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Pedagogisch Klimaat Gabriëlschool     

Kader 

In het kader van handelingsgericht werken en optimaliseren van het pedagogisch klimaat, is het van 

belang dat ons onderwijsaanbod en ons handelen in relatie tot de brede ontwikkeling van kinderen 

plaatsvindt binnen een veilige, voorspelbare omgeving/situatie (Pedagogisch klimaat van de school). 

Bij het beschrijven van ons pedagogisch klimaat richten we ons specifiek op gedragscomponenten die 

van grote invloed zijn op de mate waarin kinderen zich veilig voelen en waarbinnen kinderen zich 

onbelemmerd kunnen ontwikkelen. 

De kernwaarden in ons Pedagogisch klimaat zijn: 

NETJES    AARDIG      RUSTIG. 

Kernwaarden dienen ook inhoud te hebben. Eenieder kan een eigen invulling geven aan 

bovenvermelde kernwaarden waardoor eenduidigheid in handelen conform de kernwaarden niet zal 

worden bereikt. Voor kinderen is het van belang dat de kaders waarbinnen zij kunnen handelen, 

interacteren en bewegen zo duidelijk en eenduidig mogelijk zijn (voorspelbaar) 

Binnen onze school hebben we de kernwaarden  zo concreet en begrijpelijk mogelijk gemaakt door 

“gewenst” gedrag te beschrijven. Daarnaast is uitgebreid aandacht besteed aan de wijze waarop dit 

gewenste gedrag kan worden gerealiseerd binnen de schoolse setting. 

Sommige gedragskenmerken worden vervat in een zeer beperkt aantal schoolregels. Het merendeel 

van het gewenste gedrag echter dient gaandeweg te groeien van gewenst gedrag naar ingesleten 

gedrag. (gewoonte). Om dit te bereiken zal eenieder, die zich binnen de schoolse- en opvangsetting 

bezig houdt met de ontwikkeling van kinderen, constante focus moeten hebben op het modelleren 

van het gedrag. 

Hierbij dient de opvoeder zich bewust te zijn van:  

1. de voorbeeldfunctie die hij/zij vervult 

2. het belang van het aanbrengen en consequent hanteren van routines en afspraken 

Bovendien dient iedere opvoeder (leerkracht/begeleider) op de hoogte te zijn van de gemaakte 

afspraken binnen onze school. 
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Schoolregels: 

Netjes:   
Door goed met spullen om te gaan, heb je er morgen ook wat aan 
Zet alle spullen op een vaste plek, dat is helemaal te gek 
Opruimen is een vak, afval doen we in een bak 
 
Aardig: 
Aardig praten is oké, je maakt er vrienden mee 
Voor alle mensen groot en klein, zullen we aardig zijn 
Ik help jou, jij helpt mij, dat voelt goed voor allebei 
 
Rustig: 
Rust in het gebouw hoort erbij, dat is fijn voor jou en mij 
Buiten RENNEN is oké, binnen LOPEN is een goed idee 
Rustig praten zoals het moet, dan verstaan we elkaar goed 
 

Nadere concretisering van de schoolregels: 

Netjes:  

Gewenst 

 Jassen en tassen aan de kapstok (tassen mogen ook onder de jassen staan) 

 Wanten, mutsen, dassen etc., in de mouwen 

 tussendoortje in de daarvoor bestemde bak 

 lunch blijft in de tas 

 Voeten vegen bij binnenkomst 

 Stoelen aanschuiven als je opstaat of weggaat 

 Tafels leeg aan het einde van de dag 

 Alleen schoolspullen gebruiken (geen speelgoed of vreemde voorwerpen op tafel) 

 Netjes en zuinig omgaan met materialen 

 Materialen gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn 

 Materialen na gebruik netjes opruimen  

 Hanteer juiste zithouding (geeft blijk van actieve betrokkenheid) 

 Houd toiletten netjes, gebruik papier waar het voor bedoeld is, was de handen (pictogram) 

 Na het spelen op de speelplaats helpt iedereen mee om de speelplaats weer op te ruimen. 
(klein materiaal na iedere speelbeurt terug naar de schuur, groot materiaal netjes opstellen 
op afgesproken plaats) 

 
Wat betekent dit voor de leerkrachten?    
LEEF DE AFSPRAKEN VOOR! WEES EEN VOORBEELD 
De regels die gelden voor de kinderen gelden OOK voor de leerkrachten! Dus tafel leeg (zo leeg 
mogelijk of in ieder geval netjes opgeruimd aan einde van de dag).  
Materialen van de leerkracht netjes opgeborgen in (boekenkasten) etc. 
Bovendien zijn klassenbeurten  weer in ere hersteld. 
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Aardig: 
 
Gewenst: 
 
