
Pestprotocol 

 
CBS Eben Haezer 

 
Waarom wij kiezen voor een pestprotocol 

 

Het is op de cbs “Eben Haëzer” van groot belang, dat de kinderen zich thuis voelen. Wij 

streven naar een prettige, ontspannen en open sfeer, waarin de kinderen zich 

gerespecteerd voelen, en ervaren dat er voor iedereen, ongeacht capaciteiten en 

vaardigheden, de nodige belangstelling en aandacht is. Een dergelijke werksfeer, ook wel 

pedagogisch klimaat genoemd, vormt een basisvoorwaarde voor het bereiken van goede 

onderwijsleerresultaten en een positieve ontwikkeling van de kinderen. Belangrijk 

kenmerk binnen dit pedagogisch klimaat is dus een kindvriendelijke 

onderwijsleeromgeving, waarbij een gevoel van veiligheid en geborgenheid en 

respect bij de kinderen de grondslag vormt. 

 

Ons pedagogisch uitgangspunt is dat alle kinderen met elkaar moeten leren omgaan. 

Soms kan het voorkomen dat een kind gepest wordt. 

In een dergelijk geval is het van groot belang dat de leerkracht onder ogen ziet, dat er 

een ernstig probleem in zijn of haar groep is. In een klimaat waarin het pesten gedoogd 

wordt, worden ook de pedagogische structuur en de veiligheid daarin ernstig aangetast. 

Voor de “Eben Haëzer” is het niet te accepteren dat pesten gedoogd wordt. 

Met behulp van dit pestprotocol willen wij het pestgedrag binnen onze school niet alleen 

aanpakken nadat een pestsituatie is gesignaleerd, maar ook pestgedrag voorkomen, door 

dit gedrag met al zijn aspecten, gevolgen en de erbij horende rollen van pester, 

meeloper en gepeste bespreekbaar te maken. 

In dit protocol is vastgelegd hoe wij het pestgedrag van kinderen in voorkomende 

gevallen benaderen. Het biedt alle betrokkenen duidelijkheid over de impact, ernst en 

ook specifieke aanpak van dit ongewenste gedrag. 

Er zijn overzichten van regels en afspraken ten aanzien van de omgang met elkaar in 

opgenomen. Deze regels zijn in de groepen duidelijk zichtbaar opgehangen, en met de 

kinderen besproken. Ook in de gangen van de school zijn deze regels duidelijk zichtbaar 

opgehangen. Bij de aanpak van gesignaleerd pestgedrag worden ook de ouders intensief 

betrokken, omdat pestgedrag zich niet alleen beperkt tot de school en omdat oorzaken 

van pestgedrag zeker niet alleen binnen de school, maar vaak ook buiten de school 

liggen. 

 
Wat verstaan wij onder pesten? 
 

Het verschijnsel pesten is een zondebokfenomeen, dat inhoudt, dat leden van een groep 

om een bepaalde reden een soortgenoot mishandelen. Een fenomeen, dat niet alleen bij 

mensen voorkomt, maar ook in de dierenwereld bij bijvoorbeeld kippen, apen en katten 

is aangetoond. Pesten kent duidelijk andere kenmerken dan plagen. Uit een plaagsituatie kan 

echter heel gemakkelijk een pestsituatie voortvloeien. 

 



Een duidelijk overzicht van de kenmerken van PLAGEN en PESTEN, en de gevolgen van 

dit gedrag vormt een basis voor het signaleren van pestgedrag: 

 

Pesten en plagen, waar zit het verschil? 

 

PLAGEN 

 

 Is onschuldig, en gebeurt 

onbezonnen en spontaan. Gaat soms 

gepaard met humor. 

 

 

 Is van korte duur, of gebeurt slechts 

tijdelijk. 

 

 

 Speelt zich af tussen ‘gelijken’ 

(‘Twee honden vechten om hetzelfde 

been’). 

 

 

 Is meestal te verdragen, of zelfs 

leuk maar kan ook kwetsend of 

agressief zijn. 

 

 Meestal één tegen één. 

 

 

 

 Wie wie plaagt, ligt niet vast. De 

tegenpartijen wisselen keer op keer. 

 

 

 

 

 

 

GEVOLGEN 

 

 ‘Schaafwond’ of korte draaglijke pijn 

(hoort bij het spel). Wordt soms ook 

als prettig ervaren (‘Plagen is kusjes 

vragen’). 

 

 

 De vroegere relaties worden vlug 

weer hersteld. De ruzie of het 

conflict wordt spoedig bijgelegd. 

