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AFSPRAKEN PAD 
 

 
 

1. Algemene afspraken 

 
-We hebben de methodiek van PAD geïntegreerd binnen onze groeilijn SEO. Dit 

betekent dat we soms afwijken van de volgorde die in de handleiding van PAD 

omschreven wordt. De volgorde die wij aanwenden, wordt bepaald door onze 5 

maandactiepunten van SEO. Hieronder staat opgesomd welke leerinhoud van PAD in 

welke PE aan bod moet komen.  

-Elke klasleerkracht zorgt zelf voor het nodige PAD-materiaal (zie schoolwebsite, bij 

leergebied ‘SEO’). 

-Er is een nieuwe, hippe pad, uitgewerkt door de leerlingen. Deze nieuwe pad zal 

gebruikt worden als afbeelding op de boekjes, in de gang… Op de boekjes, de poster en 

de puntenkaart komt de nieuwe pad in kleurplaat-vorm. De leerlingen kunnen deze pad 

dan inkleuren en wij hoeven niet elk jaar het materiaal in kleur af te drukken. De pad die 

tot nu toe gebruikt werd op vaste voorwerpen (vb. op PAD-stoeltjes enz.) kan daar wel 

behouden blijven. 

-Ilse C. neemt foto’s van alle nieuwe kinderen. Klasverantwoordelijke spreekt Ilse C. aan 

voor eventueel nieuwe foto’s indien deze het schooljaar nadien te veel verouderd zouden 

zijn, alsook voor leerlingen die later in het schooljaar worden ingeschreven. 

-PAD-kind wordt buiten de klas gehangen. 

-Er werden nieuwe PAD-boekjes uitgewerkt per niveau, voor de EK is er een 

complimentenposter, allen terug te vinden op de schoolwebsite. 

-Er is een nieuwe PAD-puntenkaart, uniform voor elke niveau. 

-PAD-juf/meester van de week: zorgt voor de koffie/keuken en krijgt ook complimenten 

van de collega’s! 

-PAD-blok op speelplaats moet behouden blijven. PAD-kast in de turnzaal. 

-PAD-stoplichtposter is vervangen door een stoplicht met enkel een rood brandend 

licht.  Betekenis = STOP! Een leerling die bv. op de speelplaats, of elders te ver dreigt 

te gaan of reeds over de grens gaat, kan door de leerkracht gevraagd worden aan dit 

rood licht te gaan staan om tot rust te komen.  

-De PAD-procedure ‘11 stappen tot probleemoplossing’ wordt vervangen door het BOM-

model (Beter-omgaan-met-elkaar), met als stappen: waarnemen, voelen, denken en doen.  

Dit wordt reeds vanaf de SLK aangeleerd.  
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2. Afspraken per PE 
 

SLK: Niveau 1ste leerjaar (groep 3) 

- ‘Het schildpad-verhaal’ aanbrengen (Deel 1: les 6-7) 

- ‘Het opstellen van regels in de klas’ aanbrengen (Deel 2: les 13) 

 regels van juffrouw Jansen OF zelf laten verzinnen 

- Het systeem ‘PAD-kind van de week’ aanbrengen met bijhorend PAD-boekje 

(Deel 2: les 14) én wekelijks toepassen 

- Verkeerde en goede momenten om te ‘padden’ aanbrengen bijvoorbeeld aan de 

hand van actuele situaties (Deel 1: les 8-9-10) 

- PAD-stoel aanbrengen (Deel 1: les 8-9-10?) 

- Stoplichtposter (Deel 2: les 23-24) wordt vervangen door rood stoplicht! Aanleren 

dat dit ‘STOP’ betekent.  

- Nieuw aan te brengen voor probleemoplossing: BOM-model 
- PAD-handleiding deel 1 volgen. 

- PAD- handleiding deel 2: aan te brengen emoties, met bijhorende emotiekaartjes: 
4 basisgevoelens (bang, blij, boos, verdrietig) visualiseren in de klas.  

 Les 16: blij en verdrietig 

 Les 19: boos 

 Les 27: bang 

 Les 29: verdrietig (een beetje, erg) 

 

 

 

BK: Niveau 1ste leerjaar (groep 3) 

- ‘Het schildpad-verhaal’ herhalen (Deel 1: les 6-7) 

- ‘Het opstellen van regels in de klas’ herhalen (Deel 2: les 13) 

 regels van juffrouw Jansen OF zelf laten verzinnen 

- ‘Het systeem ‘PAD-kind van de week’ herhalen (Deel 2: les 14) én wekelijks 

toepassen, met bijhorend PAD-boekje. 

- Verkeerde en goede momenten om te ‘padden’ herhalen bijvoorbeeld aan de hand 

van actuele situaties (Deel 1: les 8-9-10) 

- PAD-stoel herhalen (Deel 1: les 8-9-10?) 

- Stoplichtposter (Deel 2: les 23-24) wordt vervangen door rood stoplicht! Herhalen 

dat dit ‘STOP’ betekent.  

