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Vooraf 
Dit is het omgangsprotocol van onze school. Hierin staat hoe wij, als school, 

vinden dat we met elkaar om moeten gaan. Overal, maar in het bijzonder op 

een basisschool, is het van belang dat kinderen, ouders en leerkrachten op 

een goede manier met elkaar omgaan. Wij zijn van mening dat het goed is 

als iedereen weet wat wel en wat niet kan. Onze uitgangspunten zijn: 

respect, verantwoordelijkheid en samenwerking.  

 

Op De Hobbitstee hanteren we de Oepsregels en maken we gebruik van de 

Kanjertraining. Dit zijn onze basisregels. Deze regels gelden natuurlijk niet 

alleen voor de kinderen. Wij verwachten dat ouders en leerkrachten zich ook 

aan deze regels houden.   

 

Oeps je mag elkaar niet storen 

 Niet door je gedrag 

 Niet door je houding 

 Niet door je taalgebruik 

 

Kanjertraining 

 We vertrouwen elkaar 

 We helpen elkaar   

 Niemand speelt de baas 

 Niemand lacht uit 

 Niemand doet zielig 

  



3 

 Protocol ‘omgang’ obs de Hobbitstee 2017 

 

 

Wat verwachten wij van leerkrachten, leerlingen en ouders? 

 

1. Wij verwachten dat iedereen weet waar de grenzen van goed fatsoen en 

redelijkheid liggen. 

2. We gaan respectvol met elkaar om. We noemen elkaar bij de naam en 

gebruiken geen scheldwoorden of bijnamen.  

3. We informeren elkaar als we een probleem zien. We bespreken de 

problemen met de mensen die het aangaat en die kunnen handelen, niet 

met elkaar.  

4. We passen hoor en wederhoor toe en gaan niet op één partij af. Hoe kijkt 

de andere partij ertegenaan?  

5. We staan open voor kritiek. We spreken elkaar aan op gedrag dat niet 

prettig is.  

6. We discrimineren en pesten niet!  

7. Meningsverschillen lossen wij op door te praten. Wij uiten geen vormen van 

agressie, zoals schoppen, schelden en slaan.  

8. We zijn zuinig op onze eigen spullen en de spullen van een ander.  

9. We houden onze omgeving netjes en veilig.  

10. We werken samen zodat alle leerlingen een prettige en veilige schooltijd 

hebben.  

 

 


