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Anit-Pestprotocol   

(verdere uitwerking zie gedragsprotocol) 

Pesten 

Wanneer ondanks het gebruik en naleven van De Vreedzame School toch pestgedrag 

ontstaat, dan volgen wij onderstaand beleid.   

Wat is  pesten?   

Pesten is gedrag, dat min of meer bewust, gericht is op één of meer kinderen en dat tot doel 

en gevolg heeft, dat degene die gepest wordt, zich gekwetst, geraakt, vernederd, 

afgewezen en/of buitengesloten voelt. Pesten is vaak een ongelijke strijd van een groep 

tegen een eenling. Meestal gebeurt het stiekem. Als men er achter komt, is het soms al 

weken en in het ergste geval al maanden aan de gang. Pesten komt in alle groepen in 

verschillende vormen voor. De gevolgen van pesten kunnen voor het slachtoffer groot zijn, 

als er niets aan gedaan wordt. Deze kunnen leiden tot onzekerheid, faalangst, slecht 

zelfbeeld, achterdocht jegens klasgenoten, psychische problemen en eenzaamheid. U kunt 

ervan uitgaan, dat er op elke school en dus ook op onze school in meer of mindere mate 

gepest wordt.   

Signalen dat het  kind gepest  wordt .   

Dit kunnen o.a. zijn:  

 Altijd een bijnaam, nooit bij de eigen naam noemen. 

 Zogenaamde leuke opmerkingen maken over een klasgenoot. 

 Een klasgenoot voortdurend ergens de schuld van geven.  

 Briefjes doorgeven.  

 Beledigen.  

 Opmerkingen maken over huidskleur, haardracht of kleding.  

 Isoleren.  

 Buiten school opwachten, slaan, of schoppen.  

 Op weg naar huis achterna rijden.  

 Naar het huis van het slachtoffer gaan.  

 Bezittingen afpakken.  

 Schelden of schreeuwen tegen het slachtoffer.   

Doels tel l ing van het  beleid  

We willen streven naar een pestvrije school. We vinden, dat we er alles aan moeten doen, 

om de aan onze zorg toevertrouwde kinderen een zo veilig mogelijke omgeving te 

garanderen, zodat ze zich optimaal ontwikkelen. Door regels en afspraken zichtbaar te 

maken, kunnen kinderen en volwassenen, als er zich ongewenste situaties voordoen, elkaar 

aanspreken op deze regels en afspraken. Door elkaar te steunen en wederzijds respect te 

tonen stellen we alle kinderen in de gelegenheid om met veel plezier naar school te gaan. 

Voorwaarden: Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem, 

dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken. Daar zijn wel enkele 

voorwaarden aan verbonden:  

 Pesten moet als probleem worden gezien door alle direct betrokken partijen: 

leerlingen (gepeste kinderen, pesters en de zwijgende groep), leerkrachten en de 

ouders/ verzorgers (hierna genoemd: ouders)  
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 De school moet proberen pestproblemen te voorkomen. Los van het feit of pesten 

wel of niet aan de orde is, moet het onderwerp pesten met de kinderen 

bespreekbaar worden gemaakt, waarna met hen regels worden vastgesteld. 

 Als pesten optreedt, moeten leerkrachten (in samenwerking met de ouders) dat 

kunnen signaleren en duidelijk stelling nemen.  

 Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch weer de kop opsteekt, moet de 

school beschikken over een directe aanpak.  

 Wanneer het probleem niet op de juiste wijze wordt aangepakt, of de aanpak niet 

het gewenste resultaat oplevert, dan is de inschakeling van een vertrouwenspersoon 

nodig. De vertrouwenspersoon kan het probleem onderzoeken, deskundigen 

raadplegen en het bevoegd gezag adviseren.   

Voor onze school  betekent dit  in concrete handel ingen ver taald:    

1. Pesten aan de orde stellen:   

 regelmatig met de groep over pesten praten.   

 in het begin van het schooljaar naar de groep duidelijk stelling nemen 

betreffende het fenomeen pesten.  

 als onderdeel tijdens de informatieavond, aan het begin van het schooljaar, aan 

de orde te stellen.  

 regel van de school en klassenregels bespreken.   

 school en klassenregels laten ondertekenen.  

2. Een luisterende en oplettende houding van leerkrachten:   

 alert zijn op signalen.  

 aandacht besteden aan wat kinderen vertellen, of waar ze mee komen.  

 collega’s informeren over pestgedrag in verband met pleinwacht.  

 met elkaar werken aan een veilig schoolklimaat voor alle kinderen.  

 je realiseren dat pesten van alle leeftijden is.   

