
 

 

Juni 2014        Invoering incidentenrapport 

Beste ouder(s) / verzorger(s), 

Vorig schooljaar zijn we gestart met het vormgeven van een nieuw pedagogisch klimaat. Basis van dit 

pedagogische klimaat is de gedachtegang van PBS (Positive Behavior Support ofwel positieve 

gedragsondersteuning). 

Bij het inrichten van het pedagogisch klimaat hebben we  ook een incidentenrapport opgesteld. Dit 

rapport is ontwikkeld om incidenten vast te leggen en mogelijk te rapporteren aan ouders, zodat alle 

partijen op de hoogte zijn van het voorgevallen incident en de ondernomen stappen . In dit schrijven 

willen we een toelichting geven op de werking van het incidentenrapport. 

Voor u is het allereerst van belang om te weten hoe het incidentenrapport er uit ziet. In 

onderstaande afbeelding krijgt u hiervan een indruk: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Het incidentenrapport werkt in 2 x een 3-trapssysteem.  Bij het begaan van een incident (dit ter 

beoordeling aan de leerkracht), wordt samen met de leerling een incidentenrapport ingevuld. Hierin 

is een volgorde vastgelegd 

De eerste 3- trap 

De eerste keer zal een geel rapport worden ingevuld, bij een volgend incident gevolgd door een 

oranje en bij een derde incident een rood blad. Na dit blad wordt er contact opgenomen met de 

ouder verzorger van deze leerlingen en wordt een gesprek geïnitieerd waar afspraken in vast worden 

gelegd. De leerkracht praat de interne begeleider en de directeur van de school inhoudelijk bij.  

Wanneer de ernst van de situatie dusdanig is, bestaat er de mogelijkheid om op een eerder moment 

met de ouder / verzorger in contact te komen. 

Hierboven is de eerste 3-trap beschreven. Belangrijk om te weten is dat het incidentenrapport per 

schooljaar opstart. In een nieuw schooljaar start een nieuwe reeks incidentenrapporten. 

De tweede 3-trap 

Na het doorlopen van de eerste drie incidentenrapporten is er een gesprek met de groepsleerkracht 

en de ouders geweest. Na elke volgend incident wordt er een wit incidentenformulier ingevuld. Na 

het invullen( met de leerling) van elk incident wordt er contact gezocht met de ouder / verzorger, dit 

kan telefonisch contact zijn om afspraken bij te stellen, maar kan ook een afspraak op school zijn. 

Wanneer gedrag (ter beoordeling aan de leerkracht) het niet mogelijk maakt om de leerling een 

plaats in de klas  te bieden neemt deze plaats op een speciaal aangewezen time-out plaats in de hal 

van de school. 

Na het begaan van de derde overtreding in de tweede trap (dus eigenlijk het 6e incident), volgt een 

gesprek met ouder / verzorger, leerkracht en directeur. In gevallen kan ook de interne begeleider 

hierbij een rol spelen ( deze wordt in ieder geval geïnformeerd). In dit gesprek wordt besproken hoe 

de vervolg stappen kunnen zijn, hierin zijn diverse mogelijkheden waaronder het inschakelen van 

professionele hulp, het opleggen van een schorsing, het geven van een time out of een passende 

maatregel bij het voorgekomen incident. 

In de periode juni-juli 2014 wordt er met dit bovenstaand beschreven protocol geoefend. In het 

schooljaar 2014-2015 zal dit als onderdeel van ons pedagogisch klimaat en veiligheidsbeleid worden 

ingevoerd. 

In dit proces is de MR geïnformeerd. Samen sterk in onderwijs betekent dat je samen een pad kiest 

waar leerlingen optimaal tot hun recht komen.  

 

 

 

 

 


