
 

Pas op voor gevaar en doe voorzichtig met elkaar. 

 

 

 

We zullen goed voor onze spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken voor morgen. 

 



 

 

Voor groot en klein zullen we aardig zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Afspraken in en om de school 

De drie kapstokregels die we op onze school hanteren hebben te maken met: 

Respect: 

Voor groot en klein zullen we aardig zijn. 

Veiligheid: 

Pas op voor gevaar en doe voorzichtig met elkaar.   

Verantwoordelijkheid: 

We zullen goed voor onze spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken voor 

morgen. 

 

Bij iedere regel hoort een pictogram. Deze geeft op een duidelijke manier de regel 

weer. Overal in de klassen en in de hal kun je deze picto’s tegenkomen. De 

verwachtingen van goed gedrag die wij van leerlingen hebben zijn zo overal 

zichtbaar. Deze verwachtingen (drie kapstokregels) kunnen het best al in de eerste 

week van het schooljaar aan alle leerlingen worden onderwezen om daar in de loop 

van het schooljaar regelmatig op terug te komen.  Het is de bedoeling dat we na de 

introductie van de drie regels aan het begin van het schooljaar we in een bepaalde 

periode  één regel centraal stellen in de hele school. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



2. Gedragslessen / stappenplan 

Onze drie kapstokregels zijn onder te brengen in de drie categorieën  

respect, veiligheid en verantwoordelijkheid. 

 

Respect: 

Voor groot en klein zullen we aardig zijn. 

 

Veiligheid: 

Pas op voor gevaar en doe voorzichtig met elkaar.  

 

Verantwoordelijkheid: 

We zullen goed voor onze spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken voor 

morgen. 

       

Nu kan het zijn dat je groep steeds op een onrustige manier binnen komt. Ze 

lopen hierbij andere kinderen omver en gooien hun jas op de grond. Hier zou 

je  een gedragsles aan kunnen besteden. Het is immers niet respectvol 

andere kinderen om te duwen, het geeft je geen gevoel van veiligheid en het 

is niet verantwoordelijk je jas op de grond te gooien.  

 

De lessen worden gegeven vanuit een vast stappenplan.  

Stap 1 De leerkracht geeft het goede voorbeeld 

Stap 2 De leerkracht geeft het foute voorbeeld (altijd de leerkracht) 

Stap 3 De leerkracht geeft opnieuw het goede voorbeeld 

Stap 4 De leerlingen gaan oefenen 

Door iedere stap steeds met de leerlingen te bespreken op een manier zoals 

vermeld staat in het schema hieronder  leren de kinderen de regel aan. Ter 

ondersteuning kan er gebruik worden gemaakt van een pictogram. Voor de 

drie regels zoals hierboven genoemd zijn er vaste pictogrammen die door de 

hele school zijn te vinden.  

 

Het voorbeeld uit dit schema is toepasbaar op ieder regel: rommel in de 

prullenbak doen, handen wassen na toiletbezoek etc. 



Stappenplan gedragslessen 

 

Door te benoemen wat er goed gaat, zoveel mogelijk te negeren wat niet goed gaat leren we 
de kinderen gedragsverwachtingen aan. Wat je aandacht geeft groeit! We ‘betrappen’ 
leerlingen zo vaak mogelijk op goed gedrag! En wie zich aan de regels houdt wordt beloond.  

 

 

Gedragsles: als wij naar binnen gaan doen we dat op een rustige manier. 

Ruimte Basiswaarde 1: 
Veiligheid 

Basiswaarde 2: 
Respect 

Basiswaarde 3: 
Verantwoordelijkheid 

 

  

Gangen We lopen rustig 
in de gang. 
 
We hangen onze 
spullen op de 
juiste plek aan de 
kapstok  
 
We proberen  
botsingen te 
voorkomen 
 
 

Wij komen alleen 
aan onze eigen 
spullen. 
 
We gebruiken de 
gang als 
“fluistergebied” 

  

 

 

 

 

   



1= Goed voorbeeld 

Groep voorbereiden  Na het buiten spelen verzamelen de kinderen zich op een vaste plek. 
Sommige kinderen zijn dan nog druk en gaan verder met spelen of willen 
zo snel mogelijk naar binnen rennen waardoor zij andere kinderen pijn 
doen. 