3. Ouders erbij betrekken:  

 informatie over de aanpak van pesten in schoolgids.  

 ouders vragen pestgedrag te melden. 

 met ouders praten, wanneer er sprake is van pestgedrag (zowel wat betreft het 

gepeste kind als de pester).  
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Digitaal  pesten   

Digitaal pesten is een vorm van pesten. Op het internet of via de mobiele telefoon kan men 

een andere identiteit aannemen of volledig anoniem blijven, waardoor de grenzen van het 

pestgedrag worden verlegd. Het is een groeiend probleem. Signalen wat betreffende 

digitaal pesten nemen we altijd serieus. Wanneer de leerkracht signaleert, dat er sprake is 

van digitaal pesten, volgen er gesprekken met de gepeste leerling en met de dader(s). 

Aanpak 

Gesprek met de gepeste leerling: De leerkracht laat de leerling zijn verhaal doen en neemt 

daar de tijd voor. Hij/zij probeert zich in te leven in het kind. Er worden geen verwijten 

gemaakt. Dat maakt het onveilig voor het kind. De leerkracht geeft de tip om de pester te 

blokkeren en te verwijderen. Voordat het kind dit doet moet deze de gesprekken uitprinten 

die hij/zij heeft gevoerd met de pester. Deze gesprekken kunnen mogelijk als bewijsmateriaal 

dienen. 

Opsporen van de dader(s): Soms zal bekend zijn wie de pester is en soms niet. Wanneer niet 

bekend is wie de pester is, zal er getracht moeten worden dit op te sporen. Dit kan gedaan 

worden door de gesprekken te bewaren en uit te printen. In deze gesprekken kunnen 

aanwijzingen staan over wie de dader is. De dader kan wellicht ook worden gevonden door 

in de klas te praten over wat er is gebeurd. 

Gesprek met de dader(s): Wij zullen ook goed luisteren naar de kant van het verhaal van dit 

kind en het serieus nemen. We wijzen op de mogelijk gevolgen voor de gepeste leerling en 

maken duidelijk dat de leerling zich schuldig maakt aan een ernstig feit en dat dit in sommige 

gevallen zelfs strafbaar is. Er kunnen strafrechtelijke consequenties volgen. 

De leerkracht informeert zowel de ouders van de gepeste leerling als de ouders van de 

pester over wat er speelt. Dit gebeurt bij voorkeur vóór het gesprek met de betrokken 

leerlingen. De leerkracht zal de leerlingen voorlopig blijven volgen, om te voorkomen dat het 

pestgedrag terugkeert. 

Tips 

Tips voor leerlingen:    

 Doe online niet, wat je offline ook niet doet. 

 Onthoud dat iedereen zich op internet anders kan voordoen.  

 Geef nooit zomaar je privé-gegevens weg.   

 Rare sites? Klik weg.   

 Log uit als je je ongemakkelijk voelt.   

 Zorg dat de virusscanner ge-update is.   

 Reageer niet op vervelende mail of chats, sms’jes en apps.   

 Blokkeer vervelende chatters of mailers, sms’jes en apps.   

 Computer niet te lang.   

 Los problemen samen met je ouders, of de leerkracht op.    

 Meld het als je onbeschofte, of gemene mailberichten, sms’jes en apps ontvangt aan 

je ouders, of de leerkracht. Verwijder volgende e-mails, sms’jes en apps van dezelfde 

afzender zonder ze te openen. Als daders geen respons krijgen is de lol er voor hen 

snel af.  

Tips voor ouders : 

 Surf samen met uw kind. Ga regelmatig samen achter de computer zitten. Ouders en 

kinderen leren dan van elkaar.   



 

Goede Herderschool, Cortenhoeve 51, 3411JL Bodegraven 

 Maak duidelijke afspraken over het internetgebruik en de tijdsduur, die het kind 

achter de computer mag doorbrengen.  

 Houd goed zicht op de computer en plaats deze, indien mogelijk, op een centrale 

plaats in huis.   

 Leer uw kind om zeer zorgvuldig met privacy om te gaan. Altijd toestemming vragen 

om aan derden een telefoonnummer, adres of bankrekeningnummer door te mogen 

geven.   

