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Inleiding 

Sfeer en cultuur zijn heel belangrijk voor onze Katholieke Daltonschool Sint Walfridus. De 
wijze waarop leerkrachten met leerlingen omgaan, hoe leerlingen onderling met elkaar 
omgaan, de omgang tussen leerkrachten onderling, het omgaan van leerkrachten met 
ouders en de omgang tussen ouders onderling bepalen wie wij zijn en wat we uitstralen. 

Om dit in kaart te brengen moeten we terug naar de basis. Dat is de naamgever van onze 
school.  

                                                                    ‘Sint Walfridus’ 

 

‘Wij gaan op reis langs de weg van Walfridus’ zingen we samen met de kinderen elk jaar op 
school. Een reis die al heel veel jaren bezig is. En nog vele jaren mag duren.  

Elke school staat voor bepaalde waarden, welke vaak goed overwogen gekozen zijn. Die 
waarden vertellen waar het eigenlijk ten diepste om gaat in ons onderwijs en in de omgang 
met elkaar en de kinderen.   

Walfridus leert ons elke dag vorm te geven aan ons onderwijs. De speerpunten van onze 
school, de katholieke identiteit en het Daltonconcept zijn niet uit de lucht gegrepen. 

Walfridus was een boer uit deze streek die heel hard werkte om ons land tegen het water te 
beschermen en de boeren van vruchtbare grond te voorzien. Een gedreven man. Hij werkte 
met overtuiging en kracht op het land, maar ook aan zijn geloof. Hij geloofde in zichzelf en in 
het kunnen van andere mensen. Ging uit van wederzijds vertrouwen en hechtte veel waarde 
aan de gemeenschapszin. Hij nam daarin zijn verantwoordelijkheid en probeerde een 
voorbeeld te zijn voor zijn medemensen. Deelde zijn kennis en liep dagelijks naar Groningen, 
op blote voeten. Om samen te komen en samen te bidden. 

Dit is een krachtig uitgangspunt! Geloof in God, geloof in jezelf en in de ander, zorg voor 
gemeenschapszin, gedrevenheid, vrijheid, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.  
 

Ons team, de kinderen en ouders hebben allen een grote invloed op ons pedagogisch 
klimaat (sfeer en cultuur). Dit krijgt pas echt vorm als duidelijk is wat nu precies de 
uitgangspunten zijn. De uitgangspunten zijn de afspraken die gemaakt worden. Afspraken 
die een bijdrage leveren aan een prettige sfeer, waarin elkaar geen pijn of verdriet wordt 
gedaan en waarin we elkaar respecteren zoals we zijn. 

Hiervoor hanteren we vier Kapstokregels. De Kapstokregels zijn eigenlijk de vier belangrijkste 
regels op onze school. Alle andere school- en groepsregels worden als het ware “aan deze 
kapstok opgehangen”.  

Deze afspraken worden weergegeven in de vorm van een gedragsprotocol. Hierbij gaan we 
uit van de vier Kapstokregels. We hebben de afspraken zoveel mogelijk positief 
geformuleerd. Wanneer we ons hier met z’n allen aan kunnen houden, kunnen we met recht 
zeggen: “Zo doen we dat bij ons op de Sint Walfridus”. 

 



 

 

Een gedragsprotocol? Is dat iets nieuws en is dat nou echt nodig? 

Iets nieuws is een gedragsprotocol eigenlijk niet, wij hanteren al lang bepaalde afspraken die 
te maken hebben met onze omgang met leerlingen. Veel van deze afspraken zijn terug te 
vinden in onze pedagogische, onderwijskundige en levensbeschouwelijke visie. Wij hanteren 
ook al jaren de Kapstokregels.  

Nodig vinden we dit protocol wel. We merken dat ouders graag betrokken willen zijn bij het 
ontwikkelingsproces van hun kind. Dit protocol en deze afspraken geven daarvoor een 
uitgelezen mogelijkheid. De belangen van ouders en school lopen in veel gevallen parallel, 
ieder met hun eigen deskundigheid. Ouders kennen hun kind van haver tot gort, weten hoe 
hun kind zich gedraagt in standaard en afwijkende situaties en hebben - meestal - een 
overzicht van zijn of haar sterke en zwakke kanten, talenten en tekortkomingen. De school 
heeft verstand van kennisoverdracht, het ontwikkelen van sociaal-emotionele en cognitieve 
vaardigheden, weet hoe leercurves verlopen en ziet kinderen in een groepsproces. Wanneer 
ouders en school erin slagen deze kennis regelmatig en in een open klimaat met elkaar te 
bespreken, kan dat de talentontwikkeling van de leerling alleen maar ten goede komen.  

