Consequentiebeleid lager
Ernst van de feiten
Eenmalig – Ernstig

Sociale vaardigheden

-

Frequent – Ernstig

-

Eenmalig - Niet – ernstig

-

Feiten
Vandalisme
Vechtpartij (slaan, duwen,
trekken, schoppen)
Diefstal
Leerkracht/leerling
uitschelden/beledigen (verbaal en
non – verbaal)
Brandstichting
School verlaten zonder
toestemming (onder de middag)
Agenda/toetsen zelf
ondertekenen
Pestgedrag
De klas op stelten zetten
Leerkracht/leerling
uitschelden/beledigen
Woedebuien (emoties moeilijk
controleren)
Vechtpartij
Diefstal
Vandalisme
Te laat op school
GSM op school gebruiken
Afval op de grond werpen
Ongepast taalgebruik
Onbeleefd gedrag tegenover
leerkracht/leerling
Wild spelen op de speelplaats
Spelregels op de speelplaats niet
nakomen
Regels in de refter niet nakomen
Schoolagenda vergeten

Sint – Antoniuscollege Ronse

Sanctie
Straf – als – signaal:



-

Werkstraf:
Vegen
Opruimen
…
Preventieve schorsing
Excusesbrief

Herstel eisen – goedmaken:
-

Herstelgesprek of
herstelcontract
- Preventieve schorsing
- Doorverwijzing naar
gespecialiseerde hulpverlening
- Pestactieplan (schooljaar 20172018)
Waarschuwen:
-

Gebaar: wijzen, duim
omhoog/omlaag
Lichaamstaal: streng kijken, …
Opmerking geven
Kort gesprek

Participanten
Directie
Zorgcoördinator
Klastitularis
Ouder(s)
Leerling
CLB

Directie
Zorgcoördinator
Klastitularis
Ouder(s)
Leerling
CLB

Klastitularis
Leerling

Consequentiebeleid lager

Sociale vaardigheden
-

Frequent - Niet – ernstig

-

Huistaak vergeten
Per ongeluk iets kapotmaken
Babbelen in de rij/gang/klas
Zonder toestemming in de klas
rondlopen
Zonder toestemming in de gangen
rondlopen onder de middag
Ruzie op de speelplaats
Niet gehoorzamen juf/meester
Weinig tot geen respect tonen
voor schoolmateriaal (ook
spelotheek)
Snoep/kauwgom op
speelplaats/klas
Regelmatig (vanaf 3de keer) te laat
op school
Niet in orde met huistaken
Babbelen in de rij/klas/gangen
Niet luisteren naar de juf/meester
Zonder toestemming in de klas
rondlopen
GSM op school gebruiken
Ongepast taalgebruik
Onbeleefd gedrag tegenover
leerkracht/leerling
Wild spelen op de speelplaats
Spelregels op de speelplaats niet
nakomen
Schoolagenda vergeten
Regels in de refter niet nakomen
Ruzie speelplaats/klas
Weinig tot geen respect tonen
voor schoolmateriaal (ook

Sint – Antoniuscollege Ronse

GEEN STRAFFEN GEVEN
NIET VERGETEN TE BELONEN BIJ
GEWENST GEDRAG

Gewenst gedrag oefenen:
-

-

Gesprek (uitgebreid (bv. 3x
meldingsfiche speelplaats, 3x te
laat)
Volgkaart
Zeggen hoe het wel moet, wat
de verwachtingen zijn
Duidelijke afspraken maken en
opvolgen
Zinvolle taak geven

Klastitularis
Leerling
Zorgcoördinator (na 3x)
Ouders

Consequentiebeleid lager

Sociale vaardigheden

-

spelotheek)
Snoep/kauwgom op speelplaats

Sint – Antoniuscollege Ronse

