
 

 

 
 
 

 
 
 
 
De Wilgenbomen  
In onze school zijn deze bomen in alle klassen terug te zien. Ze symboliseren de manier waarop wij 
willen dat we met elkaar omgaan op school. Dit alles noemen we ook wel de pedagogische identiteit 
van onze school. Wat bedoelen we nu precies met een symbool en welk gedrag verwachten wij 
hierbij van kinderen, leerkrachten en ouders.   
Er zijn 3 bomen. Eén boom laat zien welk gedrag we verwachten van de leerlingen. De ander gaat 
over het leerkrachtgedrag wat past bij onze school en onze manier van werken. De derde boom is de 
ouderboom. Daarin wordt benoemd wat we vanuit de ouders belangrijk vinden.  Elke boom bestaat 
bewust uit maar drie symbolen. Drie afspraken kan je onthouden en dus ook naleven. Dit wordt veel 
moeilijker als er veel meer regels en afspraken zijn.   
Aan de hand van de symbolen bespreken we gedragsregels binnen de school en klassen die passend 
zijn bij onze visie.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

De kinderboom  

 
  
Rust  
De meeste leerlingen hebben baat bij een rustige leeromgeving.  
Hiermee wordt niet bedoeld dat rust stilte is, maar dat er bijvoorbeeld niet geschreeuwd  
wordt door kinderen of door de gangen heen wordt gerend.  
Vaak wordt er samengewerkt binnen onze school. Een rustige omgeving draagt daaraan bij dat de 
kinderen van elkaar geen hinder ondervinden. Natuurlijk zijn er ook momenten waarbij kinderen 
onbezorgd plezier kunnen maken samen waarbij er meer geluid/onrust geproduceerd wordt. Denk 
hierbij aan gymlessen, het buitenspelen of crealessen.   
 
Respect  
Wat bedoelen we binnen onze school met respect?   
In onze groepen en binnen onze school hebben we vaak te maken met grote verschillen tussen 
kinderen op allerlei gebieden. De een is zeer sportief, de ander kan dat vogelnestje echt niet maken 
in de touwen. Sommigen hebben een talenknobbel en anderen hebben vooral talent voor rekenen. 
Het ene kind vindt het geweldig om in het middelpunt van de belangstelling te staan en klimt graag 
op dat podium, de ander is liever achter de schermen bezig. De een voetbalt graag, de ander leest 
liever een boek. Kortom elk kind is anders en ieder kind heeft eigen talenten.   
In een klas en binnen onze school vinden wij het heel belangrijk dat een ieder mag zijn zoals hij of zij 
is. En dat er dus respect en waardering is voor al die onderlinge verschillen. Je mag jezelf zijn met al 
je sterke en minder sterke kanten. Als dit respect er is geeft dit een gevoel en sfeer van veiligheid. 
Deze veiligheid is een van de belangrijkste basisvoorwaarden om tot leren te kunnen komen binnen 
een school.  
 
 
Vriendelijk  
Tijdens een schooldag zijn er vaak allerlei contacten tussen leerlingen, leerkrachten en ouders. Bijna 
de hele dag zijn we bezig met allerlei vormen van communiceren met elkaar. Zowel verbaal als non-
verbaal. Dit contact is er op vele momenten. Bijvoorbeeld het samen werken tijdens een rekenles of 
buiten op de speelplaats spelen. Soms is er een één op één gesprekje met de leerkracht. Of soms 
mag een leerling zeggen wat hij of zij van de spreekbeurt van een klasgenoot vindt.  
Wij vinden het op De Wilgen erg belangrijk dat we hierbij elkaar op een vriendelijke manier 
benaderen. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan taalgebruik. Welke woorden gebruik je wel, en welke 
juist niet? Ook iemand bedanken als je van diegene een traktatie krijgt vinden wij hier bijvoorbeeld 
bij horen. Hierdoor werken we met zijn allen aan een fijne sfeer in de klas waardoor kinderen met 
plezier naar school komen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