 

 Men blijft opgenomen in de groep. 

 

 

 

 

 De groep lijdt er niet echt onder. 

PESTEN 

 

 Gebeurt berekenend (men weet 

meestal vooraf goed, wie , hoe en 

wanneer men gaat pesten). Men wil 

bewust iemand kwetsen of 

kleineren. 

 

 Is duurzaam: het gebeurt 

herhaaldelijk, systematisch en 

langdurig (stopt niet vanzelf en na 

korte tijd). 

 

 Ongelijke strijd. De 

onmachtsgevoelens van de gepeste 

staan tegenover de 

machtsgevoelens van de pestkop. 

 

 De pestkop heeft geen positieve 

bedoelingen en wil pijn doen, 

vernielen of kwetsen. 

 

 Meestal een groep (pestkop en 

meelopers) tegenover één geïsoleerd 

slachtoffer. 

 

 Er bestaat een neiging tot een vaste 

structuur. De pestkoppen zijn 

meestal dezelfden, net zoals de 

slachtoffers (mogelijk wisselend door 

omstandigheden). 

 

GEVOLGEN 

 

 Indien niet tijdig wordt ingegrepen, 

kunnen de gevolgen (zowel 

lichamelijk als psychisch) heel 

pijnlijk en ingewikkeld zijn en ook 

lang naslepen. 

 

 Het is niet gemakkelijk om tot 

betere relaties te komen. Het herstel 

verloopt heel moeizaam. 

 

 Isolement en grote eenzaamheid bij 

het gekwetste kind. Aan de 

basisbehoefte om ‘Bij de groep te 

horen’ wordt niet voldaan. 

 

 De groep lijdt onder een dreigend en 

onveilig klimaat. Iedereen is angstig, 

en men wantrouwt elkaar. Er is 



daardoor weinig openheid en 

spontaniteit. Er zijn weinig of geen 

echte vrienden binnen de groep. 

 
Voorbeelden van specifiek pestgedrag: 

Verbaal: 

• Vernederen: ”Haal jij alleen de ballen maar uit de bosjes, je kunt niet goed genoeg 

voetballen om echt mee te doen”. 

• Schelden: “ Viespeuk, etterbak, mietje” enz. 

• Dreigen: “Als je dat doorvertelt, dan grijpen we je.” 

• Belachelijk maken, uitlachen bij lichaamskenmerken of bij een verkeerd antwoord in de 

klas. 

• Kinderen een bijnaam geven op grond van door de kinderen als negatief ervaren 

kenmerken. (rooie, dikke, dunne, flapoor, centenbak enz) 

• Gemene briefjes schrijven (ook via e-mail/internet/social media) om een kind uit een 

groepje te isoleren of echt steun te zoeken om samen te kunnen spannen tegen een 

ander kind. 

Fysiek: 

• Trekken en duwen of zelfs spugen. 

• Schoppen en laten struikelen. 

• Krabben, bijten en haren trekken. 

Intimidatie: 

• Een kind achterna blijven lopen of een kind ergens opwachten. 

• Iemand in de val laten lopen, de doorgang versperren of klem zetten tussen de fietsen. 

• Dwingen om bezit dat niet van jou is af te geven. 

• Een kind dwingen bepaalde handelingen te verrichten, bijvoorbeeld geld of snoep 

meenemen. 

Isolatie: 

• Steun zoeken bij andere kinderen dat het kind niet wordt uitgenodigd voor partijtjes en 

leuke dingetjes. 

• Uitsluiten: het kind mag niet meedoen met spelletjes, niet meelopen naar huis, niet 

komen op een verjaardag. 

Stelen of vernielen van bezittingen: 

• Afpakken van schoolspullen, kleding of speelgoed. 

• Beschadigen en kapotmaken van spullen: boeken bekladden, schoppen tegen en gooien 

met een schooltas, banden van de fiets lek steken. 

Bij pesten gaat het om systematisch bedreigen. 

We spreken van pestgedrag als het regelmatig gebeurt, waardoor de veiligheid van de 

omgeving van een kind wordt aangetast. 

 

De betrokkenen 

Het gepeste kind: Sommige kinderen hebben een grotere kans om gepest te worden 

dan anderen. Dat komt soms door: 

· uiterlijke kenmerken 

· vertoond gedrag 

· wijze waarop gevoelens worden beleefd en de manier waarop dat geuit wordt 

Kinderen die gepest worden, doen vaak andere dingen dan de meeste leeftijdgenoten in 

hun omgeving. Ze bespelen b.v. een ander instrument, doen aan een andere sport of 

zitten op een ander clubje. Ze zijn goed in vakgebieden of juist niet goed. 

