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1. Positief pedagogisch klimaat 
 
De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan het tot stand laten komen van een positief 
pedagogisch klimaat op de Kindercampus. We vinden het belangrijk dat kinderen, 
leerkrachten en ouders op een positieve manier met elkaar omgaan. Hiervoor zijn een 
aantal kenwaarden opgesteld.  
 
Onder deze kernwaarden zijn verschillende afspraken gemaakt die van belang zijn voor 
een positief pedagogisch klimaat. De afspraken zijn onderverdeeld in kindgedrag, 
medewerkergedrag en oudergedrag.  
 
Op school staat de parasol symbool voor de afspraken die gemaakt zijn over de manier 
waarop we omgaan met elkaar. Op de kinderopvang staat de boom hiervoor symbool.  
 
Ieder schooljaar zullen er 4 PPK weken plaatsvinden. In iedere week zal er één kernwaarde 
met een bijbehorende afspraak centraal staan. Die gaan we in deze week oefenen met de 
kinderen, leerkrachten en ouders. Ieder schooljaar komen alle 4 de kernwaarden aan bod. 
De afspraken zullen ieder jaar wisselen. Dit document is bedoeld als groeidocument.  
 
 

2. Kernwaarden 
 

❖ Respect, we houden rekening met alles en iedereen, respect staat op nummer één! 
Respect voor  elkaar en de natuur is de belangrijkste kernwaarden  binnen onze 
Kindercampus. Door het naleven van de gemaakte afspraken accepteren we 
iedereen zoals ze zijn.  
 

❖ Positieve benadering, we zijn aardig en lief én blijven positief! 
Elk kind is uniek en mag er zijn. Het benadrukken van positief gedrag en het geven 
van complimenten zorgt voor een positieve en gezellige sfeer. Een positieve 
opvoeding helpt kinderen om vaardigheden te ontwikkelen die ze in hun leven 
nodig hebben. 

 
❖ Persoonlijke ontwikkeling, we mogen uniek zijn en dat is fijn! 

Ieder kind komt persoonlijk tot ontwikkeling op zijn eigen manier en in zijn eigen 
tempo, door aan te sluiten bij de beleving, interesse en leerbehoefte van elk 
individueel kind. Het geven van complimenten, affectie en aandacht leidt tot 
persoonlijke groei.. 
 

❖ Structuur en veiligheid, we weten hoe het moet en houden het veilig en goed! 
Ieder kind heeft baat bij structuur en veiligheid. Kinderen die zich veilig en zeker 
voelen, voelen zich vrij om op onderzoek uit te gaan en hun ervaringen te 
verbreden. Hierdoor worden ze in staat gesteld om nieuwe dingen te leren. Door 
consequent en respectvol grenzen te stellen aan het gedrag van kinderen, weten ze 
wat je van hen verwacht. Door zelf het goede voorbeeld te geven, 
gedragsafspraken regelmatig te herhalen, gewenst gedrag te benoemen en te 
belonen, kan gewenst gedrag in stand blijven. 
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3. Afspraken op de drie niveaus  
 
Kernwaarde 1  Respect  
 
Kindgedrag 
Afspraak 1  Sociale verantwoordelijkheid 

• Wanneer ik iets nodig heb, vraag ik daar vriendelijk om 

• Ik luister actief en laat een ander uitpraten 

• Ik ben beleefd en aardig tegen anderen  

• We helpen elkaar en komen samen tot een oplossing 

• Ik spreek leerkrachten aan met juf of meneer 

• Ik spreek de pedagogisch medewerkers aan met juf/meneer of de voornaam  

• Ik houd rekening met anderen 

• Ik praat ruzies uit met anderen. 
 
Afspraak 2  Materiële verantwoordelijkheid 

• Ik ga voorzichtig om met een ander, mezelf en de natuur 

• Als ik gewerkt of gespeeld heb, laat ik de omgeving netjes achter 

• Ik vraag het eerst, voordat ik iets leen van een ander 

• Ik gebruik de “buitenspeel”-materialen waar ze voor gemaakt/geschikt zijn 
 
Leerkracht/pedagogisch medewerker gedrag 
Afspraak 1  Sociale verantwoordelijkheid 

• Ik begroet mijn collega’s, kinderen en ouders 

• Ik ga op een respectvolle manier met anderen om (taalgebruik en houding) 