De leerkrachtboom 
 

   
G-G-G  
Gedurende een schooldag ben je als leerkracht veel bezig met kinderen feedback geven. Je benoemt 
vaak wat goed ging en geeft tips voor dingen die nog beter of anders zouden kunnen. Als team 
hebben wij afgesproken om zoveel mogelijk te reageren door de volgende drie stappen te doorlopen. 
Ten eerste het oog. Je beschrijft het Gedrag dat je ziet. Daarna volgt het hartje. Je zegt welk Gevoel 
dat gedrag jou als leerkracht geeft. Als laatste volgen de dominostenen. Je legt uit welke Gevolgen dit 
gedrag kan hebben. Het is mogelijk nog duidelijker met een heel eenvoudig voorbeeld. Een leerling 
zit achterover geleund op 2 poten van zijn stoel. Als leerkracht zou je dan als volgt kunnen reageren. 
Ik zie dat je schuin op je stoel zit. Ik ben bang dat je hierdoor gaat vallen en jezelf pijn doet.  
 
Consequenties  
Voor de kinderen is het belangrijk dat afspraken en regels op school in de verschillende klassen 
hetzelfde zijn. Dit zorgt voor duidelijkheid voor iedereen. Dit betekent voor ons als leerkrachten dat 
we afspraken hebben gemaakt over wat wel en niet mag binnen onze school. We proberen hierin 
steeds één lijn te trekken. Eigenlijk is dit precies hetzelfde als thuis. Ook daar is het goed is als ouders 
dezelfde regels hebben. Ook bij de consequenties hebben we één lijn getrokken. Als kinderen zich 
niet aan de afspraken houden vullen ze een OEPS-blad in. Op dit blad beschrijven ze wat er fout ging 
en hoe het een volgende keer anders kan. Dit blad wordt door de leerkracht met het kind besproken 
en bewaard. Mocht het herhaaldelijk voorkomen dat een kind een OEPS-blad in moet vullen dan 
wordt dit natuurlijk met de ouders besproken. Het is niet zo dat voor elk klein dingetje een OEPS-blad 
geschreven wordt. De leerkracht beslist of iets ernstig genoeg is voor een OEPS-blad.  
 
Team  
Voor de leerkrachten van De Wilgen vinden wij het erg belangrijk dat ze goed in een team 
samenwerken. Dit betekent dat we als team samen verantwoordelijk zijn voor de kinderen die op 
onze school zitten. Deze verantwoordelijkheid houdt dus niet op bij de deur van het eigen klaslokaal. 
Je helpt elkaar onderling als collega. Stel bijvoorbeeld dat er buiten op de speelplaats tijdens de 
pauze iets mis gaat. Een ruzietje of een valpartij. Iedere leerkracht die op dat moment in de buurt is 
kan dan degene zijn die dit probleem oppakt en oplost. Voor kinderen betekent het dus ook dat zij 
eraan moeten wennen dat ze niet alleen maar te maken hebben met de “eigen” leerkracht. Ook 
andere leerkrachten kunnen je soms helpen of ergens op aanspreken.  
 

Schoolafspraken behorende bij Wilgenbomen (Werkgroep Pedagogische Identiteit) 

Afspraken speelplaatsgedrag: 

1. Stoeien mag je wel, vechten mag je niet. 

2. Op het plein mag je met een foambal voetballen. 

3. Je ruimt zelf de gebruikte materialen op, de laatste groep controleert. 

4. Je mag naar het veld met toestemming van een leerkracht die toezicht houdt 

Afspraken zelfstandig werken in gezamenlijke ruimtes: 

1. Je praat rustig en alleen over het werk. 

2. Je zorgt goed voor elkaar en het materiaal. 

 



 

 

 

De Ouderboom 

Zoals in de leerkrachtboom al aangeeft, kunnen we niet zonder u als ouder. U vormt de basis voor uw 

kind. U geeft als ouder het vertrouwen in school en in uw kind. De 3 woorden zijn mooi verweven in 

de driehoek ouder – kind – school. Samenwerken, communiceren en vertrouwen tussen kind – 

ouder- school maakt dat we samen sterk staan in de ontwikkeling van uw kind en de kinderen op 

school.  

Gezamenlijk begeleiden we uw kind in zijn/ haar ontwikkeling. Hier is samenwerking en een 

transparante communicatie voor nodig. Wanneer u tegen problemen aanloopt, bent u altijd welkom 

om hierover met de leerkracht in gesprek te gaan. Samen zoeken we naar de juiste oplossing.  

 