Veel kinderen die worden gepest hebben een beperkte weerbaarheid. Ze zijn niet in staat 

daadwerkelijk actie te ondernemen tegen de pestkoppen en stralen dat dan ook uit naar 

hun kwelgeesten. Vaak zijn ze angstig en onzeker in een groep, ze durven weinig of niets 

te zeggen, omdat ze bang zijn om uitgelachen te worden. Gepeste kinderen voelen zich 

vaak eenzaam, hebben in hun gepeste omgeving geen vrienden om op terug te vallen en 

kunnen soms beter met volwassenen opschieten dan met hun leeftijdgenoten. Jongens 

die worden gepest horen bijna nooit tot de motorisch beter ontwikkelde kinderen. 

De pesters: Kinderen die pesten zijn vaak fysiek de sterksten uit de groep. Ze kunnen 



zich permitteren zich agressiever op te stellen en ze reageren dan ook met dreiging van 

geweld of de indirecte inzet van geweld. Pesters lijken in eerste instantie populair te zijn 

in een klas. 

Pesters hebben ook feilloos in de gaten welke kinderen gemakkelijk aan te pakken zijn en 

als ze zich al vergissen, gaan ze direct op zoek naar een volgend slachtoffer. De 

zwijgende meerderheid en potentiële meelopers krijgen een keuze die onuitgesproken 

wordt opgelegd en die aan duidelijkheid niets te wensen overlaat: Je bent voor of je bent 

tegen me. 

Het profiel van de pester is sterk zelf bevestigend, hij ziet zichzelf als een slimme durfal 

die de dommerds de loef afsteekt en ze dat ook bij herhaling laat merken. “Wie maakt 

mij wat? ” staat met grote letters op het voorhoofd geschreven. 

Het komt ook regelmatig voor dat een pestkop een kind is dat in een andere situatie zelf 

slachtoffer is of was. Om te voorkomen weer het mikpunt van pesten te worden, kan een 

kind zich bijvoorbeeld in een andere omgeving, dan die van zijn slachtofferrol, vervolgens 

als pester gaan opstellen en manifesteren.”Laten pesten doet pesten”. 

Meisjes pesten minder openlijk dan jongens. Ze pesten meer met woorden, maken 

geniepige opmerkingen of sluiten andere kinderen buiten. Meisjes opereren minder 

individueel en meer met groepsvorming in de zin van er al dan niet bij te horen. 

De meelopers en de andere kinderen: De meeste kinderen zijn niet direct betrokken 

bij pesten in de direct actieve rol van pester. 

Sommige kinderen behouden enige afstand en andere kinderen doen incidenteel mee. Dit 

zijn de zogenaamde “meelopers “. Er zijn ook kinderen die niet merken dat er gepest 

wordt, of er zijn kinderen die het niet willen weten dat er gepest wordt in hun directe 

(school) omgeving. 

Het specifieke kenmerk van een meeloper is de grote angst om zelf in de slachtofferrol te 

raken. Maar het kan ook zijn dat meelopers stoer gedrag wel interessant vinden en 

denken daardoor in populariteit mee te liften met de pester in kwestie. 

Zodra andere kinderen het gepeste kind te hulp komen of tegen de pesters zeggen dat ze 

moeten ophouden, kan de situatie aanzienlijk veranderen. Het pesten wordt dan al direct 

minder vanzelfsprekend. 

Kinderen die pestgedrag signaleren en dit bij de leerkracht aangeven, vervullen dus een 

belangrijke rol. Ook de ouders kunnen een belangrijke rol spelen. Ouders van kinderen 

die gepest worden en die dit probleem met de school of op de club willen bespreken, zijn 

natuurlijk altijd emotioneel bij het onderwerp betrokken. Ouders van kinderen die niet 

direct bij het pesten zijn betrokken, kunnen meer afstand nemen. Daardoor zijn ze beter 

in staat om duidelijk te maken aan hun kind dat er iets aan het pesten gedaan moet 

worden. 

 

Te verwachten problemen bij de aanpak van pesten. 

Bij het gepeste kind: Een gepest kind schaamt zich vaak voor zijn gedrag, het voldoet 

niet aan normen die de ouders graag in hun kinderen terugzien: een vrolijk en vooral 

onbezorgd kind dat zelfstandig in staat is zijn boontjes te doppen. 