 Bekijk regelmatig de historie van de browser, zodat u op de hoogte blijft van het 

surfgedrag van uw kind. Let wel: dit biedt geen garantie, want kinderen kunnen deze 

geschiedenisknop wissen.  

 Gebruik een goede virusscanner en zorg dat deze up to date blijft.  

 Vertel uw kinderen af te blijven van onbekende software en leer hen voorzichtig om 

te gaan met het downloaden van onbekende sites.   

 Blijf geïnteresseerd in het surfgedrag van uw kind en wijs hem regelmatig op de 

minder leuke kanten hiervan, zoals pedofielen in chatboxen, pornosites, scheld e-

mails, spam en nog veel meer.   

Tips voor leerkrachten: 

 Hang het computerprotocol goed zichtbaar in de klas, nadat je het in de klas 

besproken hebt.  

 Op school gebruiken we internet alleen bij het opzoeken van informatie ten behoeve 

van een werkstuk of spreekbeurt.  

 Blijf in de buurt bij de internettende leerlingen. Controleer of de schoolregels worden 

opgevolgd.   

 Laat persoonlijke gegevens privé blijven. Let er op dat er over de leerlingen zo weinig 

mogelijk valt te traceren.   

 Op school chatten we niet.  

 Pesten of bedreigen via mail wordt niet getolereerd.   

Bij overtreding van één van bovenstaande afspraken spreekt de leerkracht een 

‘internetschorsing’ uit.  

De interne contactpersoon van de school meldt klachten over internetgebruik aan de 

systeembeheerder. Dit om misbruik in de toekomst te voorkomen. In geval van ‘hate-mail’ 

kunnen ze samen nagaan van wie de mail afkomstig is.  
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1.  Aanpak van het  pesten  

Het kan natuurlijk voorkomen, dat er ondanks alle maatregelen in de preventieve sfeer, nog 

gepest wordt. Pesten gebeurt meestal stiekem en buiten het gezichtsveld van leerkrachten. 

Het is belangrijk dat het gemeld wordt bij de leerkracht. Dit kan gebeuren door ouders, 

leerlingen, of andere betrokkenen. Als het pesten doorgaat, gaan we activiteiten 

ondernemen, waarbij alle vijf betrokken partijen (de gepeste, de pester, de meelopers, de 

leerkrachten en de ouders) aandacht krijgen ( vijfsporenbeleid).   

Hoe begeleiden we:  

1. De gepeste leerling:   

 We tonen medeleven en luisteren en vragen hoe en door wie er wordt gepest.   

 We gaan na hoe de leerling zelf reageert, wat doet hij/ zij voor, tijdens en na het 

pesten?  

 We laten de leerling zien, dat je soms op een andere manier kunt reageren.  

 We gaan na welke oplossing het kind zelf wil.  

 We benadrukken de sterke kanten van het kind.  

 We praten met de ouders, eventueel samen met de intern begeleider, of directie. 

 We schakelen indien nodig, in overleg met de ouders, externe hulp in.   

2. De pester:   

 We praten met de pester en we zoeken naar de reden van het pesten.  

 We laten zien wat het effect van zijn/haar gedrag is voor de gepeste.  

 We laten inzien welke positieve kanten de gepeste heeft.  

 We laten excuses aanbieden.  

 We verwachten dat de pester zich houdt aan de afspraken en omgangsregels, zoals 

die bekend zijn. 

 We maken afspraken over gedragsveranderingen. De naleving van deze afspraken 

komt aan het eind van iedere week in een kort gesprek aan de orde. Waardeer 

nadrukkelijk positief gedrag. 

 We praten met de ouders, eventueel samen met directie.  

 We schakelen indien nodig , in overleg met de ouders, externe hulp in en 

onderzoeken wat de reden voor het pestgedrag kan zijn.   

Als de oorzaak enigszins duidelijk is, probeert de leerkracht vervolgens de gevoeligheid van 

de pester, voor wat hij met het gepeste kind uithaalt, te vergroten.    

Mogelijke straffen:   

 Kind boeken laten lezen over pesten.  

 Kind later naar huis laten gaan in overleg met de ouders.  

 Gesprek met ouders/verzorgers over de situatie. Aan hen vragen om aan het 

probleem een einde te maken. Ouders/verzorgers kunnen niet ontkennen, dat hun 

kind pest. Alle activiteiten zijn vastgelegd in een gesprek.  

