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Sanctie- en herstelbeleid 

 

UITGANGSPUNT  

Kinderen maken nu en dan fouten. Dat is eigen aan het groeiproces van elk kind. Kinderen kunnen 

leren uit de fouten die ze maken. Onze school wil hierop inzetten door dialoog en herstel alle kansen 

te geven. In overleg met de betrokkenen gaan we op zoek naar een gepaste maatregel of een 

mogelijke oplossing. Op die manier kunnen de kinderen mee de verantwoordelijkheid nemen om een 

oplossing te zoeken voor het conflict of om hun fout goed te maken. Hiermee sluiten we als school 

tuchtmaatregelen niet uit. Het betekent wel dat we heel bewust ervoor kiezen om in bepaalde gevallen 

een tuchtmaatregel op te leggen.  

Preventief 

De voorbije jaren hebben we als schoolteam, vanuit onze schoolvisie hoofd, hart en handen erg 

ingezet op het uitwerken van een programma rond sociale vaardigheden.  Vanaf het schooljaar 2021-

2022 zal er via lessenreeksen in de klas, doorheen de ganse school en gedurende het hele schooljaar 

ingezet worden op het meer ontwikkelen van sociale vaardigheden.  We maken daarbij gebruik van de 

handleiding ‘Mijn klas mijn team’ voor onze lagere school.  Ook onze kleuterschool zet in op sociale 

vaardigheden en werkte zelf een heel aantal activiteiten uit. 

Tijdens onze maandopeningen zullen wij samen met de leerlingen telkens een aantal normen en 

waarden onder de aandacht brengen.  In onze maandelijks nieuwsbrieven zal u als ouder hieromtrent 

geïnformeerd worden.   

Leren begint bij ‘je goed voelen in je vel’! Daar geloven we als school erg in!  Aanvullend op het  

schoolprogramma dat we installeren vanaf september 2021 gaan we in zee met Zenstudie en bieden 

we het Rots & Water-programma aan voor onze lagere school. 

Wat is Rots & Water? 

Het Rots & Water-programma helpt je bewust te worden van je eigen kracht, kwaliteiten en 

mogelijkheden en het vermogen om met anderen samen te spelen, samen te werken, samen te leven.  

Gebaseerd op duidelijke, respectvolle regels.  Je wordt je meer bewust van eigen gevoelens en emoties 

zoals die zich in het lichaam uitdrukken. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen, door dit programma 

te volgen,  meer zelfvertrouwen krijgen, meer sociale vaardigheden ontwikkelen, pestgedrag 

vermindert of zelf verdwijnt en de leerresultaten omhoog gaan. 

Hoe gaat de training in zijn werk? 

Door sport, spel en bewegen worden vaardigheden aangeleerd zoals regels en grenzen leren 

aanvaarden en respecteren.  Zo ontwikkelen de kinderen spelenderwijs zelfkennis, zelfvertrouwen, 

vertrouwen in een ander en sociale vaardigheden. 
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Het aanbod op onze school 

Vanaf het schooljaar 2021-2022 zal Zenstudie jaarlijks een training geven aan onze 4e leerjaren.  Er zal 

via de schoolfactuur een deel van het totaalbudget verrekend worden.  Het andere deel legt de school 

op.  Dit zal doorgaan onder de vorm van een themadag die doorgaat in de maand september op onze 

school.   

Daarnaast wordt er een programma aangeboden van 8 weken dat doorgaat tijdens de schooluren 

telkens op donderdag tussen 12u30 en 13u30 voor de leerlingen van 4e, 5e en 6e leerjaar.   De training 

kost €180 voor 8 weken.  In de kostprijs zitten enerzijds de trainingen op zich maar daarnaast ook een 

online intake en reflectiemoment voor ouders.   

Ook voor onze kleuterschool gaan we en samenwerking aan met een externa organisatie ‘Het open 

poortje’.  Zij zullen in samenwerking met onze kleuters en kleuterjuffen van de 3e kleuterklas het ‘Raket-

programma’ installeren.  De doelen die we beogen met dit programma zijn: 

• Versterken van sociale vaardigheden van de kinderen in de betrokken klas. 