Bij de pester: De pester zelf ziet zich in zijn machtsspel bedreigd en dat moet ten koste 

van alles voorkomen worden. Soms blijken de pesters echter net zo opgelucht als de 

slachtoffers bij een duidelijke aanpak. Er wordt immers ook aandacht besteed aan hun 

onmacht om normaal met andere kinderen een relatie op te bouwen. 

In de directe kindomgeving: Daarnaast is het goed te weten dat er altijd kinderen zijn 

die zich schuldig voelen, omdat ze niet op kunnen komen voor het slachtoffer door actief 

te helpen of een volwassene te hulp te roepen. 

Ook zijn er altijd kinderen die helemaal niet in de gaten hebben dat er in hun omgeving 

gepest wordt. 

Bij de ouders: Ouders van kinderen hebben vaak moeite om hun kind terug te zien in 

de rol van meeloper of pester. Ouders beschikken niet altijd over de juiste informatie. 

Een pester op school hoeft zich in de thuissituatie niet als pester te manifesteren. 

Sommige ouders zien ook de ernst van de situatie onvoldoende in. Zij vertalen het 

pestgedrag van hun kind in weerbaar gedrag. 

Andere ouders zien er niets meer in dan wat onschuldige kwajongensstreken. 



Behalve de pester moeten dus ook vaak de ouders doordrongen worden van het 

ongewenste karakter voor alle betrokkenen van het vertoonde pestgedrag. 

 

Uitgangspunten bij ons pestprotocol 

1. Als pesten en pestgedrag plaatsvindt, ervaren we dat als een probleem op onze 

school zowel voor de leerkrachten als de ouders, de kinderen, de gepeste 

kinderen, de pesters en de 'zwijgende' groep kinderen. 

2. De school heeft een inspanningsverplichting om pestgedrag te voorkomen en aan 

te pakken door het scheppen van een veilig pedagogisch klimaat waarbinnen 

pesten als ongewenst gedrag wordt ervaren en in het geheel niet wordt 

geaccepteerd. 

3. Leerkrachten en overblijfouders moeten tijdig inzien en alert zijn op pestgedrag in 

algemene zin. Indien pestgedrag optreedt, moeten leerkrachten en overblijfouders 

duidelijk stelling nemen en actief optreden tegen dit gedrag. De 

verantwoordelijkheid blijft te allen tijde liggen bij de leerkrachten 

4. Wanneer pesten, ondanks alle inspanningen weer optreedt., voert de school de 

uitgewerkte procedure uit. 

5. Dit pestprotocol wordt door het hele team en de schoolraad onderschreven en ook 

alle ouders ter inzage aangeboden, ook via onze website. 

 

Wat is de inhoud van het pestprotocol? 

Het pestprotocol vormt de verklaring van het team van de school en de schoolraad 

waarin is vastgelegd dat men pestgedrag op school niet accepteert en volgens een vooraf 

bepaalde handelwijze gaat aanpakken. 

CBS “Eben Haëzer” wil voor alle kinderen die de school bezoeken een veilige school 

zijn. 

Dit betekent dat de school expliciet stelling neemt tegen pestgedrag en concrete 

maatregelen voorstelt bij voorkomend pestgedrag. 

 

Op welke wijze wordt in onze school gewerkt aan het  

voorkomen van pestgedrag? 

 

Ter voorkoming van pestgedrag zijn in onze school de volgende maatregelen genomen 

en wordt in onze school de volgende werkwijze gehanteerd. 

 

1. In kringgesprekken, en in de lessen ‘Sociaal-emotionele vorming’, wordt gericht 

aandacht besteed aan de volgende kenmerken van pestgedrag: 

 

 De achtergronden van pestgedrag 

 De structuren van pestsituaties 

 De kenmerken van de gepeste 

 De kenmerken van de pestkop 

 De kenmerken van de volgelingen 

 De gevolgen van het pestgedrag 

 

2. Het bevorderen van wederzijds respect en waardering van de leerlingen onderling, 

met als uitgangspunt… 

 

Alle mensen verschillen onderling, qua uiterlijk, qua persoonlijke eigenschappen, 

vaardigheden en capaciteiten. Ieder mens heeft het recht om, ongeacht zijn uiterlijk, 

persoonlijke eigenschappen, vaardigheden en capaciteiten, ‘zichzelf’ te kunnen zijn, en 

als zodanig te worden gerespecteerd door zijn medemensen. 

 

3. De leerkrachten hebben kennis en inzicht m.b.t. alle aspecten van pestgedrag, en zijn 

vaardig in het signaleren en remediëren van pestgedrag. Alle leerkrachten zijn in het 

bezit van een pestprotocol en handelen conform de hierin genoemde afspraken en 

stappen.  