• Ik neem de tijd om goed te luisteren naar anderen en sta open voor alle partijen 

• Ik reageer rustig en geduldig 

• Ik neem vragen en klachten van ouders serieus 

• Ik geef het goede voorbeeld 
 
Afspraak 2  Materiële verantwoordelijkheid 

• Wanneer ik materialen gebruik, in of buiten de groep, zet ik ze weer terug waar ze 
horen 

• Als ik iets leen/gebruik van een collega, zorg ik dat het netjes en compleet terugkomt 

• Als ik met mijn groep in een andere of gemeenschappelijke ruimte heb gewerkt, laat ik 
die netjes achter 

• Als iets kapot gaat, zorg ik ervoor dat het gemaakt wordt  

• Ik zorg voor een rustige sfeer tijdens de pauzes 
 
Oudergedrag 
Afspraak 1  Sociale verantwoordelijkheid 

• Ik probeer rustig te blijven voordat ik reageer op iets dat gebeurd is 

• Ik let op mijn taalgebruik 

• Als Nederlands mijn tweede taal is, probeer ik die zoveel mogelijk te gebruiken 

• Ik bespreek problemen niet in het bijzijn van kinderen tenzij het de kinderen zelf 
aangaat 

• Ik spreek de medewerkers aan op een geschikt moment wanneer ik iets wil bespreken 

• Ik spreek uit  waar ik mee zit bij de juiste persoon 

• Ik praat respectvol over de kinderen, medewerkers en andere ouders 

• Ik houd rekening met anderen 
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• Ik luister actief en laat een ander uitpraten 

• Ik leer mijn kind om beleefd en aardig te zijn door dit zelf ook te zijn (goed 
voorbeeldgedrag) 

• Ik leer mijn kind ruzies op te lossen door te praten 

• Ik geef ruzies/pestgedrag door aan de medewerkers 
 
Afspraak 2  Materiële verantwoordelijkheid 

• Ik zorg dat spullen van de Kindercampus die mee naar huis gaan netjes blijven en op 
tijd terug zijn 

• Ik zorg dat ik op de hoogte ben van actualiteiten van de Kindercampus  

• Ik zorg dat de Kindercampus schoon blijft 
 
Kernwaarde 2  Positieve benadering  
 
Kindgedrag 
Afspraak 1 Sociale verantwoordelijkheid  

• Ik draag actief bij aan een positieve sfeer binnen de Kindercampus door anderen 
positief te benaderen 

• Ik begroet de leerkrachten/leiding en de kinderen uit mijn groep en zeg 
”goedemorgen” 

• Ik noem een ander kind bij zijn/haar  voornaam 

• Ik ben bereid iemand te helpen 

• Als ik iets krijg of geholpen word, zeg ik ‘dankjewel’ 

• Ik geef een ander een complimentje 

• Ik zorg samen voor een prettige sfeer 
 
Afspraak 2  Materiële verantwoordelijkheid  

• Ik raap spullen van mezelf op (en ook van een ander), die op de grond zijn gevallen 

• Ik help een ander als hij hulp nodig heeft 
 
Leerkracht/pedagogisch medewerker gedrag 
Afspraak 1  Sociale verantwoordelijkheid 

• Ik geef anderen en mezelf complimenten en toon waardering voor gemaakt werk 

• Ik draag actief bij aan een positieve sfeer binnen de Kindercampus door anderen 
positief te benaderen 

• Ik beëindig elke dag positief met een compliment, positieve samenvatting of beloning 

• Ik sluit een vervelende situatie op een positieve manier af 
 
Afspraak 2  Materiële verantwoordelijkheid 

• Als iets kapot gaat, meld ik dit  
 
Oudergedrag  
Afspraak 1  Sociale verantwoordelijkheid 

• Ik zorg voor een prettige en veilige sfeer op de Kindercampus samen met de 
medewerkers en kinderen 

• Ik ben bereid iemand te helpen 

• Ik probeer waar mogelijk te helpen op de Kindercampus 

• Ik sluit een vervelende situatie af op een positieve manier 

• Ik benadruk als een ander goed gedrag laat zien 
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Afspraak 2  Materiële verantwoordelijkheid 

• Ik zorg dat de post die van de Kindercampus komt door mij gelezen wordt en reageer 
als het nodig is  