 De pester maakt het weer goed met de gepeste leerling ( excuses maken)   

3. De zwijgende groep leerlingen ( meelopers):   

 De meeloper zien wij als een passieve pester. Hij is medeplichtig. Blijft op afstand, doet 

niets om het pesten te stoppen. Hij neemt het niet op voor het slachtoffer. Hij lacht 

mee met de pester, omdat hij bang is om zelf gepest te worden. Deze dingen worden 

bespreekbaar gemaakt in de groep. Informatie over pestgedrag valt niet onder 

“klikken”. De groep moet dit duidelijk ervaren.   
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 We stimuleren dat de kinderen een eigen standpunt innemen en eventueel partij 

kiezen voor de gepeste leerling.  

 We laten zien wat het effect van zijn /haar gedrag is voor de gepeste leerling.  

 We laten inzien welke positieve kanten de gepeste leerling heeft.  

 We schakelen indien nodig , in overleg met de ouders, externe hulp in   

 We maken duidelijke afspraken.     

4. De leerkracht:   

 De leerkracht spreekt de pester aan op zijn gedrag.   

 De leerkracht stelt het pestgedrag in de groep aan de orde.  

 De leerkracht geeft gemaakte afspraken door ( bouwvergaderingen).  

 De leerkracht moet informatie hebben over achtergrond, signalen, gevolgen, 

oorzaken en aanpak. (Ib-er en orthotheek)   

Als leerkrachten het probleem niet willen, of kunnen zien, is de inschakeling van een 

vertrouwenspersoon mogelijk. Deze kan een klacht indienen bij de landelijke 

klachtencommissie.   

5. De ouders:  

Zoals uit bovenstaande blijkt, worden de ouders geïnformeerd en betrokken bij de verdere 

activiteiten om het pesten te stoppen.   
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Sanct iebeleid 

(ook van toepassing op ongewenst gedrag) 
 

Bij het bestrijden van pesten past ook een sanctiebeleid. Het moet voor iedereen duidelijk 

zijn, welke maatregel, bij welk gedrag genomen wordt. Het moet ook duidelijk zijn, wie in 

welke situatie een sanctie kan opleggen.     

Stap Gedrag Sanctie Door wie 

1. Eenmalig geconstateerd 

pestgedrag 

-Gesprek over 

omgangsregels 

-Ingaan op evt. sancties 

Leerkracht 

2. Pesten blijft doorgaan -Straffend gesprek 

-Lezen boek over pesten of 

pestgedrag 

-Opstel schrijven over pesten 

-Gesprek met 

ouders/verzorgers over 

pesten 

Leerkracht overlegt met 

IB-er 

3. Pesten blijft na stap 2 

doorgaan 

-Gesprek met 

ouders/verzorgers 

-Afspraken over te 

verwachten gedrag wordt 

schriftelijk vastgesteld 

(handelingsplan gedrag) en 

door ouders/verzorgers en 

leerling  

ondertekend.  

-Protocol schorsen en 

verwijderen wordt met 

ouders/verzorgers besproken.  

-Straf gaat door 

Leerkracht overlegt met 

IB-er en directie 

4. Gedrag blijft 

gehandhaafd, geen 

verbetering merkbaar.  

-Protocol schorsen en 

verwijderen wordt gevolgd.  

Directie in overleg met  

bestuur D4W, 

leerplichtambtenaar en 

swv.  

 Wanneer stap 1 t/m 4 geen positief resultaat opleveren, treden de aanpakfases in werking.  

Afhankelijk van hoe lang de pester/leerling door blijft gaan met zijn/haar 

pestgedrag/ongewenste gedrag en geen verbetering toont in zijn/haar gedrag, zal 

minimaal één en maximaal alle fases aan de orde komen (naar inzicht van de leerkracht). 

 

Fase a Pester/leerling verblijft in de nabijheid van de leerkracht of krijgt een time-out 

van een dag(deel) in een andere groep.  

Fase b Nadrukkelijke vraag aan ouders om medewerking: negatief gedrag moet 

stoppen. IB/directie is bij dit gesprek aanwezig. Gespreksverslag in Parnassys. 

Fase c Tijdelijke schorsing uit de groep (max. 2 weken): in andere groep of andere 

ruimte in school. Gezond klimaat opbouwen in de groep. Eventueel externe 

deskundige hulp inschakelen. IB/directie coördineert. 

Fase d Tijdelijke schorsing en/of definitieve verwijdering van school. Directie initieert en 

coördineert. Zie procedures in bijlage 1. 

 


