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De grondwet van De Kristal 

Wij vinden het belangrijk kinderen sociale vaardigheden aan te 
leren. De basis hiervan is: Respect voor elkaar!

De Kristal werkt met het programma De Vreedzame School. 
Daarbij hoort een grondwet: We willen dat de school voor ieder- 
een een fijne, vertrouwde en veilige plek is.
Daarom houdt iedereen zich aan de grondwet van De Kristal:

Onze grondwet 
1. Wij zijn aardig voor elkaar en helpen elkaar;
2. Wij luisteren naar elkaar en alle juffen en meesters;
3. We lopen en praten rustig in de school;
4. We gaan voorzichtig om met de spullen van school, 
 van onszelf en van de ander;
5. We houden onze school opgeruimd en netjes.

Deze zijn gericht op het vreedzaam, en dus veilig omgaan met 
elkaar. De belangrijkste regel is: we zijn aardig voor elkaar en hel- 
pen elkaar.

Dat leren de leerlingen door middel van lessen en van de situ- 
aties waar we mee te maken krijgen. Het echte leven is onze 
leerschool.

De grondwet is de basis voor de groepsregels. Aan het begin 
van het schooljaar stelt de leerkracht samen met de leerlingen 
de groepsregels van de eigen groep op. Deze worden door alle 

leerlingen en de leerkracht ondertekend en krijgen een mooie 
plek in het lokaal.

De grondwet hangt verspreid door de school heen en geldt voor 
eenieder die in de school is. U mag als ouder van ons verwachten 
dat wij u met respect tegemoet treden. Dit verwachten we ook 
van u. Natuurlijk kan het voorkomen dat we van mening verschil- 
len. Hierover kan altijd gepraat worden.

Wij willen dat De Kristal een veilige school is. Daarom hanteren 
wij, naast de grondwet een aantal protocollen en gedragscodes. 
Het protocol ‘Schorsing en verwijdering’ dat stichting breed is 
vastgesteld. Dit protocol wordt gevolgd indien er sprake is van 
structureel of ernstig incidenteel agressief gedrag in woord en/ 
of daad. Daarnaast beschikt De Kristal over een zgn. “Pestproto- 
col”, waarin beschreven staat hoe te handelen indien er sprake is 
van structureel pestgedrag. De Kristal bezit tevens een protocol 
“Gedragscode Fysiek Ingrijpen en Verbale Agressie”, waarin we 
beschrijven hoe wij te werk gaan als fysiek ingrijpen noodzakelijk 
is. Wij zullen fysiek ingrijpen indien de veiligheid van de leerling, 
medeleerlingen of personeel in gevaar is. Dit hebben wij ook ver- 
meld op ons aanmeldingsformulier waar ouders mee instem- 
men. Ook hanteert De Kristal de meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling. Alle protocollen liggen ter inzage in de 
school.


