wordt altijd aangesproken. Bij herhaling 

worden ouders geïnformeerd door de groepsleerkracht. Eventuele schade wordt 

op de leerling/ouders verhaald. 

 

We houden ons aan de schooltijden 

We zorgen ervoor dat we op tijd in de klas zijn. Als de schooldag is afgelopen, 

hebben we de school om uiterlijk 14:15 uur verlaten (klassendienst 14:30 uur). 

Teamleden maken de leerling attent op het feit dat hij/zij zich niet aan de afspraak 

houdt, benoemen het wenselijke gedrag en bieden de leerling een tweede kans. 

De eigen leerkracht handelt het af. Een corveedienst van 15 minuten is de eerste 

sanctie. 

 



We betreden de school met schone zolen en lopen/werken rustig in de school 

We stampen op eigen initiatief ons schoeisel schoon en lopen en werken rustig in 

de school. Bij drukte wachten we op onze beurt. Op de trap lopen we altijd rechts. 

De lift gebruiken wij alleen na toestemming van een teamlid. 

We maken de ander attent op het feit dat hij/zij zich niet aan de afspraak houdt, 

benoemen wenselijk gedrag en bieden een tweede kans. Bij herhaling is een 

corveedienst van 15 minuten de eerste sanctie. Dit wordt afgehandeld door de 

eigen leerkracht. 

 

Mobiele telefoons mogen alleen met instemming van een teamlid gebruikt worden 

Zie het protocol mobiele telefoons voor meer informatie. 

 

Afspraken voor teamleden: 

We behandelen elkaar met respect 

We spreken op fatsoenlijke wijze met elkaar. We laten elkaar uitspreken. We kijken 

elkaar aan tijdens een gesprek. We houden rekening met de ander in ons doen en 

laten.  

 

We gaan zuinig om met materialen 

We gebruiken/pakken alleen materialen die we nodig hebben en voorkomen 

verspilling. Tijdens het werken doen we ons best om beschadigingen en defecten 

te voorkomen. We ruimen onze werkplek(ken) dagelijks netjes op en zetten 

gebruikte materialen op de juiste plek terug. We sturen kinderen niet zelfstandig 

naar het magazijn of keuken. 

 

Teamleden tonen actief leiderschap 

We geven het goede voorbeeld, zijn consequent, spreken personen aan die zich 

niet aan afspraken houden. We spreken gewenst gedrag uit, benaderen anderen 

positief en vriendelijk. We begeleiden de kinderen bij het binnenkomen/verlaten 

van het kindcentrum en zien actief toe op naleving van de afspraken. 

 

Geschreven- en ongeschreven regels zijn leidend voor ons handelen 

Wij acteren als professionals en houden ons aan afspraken zoals deze zijn 

vastgelegd in o.a. het handboekteam, visiedocumenten, protocollen en memo’s. 

Dit geldt ook voor ongeschreven regels zoals op tijd zijn, eigen “rommel” opruimen 

en ons aan gestelde deadlines houden. 

 



Afspraken voor ouders: 

We behandelen elkaar met respect 

We spreken op fatsoenlijke wijze met elkaar. We laten elkaar uitspreken. We kijken 

elkaar aan tijdens een gesprek. We houden rekening met de ander in ons doen en 

laten. 

 

Wie kiest voor KC De Kloostertuin, accepteert ook de afspraken die op school 

gelden en respecteert de keuzes die de school maakt 

We hebben vertrouwen dat school het beste met onze kinderen voor heeft en 

binnen haar mogelijkheden doet wat haalbaar is. We ondersteunen de afspraken 

die het kindcentrum hanteert. We oordelen niet uitsluitend op de zienswijze van 

ons kind, maar doen aan hoor en wederhoor. We benaderen teamleden persoonlijk 

met een eventuele vraag.  

 

Teamleden zijn er van 8:20 uur tot 14:00 uur voor het onderwijs en de kinderen 

We bewaren onze vragen tot na schooltijd of stellen ze per e-mail. Een extra 

overleg moment vragen we aan. De lessen starten om 8:30 uur. Zorg dat u voor 

die tijd het lokaal heeft verlaten. 

 

 

 

 

 

 

 

 