 

4. In alle groepen worden duidelijke groepsregels gehanteerd, die met de leerlingen 

worden besproken. De groepsregels zijn op schrift gesteld en hangen duidelijk zichtbaar 

voor alle leerlingen op posterformaat aan de wand van het lokaal (zie Bijlage 1: 

Groepsregels). 

 

5. In alle groepen worden duidelijke gedragsregels ten aanzien van ‘pestgedrag’ 

gehanteerd, die met de leerlingen worden besproken. In de midden- en 

bovenbouwgroepen (groep 3 t/m 8) zijn de gedragsregels op schrift gesteld en hangen 

duidelijk zichtbaar voor alle leerlingen op posterformaat aan de wand van het lokaal. (zie 

bijlage 2: Ik heb de pest aan pesten) 

 

6. In de groep  1 en 2 worden de groepsregels en de gedragsregels ten aanzien van 

‘pestgedrag’ uitgebreid besproken in kringgesprekken, en worden situaties van 

‘pestgedrag’ en situaties waarin de gedragsregels worden overtreden, tijdens het werken 

in de verschillende werkhoeken direct aangepakt. Ook het rollenspel wordt in dergelijke 

situaties gehanteerd. Ook in deze groepen zijn de gedragsregels op schrift gesteld en 

duidelijk zichtbaar op posterformaat aan de wand van het lokaal opgehangen. Op deze 

wijze wordt bereikt, dat ook de ouders duidelijk op de hoogte zijn van de gehanteerde 

regels en afspraken. 

 

7. Positief gedrag van leerlingen wordt gecomplimenteerd en op deze wijze beloond. 

 

8. Op ouderavonden en groepsavonden wordt, afhankelijk van de situatie, thematisch 

aandacht besteed aan alle aspecten van pestgedrag. 

 

9. Er is gedurende een kwartier voor de aanvang van de lessen, en gedurende de pauzes 

toezicht op het schoolplein, waarbij duidelijke gedragsregels en afspraken worden 

gehanteerd (zie het document ‘Afspraken en regels ten aanzien van gedrag en omgang 

met elkaar op het schoolplein’). 

 

10. In alle groepen wordt eenmaal per maand een les sociaal-emotionele vorming 

gegeven. 

 

Hoe wordt er gehandeld in situaties, waarin pestgedrag wordt gesignaleerd? 

 

In situaties, waarin pestgedrag wordt gesignaleerd wordt het volgende stappenplan 

gehanteerd: 

 

Waarschuwingsfase 

De betreffende leerling wordt gewaarschuwd en bespreekt samen met de leerling de 

gesignaleerde pestsituatie. De leerling is op de hoogte van het feit, dat na deze 

waarschuwing bij een volgende pestsituatie de ‘Gele Kaart’ volgt. 

 

Handelingsfase 

1. De pestsituatie wordt in kringgesprekken binnen de betreffende groep besproken. 

 

2. De leerkracht maakt op het gele analyseformulier een schriftelijk verslag van de 

pestsituatie. Dit verslag (voor de leerling de ‘Gele Kaart’) wordt in de groepsmap 

opgeborgen (zie Bijlage 3: Analyseformulier Pestgedrag). 

Indien de leerkracht door bepaalde factoren of omstandigheden niet een duidelijke 

analyse van de pestsituatie kan maken en er geen duidelijkheid ontstaat over de rollen 

van de betrokkenen (pester, gepeste, volgelingen) wordt, na overleg met en 

toestemming van de ouders, een extern deskundige  of de GGD ingeschakeld, om als 

onafhankelijke derde een duidelijke analyse te maken. 

 



3. Er volgt, indien nodig, een gesprek met de gepeste, de pestkop, en de volgelingen, 

buiten de groep (de pester ontvangt een gele kaart). 

 

4. De pestsituatie wordt in de personeelsvergadering besproken. 

 

5. Indien er weer pestgedrag bij dezelfde leerling(en) wordt geconstateerd, worden de 

genoemde vijf stappen weer doorlopen en dezelfde maatregelen genomen. Er wordt nu 

echter een tweede gele kaart, en dus een rode kaart uitgedeeld. Na het geven van een 

rode kaart worden nu ook de volgende stappen in genoemde volgorde genomen. 

 

6. De ouders van de gepeste en de ouders van de pestkop worden op de hoogte gesteld 

van de pestsituatie. 