• Samenwerken en samen zoeken rond ‘hoe positief omgaan met moeilijk gedrag in de klas?’ 

• Oplossingsgericht communiceren met ouders over ‘positief opvoeden’. 

Tenslotte dachten we na over een ‘sanctie- en herstelbeleid’ voor onze lagere school waarbij de nadruk 

voornamelijk ligt op het leren gebruik maken van een ‘groeimindset’.  Nadenken en reflecteren over 

eigen gedrag en hoe dit in de toekomst anders aanpakken.  Daarbij willen we ouders meer en beter 

informeren over het gedrag van de kinderen en willen we ouders meer betrekken bij de aanpak 

van eventueel moeilijk gedrag.  Anderzijds zijn duidelijke afspraken noodzakelijk voor als het dan 

toch fout loopt.   

Verloop 

Het OPA stappenplan volgt een 3-sporig beleid bij het sanctioneren van ongewenst gedrag van 

leerlingen:  

1. Observeren → waarnemen, vaststellen  

2. Plan → schetsen, brainstormen  

3. Actie → realiseren, uitvoeren + evalueren  

Het plan volgt een oplopende reeks sancties, afhankelijk van de ernst van de overtreding. Het is 

belangrijk om naast ‘de straf’, de leerling te ondersteunen in het omgaan met de problemen die aan 

de oorzaak liggen van de overtreding.  

We werken rond dit lademodel: 

Ernstig, éénmalig  

OPA 2 (+ groene gedragskaart) 

 

 

Ernstig, meermaals  

OPA 4 (+ rode gedragskaart) OPA 5 (wanneer 

OPA 4 onvoldoende blijkt te zijn) 

Niet ernstig, éénmalig  

OPA 1 

Niet ernstig, meermaals  

OPA 1 (+ groene gedragskaart) 
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Wat wordt er nu precies bedoeld met storend gedrag? 

We hebben geprobeerd om duidelijke voorbeelden aan te halen in onderstaand overzicht en de 

daarbij horende stappen die zullen genomen worden. 

 

OPA 1 Niet ernstig, eenmalig (=Mondelinge waarschuwing)  

Fase 0 Brede basiszorg 

O : Enkele voorbeelden van lichte overtredingen zijn: 

• Betrokken zijn in een conflict op de speelplaats of klas  

• Onbewust materiële schade aan je eigen materiaal  

• Spelen in het toilet 

• Stiekem eten in de klas 

• Fluohesje niet willen dragen in de rij 

• Beurt niet kunnen/willen afwachten 

• Duwen en trekken(zogezegd om te spelen) 

• Rommel achterlaten 

• … 

Signaal dat gegeven wordt = Korte opmerking, een gebaar, een blik van de leerkracht,…) 

P : Bij bovenstaande overtredingen die geen grote hinder veroorzaken, volstaat een korte opmerking 

door leerkracht, toezichter, directie.  

Maatregelen = Geen specifieke maatregelen of sancties.  Een waarschuwing staat centraal.  

A : We verwachten: 

→ Dat er ‘herstel’ ten aanzien van personen die schade hebben geleden komt in de vorm van 

gemeende excuses en aanpassing van het gedrag.  
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OPA 1 Niet ernstig, meermaals 

Fase 0 Brede basiszorg – Fase 1 Verhoogde zorg 

O : Enkele voorbeelden van lichte overtredingen die meermaals kunnen voorkomen zijn: 

• Betrokken zijn in een conflict op de speelplaats of klas  

• Onbewust materiële schade aan je eigen materiaal 

• Spelen in het toilet 

• Stiekem eten in de klas 

• Fluohesje niet willen dragen in de rij of telkens ‘vergeten’ 

• Beurt niet kunnen/willen afwachten 

• Duwen en trekken(zogezegd om te spelen) 

• Rommel achterlaten 

• Huiswerk niet maken 

• Spieken 

• … 

Signaal dat gegeven wordt = Time-out (even onder de klok, even achteraan in de klas, een opmerking…) 

P : Als lichte overtredingen een slechte gewoonte blijken te zijn, is de strategie van het waarschuwen niet 

meer voldoende.   Bij bovenstaande overtredingen die geen grote hinder veroorzaken, volstaat een korte 

opmerking/kleine sanctie door leerkracht, toezichter, directie.  Er wordt in gesprek gegaan met de 

kinderen.  Ouders worden indien nodig op de hoogte gebracht door de klasleerkracht. Er wordt in 

gesprek gegaan met de leerling om na te gaan wat er ‘achter’ het wederkerend gedrag zit. 