 Het is de bedoeling dat de kinderen leren om rustig, achter de juf/ 
meester, naar binnen lopen  (Dat is veilig ) en hierbij niet andere kinderen 
aanstoten maar eventueel voor laten gaan. (Dat is respectvol) De les geld 
ook nog voor bij de kapstokken 

‘Modelen’  De leerkracht doet het voor. Hij/ zij loopt rustig naar binnen zonder lawaai 
te maken, hangt de jas aan de kapstok en loopt naar binnen in de klas. 

Nabespreken  De leerkracht stelt de volgende vragen aan de kinderen: 

- Wat ging goed 

-  Wat zag je   

- Waarom willen wij op een rustige manier naar binnen? Veilig en 

respectvol 

 

2= Fout voorbeeld (doet de leerkracht altijd zelf!) 

Groep voorbereiden  Nou wil ik jullie laten zien wat de verkeerde manier is. Let goed op wat ik 
doe, 

Fout voordoen  De leerkracht tikt eerst een paar kinderen aan bij de verzamelplek. 

Daarna rent zij/ hij met veel lawaai naar binnen en tikt alles en iedereen 
aan die ze maar tegen komt. 

Nabespreken  - Wat zag je?                                                                                                              
- - -  Hoe kan het anders?                                                                                                       
- Waarom willen wij het anders? Veilig en respectvol 

 



3=Goed voorbeeld 

Groep voorbereiden   Weten jullie hoe het nu wel moet?                                                                             
Ik zal het nog 1 keer laten zien en dan wil ik kijken of jullie het ook zo goed 
kunnen? 

‘Modelen’   De leerkracht doet het voor. Hij/ zij loopt rustig naar binnen zonder 
lawaai te maken, hangt de jas aan de kapstok en loopt naar binnen in de 
klas. 

Nabespreken  Wat ging goed? 

4=Leerlingen oefenen 

Groep voorbereiden  Wie weet nog hoe wij naar binnen gaan? De leerlingen benoemen dit. Wie 
durft het op de goede manier voor te doen? 

Leerling doet het op 
de juiste wijze voor 

 Leerkracht wijst een leerling aan en deze leerling loopt naar binnen. Bij 
deze les is het handig dat alle leerlingen even een voorbeeld laten zien aan 
de juf zo zijn ze gelijk binnen voor het nabespreken. Eerst 1 leerling, 
daarna 2 tegelijk en daarna meerdere tegelijk. 

Nabespreken  Wat ging goed? 

Ik zag dat ??? heel goed even aan de kanten ging om???? Voor te laten 
gaan. 

Verwijs naar matrix: we lopen rustig in de gang en komen 

alleen aan onze eigen spullen. Dat is veilig en respectvol  

 

 

  



3. Beloningen 

Beloningen kunnen een sterke bekrachtiging vormen voor het veranderen van 

gedrag.  

 het kunnen verbale (een compliment) uitingen zijn 

 non-verbale (een glimlach, duim omhoogsteken, schouderklopje) 

uitingen zijn, 

 voorrechten (zoals met iets mogen spelen terwijl andere kinderen 

werken) zijn 

 tastbare beloningen (stickers , iets lekkers) zijn of 

 elementen in een beloningssysteem (fiche, bonnetje) 

De enige manier om erachter te komen of de beloning echt heeft gewerkt is 

als het gewenste gedrag zich daarna vaker voordoet dan daarvoor het geval 

was. Belonen vergroot per definitie de kans dat gewenst gedrag terugkomt.  

 

 

Motivatie systemen voor de klas 

Succesvolle motivatiesystemen zijn afhankelijk van de effectieve toepassing 

van consequenties. Er moet gezorgd worden voor de gewenste gevolgen door 

beloningen uit te delen als prikkels voor gewenst gedrag en kleine 

corrigerende consequenties voor ongewenst gedrag (vriendelijke mondelinge 

correctie, verlies van fiches, terechtwijzing, bewust negeren, apart zetten). Bij 

het kiezen van de beloningen moet goed worden nagedacht of die goed 

gedrag wel bevorderen en probleemgedrag verminderen. Daarna worden ze 

door de leerkracht consequent toegepast. Motivatiesystemen hebben het 

meeste effect als veel beloningen worden uitgedeeld en met straffen 

spaarzaam wordt omgegaan. 

 

 

 

 

 

 

 



 


