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Beschrijving van het onderwerp 

 

Een Time-outlokaal stond al langere tijd op ons ‘schoolverlanglijstje’. Deze wens is in het huidige 

Schoolplan opgenomen en was door middel van een uitstekende samenwerking tussen de ‘time-out 

commissie’ heel snel geregeld. Het is echt iets wat zichtbaar bijdraagt aan het kunnen afstemmen op 

kinderen. 

We hebben hiermee een duidelijke stap gezet in het kunnen ‘handelen’ van kinderen met moeizaam 

gedrag en/of veel overprikkeling. Omdat het kind (en de klas of de leerkracht) tot rust kan komen, is 

het voor allemaal een oplossing die preventief helpt. Het moet nog blijken of deze oplossing de 

mogelijkheid vergroot om een kind met moeilijk gedrag op onze school te begeleiden i.p.v. een TLV 

aan te vragen. 

Het vergroot al wel zichtbaar het welbevinden van de kinderen die er gebruik van maken. De sociale 

veiligheid in de klas is ook vergroot en het geeft de leerkracht, weliswaar binnen de gestelde kaders, 

de gelegenheid meer aan de pedagogische (onderwijs)behoeften van een kind tegemoet te komen. 

 

 

Betrokkenen bij dit project 

 

Het hele team is betrokken bij het opzetten en uitvoeren van deze ontwikkelstap: IB middenbouw en 

IB bovenbouw, OA’ers, RT leerkrachten en een leerkracht die ook zitting heeft in ons ontwikkelteam 

m.b.t. het Schoolplan. 

Het initiatief komt van de IB’ers, terwijl de wens bij heel het team leefde. 

De kennis over en ervaring met moeizaam gedrag die op school aanwezig is, is ingezet. 

Een van de OA’ers werkt ook op het VO en begeleidt daar kinderen die gebruik maken van de time-out  

ruimte daar. Haar inbreng was helpend. 

Qua organisatie en concrete uitvoering had een van de IB’ers er al veel over nagedacht, daar is een 

heel praktisch plan uitgerold, dat is gedeeld, bijgesteld en…we zijn gewoon begonnen! De komende 

Schoolplanperiode gaan we nog wel nadenken over verdieping van de doelstellingen. 

 

 

Borging 

 

Niemand wil het meer missen… 

Er is één coördinator die het overzicht heeft over het geheel, die ook direct aanspreekpunt is wat 

betreft de concrete organisatie en die ook beslisbevoegdheid heeft bij ziekte van een toezichthouder 

enz. 

We evalueren regelmatig met betrokkenen. Daar leren we veel van. Op de Bouwvergaderingen of de 

centrale personeelsvergadering wordt kort teruggekoppeld als daar aanleiding voor is. 
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Vanuit de interne begeleiding wordt er voortdurend gelet op de organisatie, het toezicht, wat doet de 

toezichthouder daar, welke kinderen komen er volgens de gemaakte afspraken, zijn de kaders nog in 

beeld. 

Van genoemde evaluatiemomenten wordt een verslag gemaakt en dit wordt gedeeld en zo nodig 

besproken op de Ontwikkelteam (uitvoering Schoolplan) bijeenkomsten. 

 

 

Mogelijkheden om informatie te delen 

 

We willen als eerste graag per mail informatie geven. Dan kán er een andersoortige afspraak 

gemaakt worden als dat nodig is: bellen of komen 

 