Maatregelen = 

A : We verwachten: 

• Dat in sommige omstandigheden materiële schade hersteld/vergoed wordt.  Ouders worden per 

brief, telefoon, agenda of gesprek op de hoogte gebracht door de klasleerkracht.  Al 

naargelang de omstandigheden.  De noodzaak van herstellen of vergoeden van de schade wordt 

steeds met het zorgteam en klasleerkracht besproken. 

• Dat er ‘herstel’ ten aanzien van personen die schade hebben geleden komt in de vorm van 

gemeende excuses en aanpassing van het gedrag en het ondergaan van een opgelegde sanctie.   

Bijvoorbeeld: Gesprekje tussen de betrokkenen gaat door.  Samen wordt er een oplossing gezocht. 

• Bij meermaals lichte overtredingen kan een groene gedragskaart (werkpunten staan in de kijker) 

opgesteld.  De gebruiksduur van een volgkaart bedraagt 1 week. De werkpunten worden 

gedurende 2 weken opgevolgd. Samen met de klasleerkracht en zorgjuf worden werkpunten 

geformuleerd en besproken.(zorgoverleg)  Gedurende 2 weken wordt de gedragskaart 

volgehouden en dagelijks geëvalueerd.  (=trainen en aanleren van gewenst gedrag en patronen 

doorbreken.) 

Bijvoorbeeld: Het niet maken van huiswerk: 

 Werkpunt gedragskaart = huiswerk maken en dagelijks laten handtekenen door ouders. Lkr vinkt op de 

kaart aan wanneer het in orde is.  Na een week evalueren en positief bekrachtigen. 
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We nemen de volgende stappen:  

Bij wederkerend gedrag is het belangrijk na te gaan wat ‘achter’ dit gedrag zit. 

→Ouders worden steeds geïnformeerd. 

→Zorgdossier wordt aangevuld. 

→CLB wordt geraadpleegd. 
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OPA 2 Ernstige eenmalige overtredingen 

Fase  Fase 1 Verhoogde zorg 

O : Het éénmalig algemeen overtreden van klas- en schoolregels:  

Enkele voorbeelden van ernstige eenmalige overtredingen: 

• Klaswerking met opzet verstoren  

• Fysiek of psychisch kwetsen van andere leerlingen/leerkrachten  

• Onbeleefd gedrag t.o.v. medeleerling/leerkracht, …  

• Ongepast woordgebruik  

• Bewust materiële schade aan je eigen materiaal/materiaal van iemand anders  

• Het opzettelijk besmeuren van ruimtes en materialen 

Signaal dat gegeven wordt = Time-out (verwijderen van de speelplaats(naar time-out hoekje) of uit de 

klas) 

P : Het eenmalig overtreden van de school- en klasregels wordt ernstig genomen.  Echter houden we 

rekening met het feit dat het om een eenmalig voorval gaat. 

Maatregelen = 

A : We verwachten: 

• Dat in sommige omstandigheden materiële schade hersteld/vergoed wordt.  Ouders worden per 

brief, telefoon, agenda of gesprek op de hoogte gebracht door de zoco/directie of 

klasleerkracht.  Al naargelang de omstandigheden.  De noodzaak van herstellen of vergoeden 

van de schade wordt steeds met het zorgteam en klasleerkracht besproken. (bij schade aan 

materiaal kan het een suggestie zijn om de leerling van zijn/haar spaarcentjes(of deels) de 

schade te laten vergoeden.)  

• Dat in het geval van het opzettelijk besmeuren van ruimtes en materialen, deze gereinigd of 

opgeknapt worden door de leerling. 