 

7. De leerkracht(en) van de betrokken leerling(en) bespreekt(bespreken) de pestsituatie 

met de betrokken ouders. 

 

8. De betrokken ouders krijgen achtergrondinformatie over pestgedrag en handreikingen 

met betrekking tot de aanpak van het pestgedrag. 

 

9. Er wordt gezamenlijk met de betrokken ouders en de betrokken leerlingen een plan 

van aanpak opgesteld, en er worden afspraken ten aanzien van het gedrag van de 

betrokken leerlingen gemaakt. Dit handelingsplan wordt schriftelijk vastgelegd en in de 

groepsmap opgeborgen. 

 

10. In die situaties, waarin de remediëring van het pestgedrag problemen geeft, wordt 

de assistentie van een of meer hulpverlenende instanties (te bepalen in overleg met de 

ouders en gerelateerd aan de aspecten van het pestgedrag) ingeschakeld (ook in deze 

fase wordt de sociale kaart van de school gebruikt). 

 

11. Een en ander wordt zorgvuldig gedocumenteerd in de leerlingenadministratie van 

de school. 

 

12. Indien het pestgedrag van de pester niet aanzienlijk verbetert, en / of de ouders 

van het kind werken onvoldoende mee om het probleem ook aan te pakken, kan de 

directeur van de school overgaan tot bijzondere maatregelen b.v.: isoleren van de pester 

of een tijdelijke uitsluiting van het bezoeken van de lessen van de school. 

 

De concrete pedagogische invulling als handvat van het pestprotocol 

Formulieren en procedures leiden op zichzelf niet tot het verdwijnen van het pestgedrag. 

Wel is het belangrijk om in zaken als pestgedrag duidelijk aan te geven hoe het verloop 

van een casus wordt behandeld, want er is veel tijd mee gemoeid en er zijn ook vele 

betrokkenen. 

Als bij het signaleren van een pestprobleem de leerling dat niet aan de leerkracht 

durft te vertellen, kan een kind naar een leerkracht van eigen keuze gaan. 

Deze leerkracht heeft een zeer belangrijke rol. Deze leerkracht zal helder en duidelijk 

moeten maken dat dit ongewenste gedrag volstrekt niet geaccepteerd wordt. 

Deze leerkracht biedt in eerste instantie de gepeste leerling bescherming, spreekt met 

de pester en zijn ouders en richt zich vervolgens op de zwijgende middengroep en de 

meelopers. 

Hulp aan het gepeste kind: 

De begeleiding van het gepeste kind is van groot belang. Het kind is eenzaam en 

slachtoffer en heeft recht op professionele zorg vanuit de school. Naast het voorkomen 

van nieuwe ongewenste ervaringen staat het verwerken van de ervaringen. Dit gebeurt 

door achtereenvolgens: 

· Gesprekken met de vertrouwenspersoon, bij voorkeur de leerkracht van het kind. 

Bij de behandeling is het van belang naast incidentele momenten ook vaste 

momenten van gesprek in te bouwen waarin het kind gevraagd wordt naar de 



gewenste vooruitgang. Het doel is tweeledig: zowel het signaleren van nieuwe 

prikkels als het verwerken van de eerdere ervaringen. 

· Schriftelijke verwerking door het kind. Het kind krijgt de beschikking over een 

verwerkingsschriftje” dat op elk gekozen moment door het kind kan worden 

ingevuld in en buiten de reguliere schooltijd om. Het gaat hier om een 

vertrouwelijk instrument van kind en leerkracht. Het kind krijgt op die manier de 

gelegenheid de traumatische ervaringen van zich af te schrijven/tekenen. 

Hulp aan de pester: 

De pesters hebben ook recht op hulp, zij zijn niet in staat om op een normale wijze met 

anderen om te gaan en hebben daar onze professionele hulp bij nodig. Die hulp kan 

bestaan uit de volgende activiteiten: 

· Een gesprek vanuit het protocol waarin ondubbelzinnig zal worden aangegeven 

welk gedrag niet geaccepteerd wordt op de school. Dit gesprek wordt gevoerd als 

een slecht-nieuwsgesprek. Er wordt een schriftelijk verslagje van gemaakt. Een 

duidelijk afspraak voor een vervolggesprek ongeacht de ontwikkelingen en welke 

straf er zal volgen indien het pestgedrag toch weer voorkomt. 

· Pestgedrag wordt binnen het team van de school gemeld, zodat al het personeel 

alert kan reageren. 

· De ouders worden geïnformeerd van zowel de pester als het gepeste kind. 