-bij binnenkomst of vertrek elkaar begroeten 
-bij het elkaar begroeten  of aanspreken zorgen voor oogcontact 
-indien er aanleiding toe is, bedanken van een ander 
-kloppen bij binnenkomst in ander lokaal, kantoor of anderszins 
-elkaar op juiste wijze aanspreken (met 2 woorden aanspreken) 
-actief luisteren naar elkaar 
-iemand laten uitspreken 
-benoemen als iemand iets aardigs doet, complimenteren 
-iedereen mag meedoen en hoort erbij 
 
Wat betekent dit voor de leerkrachten?    
LEEF DE AFSPRAKEN VOOR! WEES EEN VOORBEELD 
 
De regels en afspraken die gelden voor de kinderen, gelden ook voor de leerkrachten. 
De strategie bij het realiseren routines in het aardig zijn, wordt in hoge mate bepaald door het 
voorbeeldgedrag van de leerkracht, het steevast benoemen van het gewenste gedrag en vooral het  
waarderen (complimenteren). 
Een aantal afspraken zullen binnen de school worden ondersteund door pictogrammen of specifieke 
materialen. 
(pictogrammen: begroeten.  Materialen: complimentenkaarten, kanjerkaarten) 
 
Concrete teamafspraken:  
 
Begroeten:  
Leerkracht begroet llen bij binnenkomst (oogcontact is belangrijk). De leerkracht is uiterlijk 10 min. 
Voor aanvang van de school bij haar/zijn klaslokaal. 
Naar huis gaan: HP: kinderen pakken hun jassen, leerkracht staat bij de deur en zegt llen gedag. 
 
Kloppen bij binnenkomst aanleren en vooral handhaven.  
Kinderen komen pas binnen wanneer juf/meester aangeeft om verder te komen. 
Verjaardagen: llen mogen de andere groepen bezoeken met hun traktaties van half 2 tot 2 en op de 
woensdag in de pauze. 
 
Aanspreken:  
De llen spreken ons aan met juf + voornaam of meester + voornaam. Als leerlingen antwoorden doen 
zij dat met 2 woorden. (Hoi, hey etc. zijn niet acceptabel) 
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Rustig: 
Gewenst: 

 Onderling liniaalstem 

 Als een groep zich in haar geheel verplaatst, gebeurt dat stil (naar gym, naar en van de 
maandsluiting, na extra activiteiten buiten de groep) 

 (MTH: speelt om 11.45 u en 15.15 u) 

 HP  speelt rond kleine pauze m.u.v. groep die grenst aan bovenspeelplaats) 

 In verkeersruimten beweegt men zich in wandelpas. 

 Samenwerken is gewenst in aula/bieb 
 
Toiletten: 

 Eén leerling per klas tegelijk naar toilet. Bij kleuters geldt één meisje en één jongen/ HP: 1 
jongen en 1 meisje per groep naar toilet (HP) 

 Eén leerling per klas tegelijk naar toilet. Bij kleuters geldt één meisje en één jongen/ HP: 1 
jongen en 1 meisje per groep naar toilet (HP) 

 
Speelplaats: 

 MTH: als de pauzebel gaat, opstellen in de rij. 

 MTH onderbouw: als de juf klapt, opstellen in een rij. 
 
 
Wat betekent dit voor de leerkrachten?    
LEEF DE AFSPRAKEN VOOR! WEES EEN VOORBEELD. 
Bovenstaande afspraken kunnen een plek krijgen  in de school door kinderen duidelijk te maken wat 
de verwachting is ten aanzien van deze gedragingen en gaandeweg routines te laten inslijten. De rol 
van de leerkracht is dus vooral gericht op handhaving en corrigeren door het gewenste gedrag te  
benadrukken en te realiseren (denk aan verplaatsen van een groep). Heel belangrijk is het gegeven 
dat iedere leerkracht/begeleider de verplichting heeft om kinderen en of collega’s waar nodig te 
corrigeren door hen te wijzen op de afspraak en het gewenste gedrag! Dus ook kinderen uit andere 
groepen. 
 
Concrete teamafspraken: 
 
In de groep of anderszins:  
Gebruik het stilteteken consequent en dwing af dat iedereen meedoet 
 
Op de speelplaats:  
Leerkrachten staan op strategische punten en zorgen ervoor dat alle kinderen en activiteiten 
overzien worden.  
Er is altijd toezicht!! 
Tijdens het spelen is toiletbezoek niet gewenst. (bij hoge nood maximaal 1 leerling naar toilet) 
Zandbak gebruiken waar deze voor bedoeld is  
Plantenbakken of boomkransen niet betreden 
Indien bal over het hek gaat, pas na toestemming van een leerkracht bal halen. 