• Dat de herstelfiche (bij fysiek of psychisch kwetsen) wordt door de leerling ingevuld tijdens de 

eerstvolgende speeltijd en gaat eveneens mee naar huis ter ondertekening en bespreking.  De 

volgende dag wordt er tijd gemaakt voor het herstel. (bijvoorbeeld een gesprek, het afgeven van 

een tekening, een kaartje,…) De kinderen spelen ook die dag niet buiten en werken aan hun 

‘herstel’. 

We nemen de volgende stappen:  

→Ouders worden steeds geïnformeerd. 

→Klasleerkracht EN zoco/directie gaat in gesprek met de leerling en formuleert een werkpunt op een 

groene gedragskaart.(werkpunt staat in de kijker-zie boven) 

→Herstelgesprek tussen de betrokkenen gaat door. 

→ De dag nadat de het voorval zich voordeed blijven de kinderen tijdens de middagpauze binnen.  

Tijdens dat moment werken de kinderen aan het ‘herstel’.(bijv: een kaartje knutselen, een tekening 

maken, het herstelgesprek voeren,…) 

→Zorgdossier wordt aangevuld.  
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OPA 3 Ernstige meermalige overtredingen 

Fase 3 Uitbreiding van de  zorg 

O : Het opzettelijk, frequent en bewust overtreden van klas- en schoolregels:  

• Klaswerking verstoren:  

We verwachten dat opdrachten worden uitgevoerd.  Er kan steeds tijd gemaakt worden voor gesprek. 

• Fysiek of psychisch kwetsen van andere leerlingen/leerkrachten (pesten) 

• Onbeleefd gedrag t.o.v. medeleerling/leerkracht, …  

• Ongepast woordgebruik  

• Bewust materiële schade aan je eigen materiaal/materiaal van iemand anders  

Signaal dat gegeven wordt = Time-out (verwijderen van de speelplaats(naar secretariaat /directie).  In 

extreme situaties worden de ouders opgebeld en gevraagd om de leerling te komen ophalen. 

P : De school neemt bovenstaande overtredingen zeer ernstig. Hierbij is het noodzakelijk om de meest 

doeltreffende strategie te kunnen kiezen.  

Maatregelen= 

A : We verwachten: 

• Dat in sommige omstandigheden materiële schade hersteld/vergoed wordt.  Ouders worden per 

brief, telefoon, agenda of gesprek op de hoogte gebracht door de zorgcoördinator of directie.  

Al naargelang de omstandigheden.  De noodzaak van herstellen of vergoeden van de schade 

wordt steeds met het zorgteam en klasleerkracht besproken. (bij schade aan materiaal kan het 

een suggestie zijn om de leerling van zijn/haar spaarcentjes(of deels) de schade te laten 

vergoeden.)   

• Dat een herstelfiche (bij fysiek of psychisch kwetsen) wordt ingevuld door de leerlingen tijdens de 

eerstvolgende speeltijd.  De fiche gaat eveneens mee naar huis ter ondertekening en bespreking 

met en door ouders.  De volgende dag wordt er tijd gemaakt voor het herstel. (bijvoorbeeld een 

gesprek, het afgeven van een tekening, een kaartje,…) Ook dan spelen de kinderen niet buiten en 

werken zij aan hun ‘herstel’. 

• Bij meermaals zware overtredingen wordt een rode gedragskaart (sancties staan in de kijker) 

opgesteld.  Samen met de klasleerkracht worden werkpunten geformuleerd en besproken. Indien 

de werkpunten niet nageleefd worden volgen er sancties: 

- Uitsluiten om deel te nemen aan geplande uitstappen (schoolreis, sportdag, …)  

- Uitsluiten van ‘leuke’ activiteiten(bijv een turnles, een activiteit,…) 

- In extreme situaties aangifte doen bij de politie 

• Samenwerking met de ouders:  Samen wordt er bekeken welke hulp de leerling in kwestie 

nodig heeft.  Wanneer kinderen herhaaldelijk ernstige overtredingen plegen gaan we ervan uit 

dat het begeleiding en hulp nodig heeft.  We verwachten van ouders dat ze samen met de 

school op zoek gaan naar een manier om de leerling te begeleiden in zijn gedrag. 