 

Voor deze optimale ontwikkeling en afstemming daarom voor alle betrokkenen deze 

inzichtelijke afspraken. Samen op reis, met in ons achterhoofd Sint Walfridus! 



 

 

Schoolafspraak: 

“Je mag elkaar niet storen in wat je zegt en wat je doet.” 

 

Daarvoor hebben we vier kapstokregels, ze hangen zichtbaar in school. De sub regels 

hangen in elke klas. 

 

Voor groot en klein zullen we aardig zijn (ROOD) 

 Een aardig woordje mag er zijn, dat is voor iedereen fijn! 

 Heeft iemand verdriet of weinig moed, een arm om je heen doet goed!        

 
 
Door goed voor de spullen te zorgen, zijn ze weer bruikbaar voor morgen (GROEN) 
 

  Alleen als het mag, gebruik ik spullen van een ander kind, dat is wat ik zelf ook 

prettig vind.  



 Veel rommeltjes in de gang, in de klas of in mijn vak? Ik gooi het netjes in de 

prullenbak! 

 

Regel al je zaakjes goed, dan gaat alles zoals het moet (BLAUW) 

 

 Ik stop mijn spullen voor gym, de lessen en mijn pauze hap altijd in mijn tas,  

Ik zal merken: dat komt goed van pas! 

 Ik volg mijn weektaak en houd mijn schriften netjes en schoon, 

het is handig en het werkt gewoon! 

 

 

Breng jezelf en anderen niet in gevaar en doe voorzichtig met elkaar  (GEEL) 

 

 Rustig werk ik hier, dan heeft iedereen plezier.     

 Binnen is een wandelgebied en buiten hoeft dat lekker niet. 

                          

Regels op het plein: 

 

 Op het plein loop ik met de fiets aan de hand. Ik zet de fiets of step netjes in het 

fietsenrek. 

 

 Waveboard en/of skeelers laat ik thuis. 

 

 Ruzies probeer ik eerst zelf op te lossen. Lukt dit niet, dan ga ik naar de pleinwacht. 

 

 Als ik zelf wil dat kinderen stoppen, dan zeg ik dat vriendelijk en duidelijk.                                

Als ik zie of hoor dat een ander kind wil stoppen, dan doe ik dat meteen. 

 

 Ik ga op een vriendelijke manier met andere kinderen om. Ik blijf van de kleren van 

andere kinderen af. 

 

 Op het plein speel ik alleen balspellen met gooien en vangen.  

 

 Binnen de hekken, speel ik op het voor- of achterplein. Gebruik ik het buiten-

speelgoed, dan ruim ik het weer op in de speelgoedbak. 

WC:   

 Ook met plassen zit ik op de bril en blijft het schoon. Dus daarom doe ik dit gewoon. 

 Ik laat een ander, groot of klein, ook rustig in de wc zijn.  

 



Uitwerking rode kapstok  

“Voor groot en klein zullen we aardig zijn” 

 Leerlingen: 

o    Ik accepteer en respecteer iedereen zoals hij/zij is 

o    Ik kom op voor wie gepest wordt, voor wie ziek is en voor wie 
niet goed mee kan komen 

o    Ik sluit niemand buiten en probeer samen met de leerkrachten 
en mijn klasgenootjes te zorgen voor een prettige  

sfeer in de groep en in de school 

o    Wanneer ik iets nodig heb van een ander, vraag ik daar netjes 
om 

o    Wanneer ik iets krijg, of iemand helpt me ergens mee, zeg ik 
dankjewel 

o    Ik geef een ander regelmatig een complimentje 

o    Ik begroet de leerkrachten en mijn klasgenootjes 

o    Ik los mijn problemen op met praten 

o     Ik pas op mijn woorden, schelden en vloeken wordt niet 
geaccepteerd 

o     Ik spreek de leerkrachten aan met juf/ meester  

Leerkrachten: 