• Ik besteed aandacht aan het werk en de spullen die mijn kind meebrengt 

• Ik ben betrokken bij het (huis)werk van mijn kind 

• Ik laat goed voorbeeldgedrag zien  
 
Kernwaarde 3 Persoonlijke ontwikkeling 
 
Kindgedrag 
Afspraak 1  Sociale verantwoordelijkheid 

• Ik mag er wezen 

• Ik mag mezelf zijn 

• Ik mag ontdekken 

• Ik ben bereid iemand te helpen 

• Ik speel en werk met andere kinderen samen 

• Ik los mijn problemen op met praten 

• Ik probeer eerst iets zelf en vraag daarna pas om begeleiding 

• Ik help op de Kindercampus mee met opruimen 

• Ik mag zelf denken 

• Ik mag in mijn eigen tempo groeien 

• Ik mag op een goede manier mijn mening geven 
 
Afspraak 2 Materiële verantwoordelijkheid 

• Ik zorg ervoor dat ik mijn spulletjes altijd op tijd bij me heb 

• Ik mag mijn eigen spel/ werkje kiezen 

• Als ik een keer niet mee mag doen met een spel, kies ik iets of iemand anders om mee 
te spelen. 

• Als ik ergens niet bij kan vraag ik om hulp 

• Ik ruim iets op voordat ik aan iets nieuws begin 

• Ik geef de post  van de Kindercampus thuis af 
 
Leerkracht/pedagogisch medewerker gedrag 
Afspraak 1  Sociale verantwoordelijkheid 

• Ik geef de kinderen de aandacht die nodig is 

• Ik reageer rustig en geduldig 

• Ik help kinderen om beleefd en aardig tegen elkaar te zijn 

• ik ben een voorbeeld in mijn taalgebruik en stimuleer dit 

• Ik kijk kritisch naar mijn eigen handelen 

• Ik leer kinderen wat een goede hygiëne is door bv handen te laten wassen na een 
toiletbezoek 

 
Afspraak 2  Materiële verantwoordelijkheid  

• Ik zorg voor goede voorbereiding van de dag 
 
Oudergedrag 
Afspraak 1  Sociale verantwoordelijkheid 

• Ik bespreek problemen met de leerkracht / pedagogisch medewerker van mijn kind 
met als doel om gezamenlijk tot een oplossing te komen 

• Ik denk eerst na  voordat ik reageer op iets dat gebeurd is 
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• Ik leer mijn kind om ruzies uit te praten 

• Ik laat mijn kind eerst zelf iets proberen/oplossen, daarna kunnen ze om begeleiding 
vragen 

• Ik leer mijn kind zelf te beslissen met wie hij/zij wil spelen 

• Ik leer mijn kind wat een goede hygiëne inhoudt door bv handen te laten wassen na 
een toiletbezoek 

• Ik ben op de hoogte van de afspraken bij het ophalen van mijn kind op de 
Kindercampus 

• Vanaf groep 3 na de kerstvakantie laat ik mijn kind op de basisschool zelfstandig naar 
boven gaan (voor ouder waardevol bespreken) 

• Ik zorg voor het goede voorbeeld voor mijn kind 

• Ik help kinderen om beleefd en aardig te zijn tegen elkaar 
 
Afspraak 2  Materiële verantwoordelijkheid 

• Ik leer mijn kind te spullen op te ruimen waar het mee gewerkt / gespeeld heeft, 
voordat mijn kind aan een ander werkje begint 

• Ik laat mijn kind mee op onderzoek gaan : wandelen, boodschappen doen, uitstapje 

• Ik geef mijn kind huishoudelijke taakjes zoals helpen met het dekken en afruimen 
van de tafel 

 
Kernwaarde 4  Structuur/veiligheid 
 
Kindgedrag 
Afspraak 1  Sociale verantwoordelijkheid 

• Ik gebruik de ‘stop = hou op’ methode en geef aan waar ik last van heb 

• Als ik merk dat een kind ruzie heeft of gepest wordt geef ik dat door aan de leerkracht 
/ leiding, dat is geen klikken maar in bescherming nemen 

 
Afspraak 2  Materiële verantwoordelijkheid 

• Ik help mee met opruimen en zorg voor een veilige/opgeruimde (leer)omgeving 

• Ik leg mijn persoonlijke spullen op de desbetreffende plek 

• Ik ga op een rustige manier naar binnen en loop rechts op de trap 

• Ik gebruik de materialen/meubels waar ze voor gemaakt/geschikt zijn 

• Ik speel met speelgoed op de daarvoor bestemde plaats en ruimte 

• Binnen gedraag ik me rustig 
 
Leerkracht/pedagogisch medewerker gedrag 
Afspraak 1  Sociale verantwoordelijkheid 