· Van alle gesprekken met de pester en /of ouders worden verslagen gemaakt. 

Indien deze activiteit geen oplossing biedt, voert de leerkracht een aantal 

probleemoplossende gesprekken met de leerling waarbij getracht zal worden de 

oorzaak van het pesten te achterhalen. Daarnaast proberen we de pester gevoelig 

te maken voor hetgeen hij/zij aanricht bij het gepeste kind. 

· Als het pestgedrag blijft voortduren kan de school de hulp van het RIAGG of de 

Schoolbegeleidingsdienst inroepen. Indien dit alles niet leidt tot een verbetering 

zal de ouders geadviseerd worden te kijken naar een andere school voor hun kind. 

Hulp aan de zwijgende middengroep en de meelopers. 

De zwijgende middengroep is in dit stuk van cruciaal belang in de aanpak van het 

probleem. Als de groep eenmaal in beweging is gebracht, hebben kinderen die pesten 

veel minder te vertellen. 

Hulp aan de ouders: 

Voor de ouders van het gepeste kind is het van belang dat de school ernst maakt met de 

aanpak van het pesten. Met de ouders van het gepeste kind zal overleg zijn over de 

aanpak en de begeleiding van hun kind. De ouders van de pesters moeten op de hoogte 

zijn van wat er met hun kind gebeurt. Zij hebben er recht op te weten dat hun kind in 

sociaal opzicht bepaald zorgwekkend gedrag vertoont dat dringend verbetering behoeft. 

· De ouders van de zwijgende middengroep en de meelopers moeten zich bij de 

leerkracht kunnen melden als zij van hun kind vernemen dat er een kind gepest 

wordt. Ook voor ouders moet een klimaat geschapen worden waarin het duidelijk 

is dat de school open staat voor dit soort meldingen. 

· Ouders kunnen hun kinderen zeggen dat zij het verschrikkelijk vinden als 

kinderen elkaar pesten. Dat als hun kind het ziet, het zeker niet mee moet 

pesten, maar stelling moet nemen. Als het kind dat niet durft, dan moet het kind 

het altijd aan de ouders of aan de leerkracht vertellen. Praten over pesten is 

fundamenteel iets anders dan klikken Ouders kunnen hun kind daarin 

ondersteunen en begeleiden. 

De belangrijkste regel van het pesten luidt: 

Word je gepest, praat er thuis en op school over. Je mag het niet 

geheim houden!! 

 

Welke gedragsregels worden in de groep gehanteerd? 

 
Onze afspraken op school 
 
In onze groep respecteren wij elkaar. Wij doen dit door: 
 



 Fatsoenlijk en verzorgd taalgebruik. 
 Elkaar niet te kwetsen, te kleineren, of pijn te doen. 
 Elkaars bezittingen niet te stelen, of stuk te maken. 
 Zorg te dragen voor elkaar, 

- wij komen op voor wie gepest wordt. 

- wij komen op voor wie niet goed meekan. 

- wij komen op voor wie ziek is. 
 Niemand buiten te sluiten. 
 Goed te luisteren naar de mening van anderen. 
 Ervoor te zorgen, dat iedereen het naar de zin heeft. 

 
In onze groep draagt iedereen zijn steentje bij: 
 

 Wij ruimen samen onze klas op. 
 Iedereen doet op zijn manier mee met het kringgesprek. 
 Wij komen op voor onze eigen mening. 
 Bij elke klus helpen wij elkaar een handje. 

 
Op het plein: 

 Hek open 8.15 en 13.00 uur. 
 Bij de hekken stappen we van de fiets af 
 Achter het fietsenhok, naast het overblijflokaal spelen we niet 
 Vrijdagmiddag skelters mee, ok 
 Geen voetbal 
 

 
Wij maken samen graag plezier, maar nooit ten koste van een ander. 

Ruzies of meningsverschillen worden uitgepraat, en niet uitgevochten. 
Eerlijk duurt het langst: daar kiezen wij voor  !!! 

 

Welke maatregelen worden genomen, als deze gedragsregels niet worden 

opgevolgd? 

 

Als de genoemde gedragsregels niet worden opgevolgd, worden de volgende 

maatregelen genomen. 

 

1. Het leerlinggedrag wordt in een kringgesprek binnen de groep besproken (onder-, 

midden-, en bovenbouwgroepen), en er worden met de betrokken leerling(-en) 

afspraken gemaakt gericht op het verbeteren van het leerlinggedrag. 