o    Ik geef de kinderen vaak complimenten en toon waardering 
voor gemaakt werk 

o     Ik bied mijn hulp aan - aan leerlingen, collega’s en ouders 

o     Ik toon interesse en belangstelling in de leefwereld van    
leerlingen en collega’s 

o    Ik sluit een vervelende situatie altijd positief af 

o    Ik begroet mijn collega’s, de leerlingen en de ouders 

o    Ik bespreek het gedrag van een kind in de aanwezigheid van 
anderen, niet de persoon 

o    Wanneer ik kinderen corrigeer, doe ik dit op een rustige en 
correcte manier 



o    Ik luister naar wat kinderen te vertellen hebben, neem 
daarvoor de tijd en reageer hierop 

o    Ik neem vragen en eventuele klachten van ouders serieus en 
neem hierbij een actieve en positieve houding aan. 

  

Ouders: 

o    Ik bespreek problemen met de leerkracht van mijn kind. Het 
doel daarbij is steeds om een probleem op een correcte  

manier op te lossen 

o    Ik spreek de leerkrachten, andere ouders en kinderen 
respectvol aan  

o   Ik probeer een “time-out”/ “cool-down” in te lassen voordat  

     ik reageer op iets dat gebeurd is 

o    Ik bespreek problemen omtrent klas- en/of schoolgebeuren 
alleen met de leerkracht van mijn kind of de directeur en 
neem hierbij een positieve en actieve houding aan. 

 

 
   

 

Uitwerking groene kapstok: 

“Door goed voor de spullen te zorgen, zijn ze weer bruikbaar voor morgen" 

 Leerlingen:  

o    Ik help mee de klas en de school opgeruimd en schoon te 
houden 

o    Ik zorg ervoor dat mijn kastje opgeruimd blijft 

o    Ik stop mijn jas steeds in de luizenzak 

o    Mijn tas zet ik netjes weg op de afgesproken plek 

o     Ik gebruik de spullen waarvoor ze bedoeld zijn en ga er zuinig 
mee om 

o     Ik gebruik steeds mijn eigen spullen maar wanneer ik een 
keertje iets van een ander leen, geef ik dat na gebruik  

 weer terug 

o    Wanneer ik iets vind, geef ik dat aan de leerkracht  

o    Ik kom alleen op de fiets naar school als dat echt nodig is 



o    Ik zet mijn fiets in het fietsenrek of op de aangegeven plek 

  

Leerkrachten: 

o    Ik zorg voor een opgeruimde en gestructureerde 
werkomgeving voor de leerlingen 

o    Wanneer ik materialen gebruik, zet ik ze weer terug waar ze 
horen 

o   Ik ga op een verantwoorde en zuinige manier om met 
materialen en energie 

Ouders: 

o    Ik geef mijn kind de spullen die hij/zij nodig heeft in een tas 
mee naar school 

o    Ik besteed aandacht aan het werk en aan de spullen die mijn 
kind meebrengt 

o    Ik zorg ervoor de post (GGD, Flyers, enz.) van school te lezen  

o    Ik zorg ervoor dat mijn kind geschikte gymkleding en -
schoenen bij zich heeft op de dagen dat er gymles  wordt 
gegeven 

 
 

 

Uitwerking blauwe kapstok  

“Regel al je zaakjes goed, dan gaat alles zoals het moet” 

Leerlingen: 

o    Ik ga zuinig en respectvol om met mijn eigen en met 
andermans spullen 

o    Ik zorg ervoor dat ik mijn spullen voor gym, de lessen en de 
pauzehap, altijd op tijd bij me heb 

o    Wat ik gebruik, ruim ik zelf ook weer netjes op 

o     Ik maak mijn huiswerk op tijd en breng het weer mee terug 
naar school 

o    Als ik merk dat een van mijn klasgenootjes gepest wordt, geef 
ik dat meteen door aan mijn leerkracht. Dit is geen  

klikken, dit is een klasgenootje in bescherming nemen 



o    Eerlijk duurt het langst. Daar kies ik voor, ook al is dit niet altijd 
makkelijk 

Leerkrachten: 

o     Ik ga zuinig en respectvol om met mijn eigen en met 
andermans spullen 

o    Ik zorg voor een goede voorbereiding van mijn lessen 

o    Ik ga op een consequente manier om met mijn leerlingen 

o    Problemen, misverstanden en moeilijkheden worden door mij 
besproken met diegenen die hierbij betrokken zijn 

o    Ik zorg voor een rustige sfeer tijdens het eten 

   o    Ik zorg voor een duidelijke rapportage naar de ouders. 

