
De escalatieladder 
 

Hoe wij handelen bij escalaties met fysieke en/of verbale agressie 

 

Stap 1 Stap 2 Stap 3 
 

Time-out plek andere groep 
 

Time-out plek IB of directie 
 

Time-out plek directie 

 
Fysieke en/of verbale 
agressie 
slaan, schoppen, vechten, 
pesten, bijten, niet luisteren 
naar of  brutaal zijn naar 
leerkrachten en andere 
volwassenen binnen school ,  
verstoring van de les 

 
Fysieke en/of verbale 
agressie 
slaan, schoppen, vechten, 
pesten, bijten, niet luisteren 
naar of  brutaal zijn naar 
leerkrachten en andere 
volwassenen binnen school ,  
verstoring van de les 

 
Fysieke en/of verbale 
agressie 
slaan, schoppen, vechten, 
pesten, bijten, niet luisteren 
naar of  brutaal zijn naar 
leerkrachten en andere 
volwassenen binnen school ,  
verstoring van de les 

Registratie Esis door leerkracht Registratie Esis door leerkracht 
en 
Interne Begeleiding 

Registratie Esis door leerkracht 
en 
directie 

1 t/m 4 
 Incident 1-3, plaatsing 

in andere groep 

 hierna door naar stap 2 
 
 
 
 
5 t/m 8 

 Incident 1-2, plaatsing 
in andere groep 

 hierna door naar stap 2 
 

1 t/m 4 
 incident 4-6, plaatsing 

bij IB of directie 

 hierna door naar stap 3 
 
 
 
 
 
5 t/m 8 

 incident 3-4, plaatsing 
bij IB of directie 

 hierna door naar stap 3 
 

1 t/m 4 
 incident 7-9 plaatsing 

bij directie, ouders/ 
             verzorgers vragen om  
             hun kind op te halen,  
             melding bij leerplicht 

 incident 10 en meer, 
              plaatsing bij directie, 
             dagdeel schorsing,  
             melding bij inspectie 
5 t/m 8 

 incident 5 plaatsing bij 
directie, ouders/ 

             verzorgers vragen om  
             hun kind op te halen,  
             melding bij leerplicht 

 incident 6 en meer, 
              plaatsing bij directie, 
             dagdeel schorsing,  
             melding bij inspectie 
 

 
Dezelfde dag, dagdeel contact 
met ouders/ verzorgers door 
de leerkracht 

 

Direct contact met ouders/ 
verzorgers door leerkracht, 
actie volgt binnen een week 
door IB of directie 

Direct contact met ouders/ 
verzorgers door directie 

 
 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de groepen 1 t/m 4 en 5 t/m 8, daar jonge kinderen nog 
bepaalde vaardigheden moeten aanleren. 
 
1 t/m 4:  incidenten 1-3, 4-6, 7-9 en 10  
5 t/m 8  incidenten 1--2, 3-4 en 5-6 incidenten.  

 
 
 


