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Focus op gewenst gedrag 
Stop, walk, talk (Rob Horner) 

Deze methodiek tegen pesten en ongewenst gedrag kan op basis van afspraken en visuele 

ondersteuning worden ingevoerd in de klas- en speelplaatswerking.  

 

De symbolen zijn herkenbaar en duidelijk voor alle leeftijden.  

 

De persoon die last ondervindt van een probleemsituatie of van probleemgedrag geeft een STOP 

signaal. De veroorzaker van het probleemgedrag krijgt dus duidelijk de boodschap ermee te stoppen.  

 

De leerling wandelt weg van het probleem. Hij gaat op zoek naar afleiding, andere vrienden of een 

andere situatie. 

Enkel wanneer het probleemgedrag toch blijft voortduren, wordt de hulp van een volwassene 

ingeroepen. De leerkracht gaat in gesprek met de kinderen op een niet bestraffende manier (no 

blame). Hij viseert de pester niet, maar blijft focussen op wat wel goed gedrag is. Indien het 

probleem niet opgelost geraakt, wordt  de zorglkr / zorgco / directie betrokken in het hele verhaal.  

Wanneer het probleemgedrag zich herhaalt, krijgen de leerlingen de kans om hier samen onderling 

over te praten. Er wordt in het knutsellokaal op de speelplaats een time-outzone voorzien waar ze de 

tijd en de mogelijkheid krijgen te overleggen over een sociaal probleem. 

De leerkrachten houden in het oog of het probleem geneutraliseerd geraakt.  

Indien niet, worden er vervolggesprekken met leerkrachten, ouders, zorgco en directie (en CLB) 

georganiseerd.  

Wanneer een pester zich niet aan de regels houdt en probleemgedrag blijft vertonen, kan dit leiden 

tot schorsing van  bepaalde activiteiten of uitsluiting.  

De leerkracht legt de nadruk op wat de leerling wél moet doen. Dit doet hij best door “niet-taal” te 

vermijden en korte, positieve boodschappen te formuleren. Want… negatieve regels zetten aan tot 

ongewenst gedrag.  

 

 

 

 

 

 

 



Stappenplan naar goed gedrag 

Bijlage 2 bij schoolreglement juni 2018 
 

 

 

  

 
 
 
 
Zeg tegen de andere dat  hij moet stoppen 
met wat jij heel vervelend vindt. 
 

 

 

 
 
 
 
Wandel weg van het probleem 

 
                                    
 
 
 

 
 
Als het foute gedrag niet stopt, praat dan met 
een leerkracht op de speelplaats. 

 
De leerlingen krijgen de kans om in de time-
out ruimte te praten over het probleem en 
samen op zoek te gaan naar oplossingen 

 

 
 
 
 
Indien het probleem niet opgelost geraakt, 
wordt de leerkracht van je klas erbij betrokken 
 

 
                                                                           

 

  

 
Als het probleemgedrag blijft duren kunnen de 
ouders, de directie, de zorgcoördinator en het 
CLB erbij betrokken worden om een oplossing 
of een aanpak te zoeken.  
 
Als er geen beterschap is, kan de leerling 
uitgesloten worden voor bepaalde 
activiteiten. 
 

 

 