 

2. Als het niet opvolgen van de gedragsregels in de groep structureel wordt, wordt 

gezamenlijk met de betrokken ouders en de betrokken leerlingen een plan van aanpak 

opgesteld en afspraken ten aanzien van het gedrag van de betrokken leerling(-en) 

gemaakt. Ook wordt het leerlinggedrag in de personeelsvergadering besproken. 

Indien het een situatie betreft, waarin ook pestgedrag wordt gesignaleerd, wordt het 

stappenplan gehanteerd. 

 

3. In die situaties, waarin de remediëring van het gesignaleerde gedrag problemen geeft, 

wordt de assistentie van een of meer hulpverlenende instanties ingeschakeld (te bepalen 

in overleg met de ouders en gerelateerd aan de aspecten van het gedragsprobleem). 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlage 1: Groepsregels 

Onze afspraken op school 
 
In onze groep respecteren wij elkaar. Wij doen dit door: 
 

 Fatsoenlijk en verzorgd taalgebruik. 
 Elkaar niet te kwetsen, te kleineren, of pijn te doen. 
 Elkaars bezittingen niet te stelen, of stuk te maken. 
 Zorg te dragen voor elkaar, 

- wij komen op voor wie gepest wordt. 

- wij komen op voor wie niet goed meekan. 

- wij komen op voor wie ziek is. 
 Niemand buiten te sluiten. 
 Goed te luisteren naar de mening van anderen. 
 Ervoor te zorgen, dat iedereen het naar de zin heeft. 

 
In onze groep draagt iedereen zijn steentje bij: 
 

 Wij ruimen samen onze klas op. 
 Iedereen doet op zijn manier mee met het kringgesprek. 
 Wij komen op voor onze eigen mening. 
 Bij elke klus helpen wij elkaar een handje. 

 
Op het plein: 

 Hek open 8.15 en 13.00 uur. 
 Bij de hekken stappen we van de fiets af 
 Achter het fietsenhok, naast het overblijflokaal spelen we niet 
 Vrijdagmiddag skelters mee, ok 
 Geen voetbal 
 

 
Wij maken samen graag plezier, maar nooit ten koste van een ander. 

Ruzies of meningsverschillen worden uitgepraat, en niet uitgevochten. 
Eerlijk duurt het langst: daar kiezen wij voor  !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlage 2: Ik heb de pest aan pesten 

PESTEN MAG NIET !!! 

Pesten is andere kinderen lastig vallen, door te slaan, te schoppen of te schelden. Maar 

anderen uitlachen, bespotten en zelfs andere kinderen niet laten meespelen, is ook 

pesten. Het materiaal van andere kinderen met opzet beschadigen of dingen afpakken, is 

ook pesten. Op onze school doen wij dit niet. 

 

WORD JE ZELF GEPEST ? 

Vecht nooit terug, en scheld nooit terug. Probeer zelf een oplossing te vinden voor het 

probleem door er met anderen over te praten. Helpt dat niet, ga dan zo snel mogelijk 

naar je juffrouw of meester, en vertel eerlijk wat er is gebeurd. 

 

ZIE JE PESTEN ?  

Doe vooral niet mee. Meepesten is even erg als zelf pesten. Laat duidelijk zien, dat je het 

er niet mee eens bent dat er wordt gepest. Laat de gepeste leerling niet alleen, maar laat 

hem met jou meespelen. 

Als de pestkop niet stopt met pesten, ga dan naar je juffrouw of meester. 

 

BEN JE ZELF DE PESTKOP ? 

Dan ben je fout! STOP onmiddellijk met pesten en maak het weer goed met degene die 

je hebt gepest. Geen mooie praatjes, maar het ECHT goed menen, zodat het pesten 

stopt. 

 

 

SAMEN MET ALLE MEESTERS, JUFFROUWEN EN LEERLINGEN, DOEN WIJ ER ALLES AAN 

OM VAN ONZE SCHOOL EEN PESTVRIJE SCHOOL TE MAKEN EN ONZE SCHOOL PESTVRIJ 

TE HOUDEN. 

 



Bijlage 3: Analyseformulier ‘pestgedrag’ 

 

 

LEERLINGGROEP: 

 

 

DATUM: 

 

NAAM LEERLING (de pester): 

 

 

 

NAAM/NAMEN OVERIGE BETROKKENE(N): 

(gepeste, meeloper(s)) 

 

 

 

 

 

KORTE BESCHRIJVING VAN DE PESTSITUATIE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONDERNOMEN STAPPEN (gesprek pester + gepeste, etc.): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEMAAKTE AFSPRAKEN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