- Nieuw aan te brengen voor probleemoplossing: BOM-model 
- PAD-handleiding volgen (band 1) en rekening houden met de afgesproken 

gevoelens (band 2), met bijhorende emotiekaartjes uit gevoelsdoosjes: 

 idem SLK (herhalen) + privé,  moe, teleurgesteld, woedend en nieuwsgierig 
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TK: Niveau 2de leerjaar (groep 3) 

- ‘Het schildpad-verhaal’ herhalen (Deel 1: les 6-7) 

- ‘Het opstellen van regels in de klas’ herhalen (Deel 2: les 13) 

 regels van juffrouw Jansen OF zelf laten verzinnen 

- ‘Het systeem ‘PAD-kind van de week’ herhalen (Deel 2: les 14) én wekelijks 

toepassen, met bijhorend PAD-boekje 

- Verkeerde en goede momenten om te ‘padden’ herhalen bv. aan de hand van 

actuele situaties (Deel 1: les 8-9-10) 

- PAD-stoel herhalen (Deel 1: les 8-9-10?) 

- Stoplichtposter (Deel 2: les 23-24) wordt vervangen door rood stoplicht! 

Herhalen dat dit ‘STOP’ betekent.  

- Procedure tot probleemoplossing (11 stappen uit PAD): wordt vervangen door 

het BOM-model! 

- PAD-handleiding volgen (band 3) en rekening houden met de afgesproken 

gevoelens (band 2), mét gebruik van PAD-emotiekaartjes en transfer proberen te 

leggen naar andere situaties buiten de SEO-les! Kaartjes van gevoelsdoosjes 

blijven gebruiken: kinderen moeten leren praten over gevoelens. Kaartjes 

minstens tijdens elke PAD-les aan bod laten komen zodat de lln. er vertrouwd 

mee raken/blijven. Dit kan ook tijdens de godsdienstles. Kaartjes ook in andere 

situaties gebruiken wanneer nodig: vb. na een conflictueuze speeltijd in 

klasverband kaartjes gebruiken om conflicten te bespreken, tijdens individueel 

gesprek met leerling na een crisismoment. 

 idem SLK + BK (herhalen) + beschaamd, zenuwachtig, geprikkeld, 

gefrustreerd, eenzaam, kalm, opgewonden, houden van, hoop, trots 

 

 

 

EK: Niveau 2de leerjaar (groep 3) 

- ‘Het schildpad-verhaal’ herhalen (Deel 1: les 6-7)  

- ‘Het opstellen van regels in de klas’ herhalen (Deel 2: les 13) 

 regels van juffrouw Jansen OF zelf laten verzinnen 

- ‘Het systeem ‘PAD-kind van de week’ herhalen (Deel 2: les 14) én toepassen, met 

complimentenposter! Deze poster kan gekoppeld worden aan de verjaardagen van 

de lln. Als een leerling jarig is, noteren de andere leerlingen een complimentje op 

de poster van de jarige. Dit gebeurt ongeveer maandelijks. Leerlingen die in juli en 

augustus jarig zijn, krijgen hun complimentenposter op een ander moment. 

- Verkeerde en goede momenten om te ‘padden’ herhalen bijvoorbeeld aan de hand 

van actuele situaties (Deel 1: les 8-9-10) 

- PAD-stoel herhalen (Deel 1: les 8-9-10?) 

- Stoplichtposter (Deel 2: les 23-24) wordt vervangen door rood stoplicht! Herhalen 

dat dit ‘STOP’ betekent.  

- Procedure tot probleemoplossing (11 stappen uit PAD): wordt vervangen door 

het BOM-model! 
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- PAD-handleiding volgen (EK 8a = band 5; EK 8b = band 6, EK 1 = band 5 en 

evt. 6) en rekening houden met de afgesproken gevoelens (band 2) mét gebruik 

van PAD-emotiekaartjes én emotiemeter, uitbreiden naar foto’s van emoties, 

nadruk op transfer buiten de SEO-les!  De emotiemeter kan zowel gebruikt 

worden om de ernst van de emoties bij de leerlingen als bij de leerkracht in beeld 

te brengen. 

 idem SLK + BK + TK (herhalen) + spijt, jaloers, tevreden 

 

 

EVENTUEEL NOG BIJKOMENDE GEVOELENS AANBRENGEN: 

 

prettig, kwaad, veilig, niet op je gemak, doodsbang, verrast, verwacht, leuk vinden, 

niet leuk vinden, een hekel hebben aan, haten, walgelijk vinden, geweldig vinden, 

geïnteresseerd, verveeld, schuldig, verward, bezorgd, zeker, ontspannen, verlegen, 

pijnlijk vinden, vernederd, per ongeluk, expres, hebberig, egoïstisch, gul, 

boosaardig, aardig, afgewezen, erbij horen, buitengesloten, vergevingsgezind, 

haatdragend 
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