We nemen volgende stappen:  

→Individuele gesprekken met leerling/slachtoffers/ouders door directie, zoco en klasleerkracht met 

het accent op het zoeken naar gepaste hulp voor de leerling.  
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→In extreme situaties zullen ouders gevraagd worden om de leerling te komen afhalen op school. 

→Het CLB wordt op de hoogte gebracht en heeft een ondersteunende/begeleidende rol.   

→ Invoeren van rode gedragskaart (sancties staan in de kijker)  

→Sanctioneren 

→ Ouders van de ‘slachtoffers’ worden ook op de hoogte gebracht. 
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OPA 4 Voorlopige preventieve schorsing/tuchtmaatregel (max. 10 dagen) 

Fase 3 Verhoogde zorg en uitbreiding van de zorg (zorgtraject) 

O : Wanneer na een tijdspanne van 2 weken bovenvermelde maatregelen onvoldoende afdoend zijn, kan 

de leerling worden geschorst voor onbepaalde tijd.  

P : Een schorsing (al dan niet met een tuchtstraf) is een zware straf. Bij een preventieve schorsing blijf je 

maximaal 10 opeenvolgende lesdagen thuis. Een tijdelijke uitsluiting is maximaal 15 dagen. Directie 

beslist dit in samenspraak met klassenraad. In de klassenraad zit ook een CLB-medewerker die advies 

mag geven. Na een preventieve schorsing kan een tuchtstraf (tijdelijke of definitieve uitsluiting) volgen. 

De school kan de ouders ondertussen verplichten om externe hulpverlening te zoeken indien dit nodig 

geacht wordt.  

A : We verwachten dat: 

• Materiële schade hersteld/vergoed wordt  

• Slachtoffer wordt betrokken bij het zoeken naar herstel  

• Samenwerking met de ouders  

We nemen volgende stappen: 

→De school opent een tuchtdossier.  

→Ouders worden opnieuw uitgenodigd voor een gesprek  

→Het CLB kan een ondersteunende/begeleidende rol hebben. 

→De leerling wordt geschorst voor onbepaalde tijd.  

→Eventuele aangifte politie 

 

OPA 5 Definitieve uitsluiting 

 

Fase 3 Uitbreiding van de zorg 

 

O : Wanneer na een voorlopige preventieve schorsing/tuchtmaatregel zich opnieuw ernstige incidenten 

voordoen onvoldoende, kan de leerling definitief verwijderd worden.  

 

P : Als de school je definitief wil uitsluiten, moet de klassenraad eerst advies geven. In de klassenraad zit 

ook een CLB-medewerker die advies mag geven.  

 

A : We verwachten dat: 

• Materiële schade hersteld/vergoed wordt  

• Samenwerking met de ouders  

 

We nemen volgende stappen:  

→Ouders worden opnieuw uitgenodigd voor een gesprek.  

→De leerling wordt verwijderd uit de school.  

→De school gaat samen met je ouders (en eventueel het CLB) op zoek naar een nieuwe school.  

→Eventuele aangifte politie 
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* Enkele afspraken bij het gebruik van een gedragskaart 

 

Een groene volgkaart dient enkel om de leerling in kwestie bewust te maken van de meest storende 

gedragingen waaraan hij/zij zich moet houden. (OPA 1 – OPA 2)  

 

• Eén werkpunt per kaart. (motivatie) 

 

• Op het einde van de week volgt er telkens een evaluatiegesprek met de zorgcoördinator/klasleerkracht 

(groene kaarten) en/of zorgcoördinatordirecteur(rode kaarten). Op het einde van de week wordt de 

volgkaart aan de ouders bezorgd. (zorgcoördinator of klasleerkracht)  

 

• Wanneer na een week het werkpunt meer dan 2 keer niet werd nageleefd, volgt er automatisch een rode 

gedragskaart. (directeur of zorgcoördinator) 

 

• Indien een groene gedragskaart niets oplevert, kan een rode gedragskaart (zelfde principe) gegeven 

worden waaraan sancties gekoppeld zijn bij het niet naleven van de werkpunten. (OPA 3) 

 

Materialen 

• Brief om ouders op de hoogte te brengen.(beschadiging of besmeuren van…) 

• Groene gedragskaart = OK 

• Rode gedragskaart = OK 

• Herstelfiche 


