
Het aanleren van gedragsverwachtingen  groep 1 t/m 8 

Les  toiletgebruik  alle kinderen.  

1= Goed voorbeeld 

Groep 
voorbereiden 

‘We gaan oefenen met het  toiletbezoek  
Wat zijn ook alweer de regels die gelden als je naar het toilet gaat? 
Ja, inderdaad, dat zijn: 

 Plas en poep in de wc 

 Gebruik zoveel papier als je nodig hebt 

 Spoel door 

 Was je handen 

 Maak de deur dicht 

 Praat fluisterend 

 Je bent alleen op het toilet 

 Ga direct terug naar je werkplek (denk aan de afspraken van de 
gang) 

 Meld bij juf of meester als er iets mis is 
 

Heel goed onthouden! Waarom is het belangrijk dat we ons zo 
gedragen? Ja. Op die manier houden we de wc schoon en toon je 
respect voor de ander, lopen we veilig en met respect. Ik ga het nu 
een keer voordoen. Letten jullie op wat ik allemaal goed doe.’  

‘Modelen’ “Plas en poep” in de wc, scheur voldoende papier af, spoel door, was je 
handen en sluit de deur. 

Nabespreken  ‘Wat zagen jullie? Was dit een goed voorbeeld?  Plaste en poepte ik in 
de wc, gebruikte ik het papier goed, spoelde ik door, waste ik de 
handen en heb ik de deur dichtgemaakt? 
 

2= Fout voorbeeld (doet de leerkracht altijd zelf!) 

Groep 
voorbereiden 

‘Ik ga het nu nog een keer voordoen. Let nog een keer goed op wat ik 
allemaal doe.’  

Fout voordoen Scheur teveel papier af, vergeet door te spoelen en laat de deur achter 
je open. 

Nabespreken ‘Wat zagen jullie? Was dit een goed voorbeeld?   
Wat vinden jullie van het papier afscheuren? Wat vind je van het niet 
doorspoelen? Ik deed de deur niet dicht. Toon ik dan respect? 
 

3= Goed voorbeeld 

Groep 
voorbereiden 

Ik ga het nu nog een keer voordoen. 

‘Modelen’ “Plas en poep” in de wc, scheur voldoende papier af, spoel door, was je 
handen en sluit de deur. 

Nabespreken Wat zagen jullie? Was dit een goed voorbeeld?  Plaste en poepte ik in 
de wc, gebruikte ik het papier goed, spoelde ik door, waste ik de 
handen en heb ik de deur dichtgemaakt. 



4= Leerlingen oefenen 

Groep 
voorbereiden 

Nu mag een van jullie laten zien hoe je veilig en respectvol het 
toilet gebruikt  
 

 Plas en poep in de wc 

 Gebruik zoveel papier als je nodig hebt 

 Spoel door 

 Was je handen 

 Maak de deur dicht 

 Praat fluisterend 

 Je bent alleen op het toilet 

 Ga direct terug naar je werkplek (denk aan de afspraken van de 
gang) 

 Meld bij juf of meester als er iets mis is 
 
Ik geef de leerling die het voor wil doen een compliment. 
Ik vraag aan de anderen:  
‘Letten jullie goed op wat (naam leerling) allemaal goed doet.?’  

Leerling doet het 
op de juiste wijze 
voor 

Leerling doet het voor.  

Nabespreken ‘Wat zagen jullie (naam leerling) goed doen?’ 
Ik bekrachtig de  goede antwoorden. 

 

 