• Ik spreek uit waar ik mee zit bij de juiste persoon 

• Ik ben tijdig aanwezig in de klas (voor de kinderen er zijn) 

• Ik bied structuur bij het binnenkomen en verlaten van de school en begeleid hierbij  

• Ik surveilleer actief en ondersteun het naleven van de regels 

• Ik treed adequaat op bij ruzies/pesten 

• Ik  leer kinderen de afspraken, ondersteun ze in het naleven ervan en handel zelf 
naar de gemaakte afspraken  

• Ik heb mijn groep overzichtelijk ingedeeld 

• Ik heb een duidelijke dagindeling en maak deze zichtbaar  

• Er is een groepsmap met daarin de afspraken  

• Ik zorg voor duidelijke, regelmatige communicatie met ouders 

• Ik neem het serieus als pestgedrag wordt gemeld en ga er actief mee aan de slag 
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• Wanneer een kind afwijkt van de gemaakte afspraken stel ik de ouders op de 
hoogte  

• Wanneer een onbekend iemand een kind op komt halen, zorg ik dat ik geïnformeerd 
ben of vraag ik het na bij ouders voordat ik een kind meegeef 

• Ik controleer de buiten- en binnenruimte voor het spelen op veiligheid 

• Ik sluit kasten, deuren en hekjes veilig af 
 
Afspraak 2  Materiële verantwoordelijkheid  

• Ik houd de Kindercampus  netjes en opgeruimd 

• Als iets kapot gaat, zorg ik ervoor dat het gemaakt wordt  

• Ik laat materialen in de gymzaal altijd op een veilige manier achter 

• Ik laat kinderen spelen op de daarvoor bestemde plaats en ruimte 

• Ik eet en drink samen met de kinderen  

• Ik laat kinderen rustig spelen 

• Ik laat kinderen persoonlijke spullen op de desbetreffende plek leggen 

• Ik ben niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van speelgoed of andere spullen 
 
Oudergedrag 
Afspraak 1   Sociale verantwoordelijkheid 

• Ik leer mijn kind omgaan met het verkeer 

• Wanneer ik met de auto kom, zet ik mijn kind veilig en vlot af 

• Ik meld mijn kind af bij ziekte e.d. 

• Ik zorg dat mijn kind op tijd op de Kindercampus is en wordt opgehaald 

• Ik zorg dat mijn kind goed verzorgd op de Kindercampus komt 
 
Afspraak 2  Materiële verantwoordelijkheid  

• Ik geef mijn kind de spullen mee in een tas die hij/zij nodig heeft voor de 
Kindercampus 

• Ik zorg dat de Kindercampus de juiste adres-, telefoon- en mailgegevens heeft 

• Ik zorg voor gezonde pauze/lunchpakketjes 

• Ik zorg elke week voor schone gymkleren 
 
 

4. PPK weken 
 

Ieder schooljaar gaan we 4 PPK weken organiseren. In die week staat er één kernwaarde 
centraal met een bijbehorende afspraak op kindniveau, leerkracht/medewerker niveau en 
ouderniveau. Deze gekozen afspraak geldt dus voor alle kinderen, leerkrachten en ouders. 
Iedere PPK week zal er een andere kernwaarde + afspraak centraal staan.  
 
Tijdens die week gaan we aan de slag met het oefenen van de afspraak. In grote lijnen 
wordt dat in iedere groep op dezelfde manier gedaan, zowel op de basisschool als op het 
kinderdagverblijf. Verder vult de leerkracht/pedagogisch medewerker zelf in hoe dit 
precies wordt vormgegeven.  
 
Voordat de PPK week van start gaat wordt dit gecommuniceerd naar kinderen, 
leerkrachten/medewerkers en ouders. Dan zal ook worden verteld welke kernwaarde en 
afspraak in die week aan bod komt. Tijdens de PPK week zal de kernwaarde en de afspraak 
op grote papieren door de campus hangen, zodat dit goed zichtbaar is voor iedereen. 
Daarnaast wordt er aandacht aan besteed in de groep.  