 

   o    Ik zorg wekelijks voor een weekbericht en zet dit op de   

         website van de school 

o    Ik sta open voor vragen van ouders 

o     Ik spreek een ander erop aan wanneer ik merk dat er iets niet 
goed gaat 

o    Ik neem het serieus wanneer een kind mij iets vertelt over 
pestgedrag van anderen 

 

Ouders: 

o    Ik zorg ervoor dat de school beschikt over de juiste 
adresgegevens en over mijn juiste telefoonnummer 

o    Ik geef een extra telefoonnummer door zodat de school in 
noodgevallen iemand kan bereiken 

o    Ik lees de informatie die ik via de weekbrief krijg steeds goed 
door. Wanneer ik iets niet goed begrijp, vraag ik de leerkracht 
om uitleg 

o    Ik zorg ervoor dat mijn kind op tijd op school is 

o    Wanneer mijn kind ziek is, geef ik dit telefonisch of persoonlijk 
door op school 

o    Ik houd me aan de regels voor het aanvragen van verlof  



o    Ik heb aandacht voor het werk van mijn kind en heb een 
actieve houding met betrekking tot huiswerk maken en het 
inleveren ervan 

  

Uitwerking gele kapstok: 

“Breng jezelf en anderen niet in gevaar en doe voorzichtig met elkaar” 

 Leerlingen: 

o    Ik houd rekening met mijn klasgenootjes als ik in mijn lokaal 
ben 

o    Ik houd rekening met anderen als ik door het gebouw loop en 
ben extra voorzichtig op de trap 

o    Ik houd de deur open als er iemand achter mij aan komt 

o    Ik houd rekening met andere kinderen wanneer ik op het plein 
speel 

o    Ik houd me aan de regels van het plein 

o    Ik loop rustig het plein af, als ik met de fiets ben doe ik dat met 
mijn fiets aan de hand 

o    Ik houd mezelf aan de verkeersregels.  

o    Ik help en troost een kind dat even pijn of pech heeft 

o   Wanneer ik zie dat iemand hulp nodig heeft, kijk ik eerst of ik 
zelf wat kan doen, daarna waarschuw ik een van de 
leerkrachten. 

o    Ik geef het goede voorbeeld aan jongere kinderen  

  

Leerkrachten: 

o    Ik zorg voor een veilige, prettige sfeer in de groep 

o    Ik houd toezicht op álle kinderen van school, zowel binnen als 
buiten het gebouw 

o    Wanneer kinderen een van de regels overtreden, spreek ik ze 
daar op een rustige manier op aan 

o    Ik leer de kinderen om te gaan met onze regels en geef hierbij 
steeds zelf het goede voorbeeld 



o    Soms is het nodig om fysiek in te grijpen, bijvoorbeeld 
wanneer kinderen met elkaar vechten. Wanneer mogelijk zal 

ik dit van tevoren aangeven 

o    Ik geef mijn leerlingen nooit zonder bericht aan iemand mee 
die ik niet ken 

o    Wanneer een kind langer dan 15 minuten moet nablijven, stel 
ik hiervan de ouders op de hoogte 

Ouders: 

o    Wanneer ik mijn kind naar school breng of ophaal doe ik dit 
zoveel mogelijk te voet of met de fiets 

o    Wanneer ik met de auto kom, parkeer ik die niet vlak voor het 
plein maar in een van de parkeerhavens 

o    Ik leer mijn kind omgaan met de verkeersregels en houd 
mezelf ook aan de regels  

o    Wanneer mijn kind in groep 1-2 zit, haal ik hem/haar op bij het 
onderbouwplein 

o    Ik neem bij voorkeur geen hond mee naar school. Is de hond 
mee, zet de hond dan aan de ankerplaats bij het fietsenhok 
van de leerkrachten. Ik laat mijn hond nooit los op het 
schoolplein. 

o    Wanneer ik mijn kind ophaal van school, rook ik niet op het 
schoolplein. Het plein houd ik rookvrij.  

 


