
 

 

 

 

 

 

 

Pestprotocol 

  

PESTEN 

 Het doel van dit PESTPROTOCOL is: 

  

 dat alle kinderen zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich 

optimaal kunnen ontwikkelen 

 het zichtbaar maken van regels en afspraken zodat, als er zich ongewenste 

situaties voordoen, kinderen en volwassenen elkaar hierop kunnen aanspreken 

 dat door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen, we alle kinderen 

in de gelegenheid stellen om met veel plezier naar school te gaan!   

 

Definitie: Pesten is het systematisch uitoefenen van psychische en/of fysieke en/of 

verbale mishandeling door een kind of een groep kinderen van 1 kind dat niet in 

staat is zich adequaat te verdedigen. Het gaat dus om een structureel verschijnsel, 

waarbij de macht ongelijk verdeeld is, er schade toegebracht wordt en het slachtoffer 

niet weerbaar is. 

Bij plagen is er sprake van een incident, is niet steeds dezelfde persoon mikpunt, is 

er geen machtsongelijkheid en is het geplaagde kind voldoende weerbaar. Beide 

partijen kunnen er (later) om (glim)lachen.   

 

Pesten komt voor op elke school, dus ook op De Kinderbrug. 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) 

  

 De school moet proberen pestproblemen te voorkomen door een open, veilig klimaat te 

scheppen waarbij ook aan sociaal-emotionele thema’s structureel aandacht wordt 

besteed. Daarvoor gebruiken wij de methode ‘Leefstijl’ waaruit in elke groep 

(twee)wekelijks een les wordt gegeven.  

 



 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. 

Dan weten alle partijen waar ze aan toe zijn.  

  

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

signaleren en duidelijk stelling nemen. Het is belangrijk dat wij als school een concreet 

plan hebben klaarliggen om pestgedrag aan te pakken: een plan dat alle ouders en 

leerkrachten onderschrijven en kunnen gebruiken. 

   

REGELS  

  

 Om het pesten uit te bannen onderneemt onze school op verschillende niveaus actie: op 

schoolniveau door schoolregels na te leven en elkaar ‘scherp te houden’ op de naleving 

ervan; op groepsniveau door met elkaar klassenregels vast te stellen en samen te 

praten over en te oefenen hoe je met elkaar om moet gaan; op individueel niveau door 

te werken met een vaste aanpak voor pestgevallen en pestgedrag.  

  

 Op school hebben we een omgangsprotocol opgesteld:  7 afspraken over hoe we met 

elkaar omgaan. 

  

1. Zeg aardige dingen tegen elkaar, 

2. Laat anderen meespelen, 

3. Luister goed naar elkaar, 

4. Anders zijn mag, 

5. Probeer een ruzie uit te praten, 

6. Help een ander, 

7. Kom je er zelf niet uit, ga dan naar de meester of juf. 

  

Aan het begin van het schooljaar worden in elke groep door de leerlingen en de 

leerkracht de groepsregels bepaald en door iedereen ondertekend. Deze regels zijn 

goed zichtbaar in de klas opgehangen. Elke maand wordt er een regel centraal 

gesteld in heel de school en ook in alle groepen afzonderlijk. De regel wordt 

besproken met heel de klas. 

  

  

REGELS IN DE PRAKTIJK 

  

 Op school stellen we maandelijks een sociaal-emotioneel thema aan de orde  (denk 

aan onderwerpen als veiligheid, omgaan met elkaar, respect, aanpak van ruzies), 

waarbij het inoefenen van gewenst gedrag centraal staat. Dit gebeurt in de vorm 

van een kringgesprek, maar ook andere werkvormen - spreekbeurt, rollenspel, 

groepsopdracht - zijn denkbaar. ‘Leefstijl’ is daarbij onze methodische 

ondersteuning. Het thema dat die maand in de groep wordt behandeld staat op het 

bord, of hangt bij de deur. 

  



 Leerkrachten en ouders hebben een belangrijke voorbeeldfunctie. Er zal minder 

gepest worden in een klimaat waar duidelijkheid heerst over de omgang met 

elkaar, waar verschillen worden aanvaard en waar ruzies worden uitgesproken (in 

plaats van met geweld worden opgelost). 

  

 Agressief (verbaal) gedrag van leerkrachten, ouders en leerlingen wordt niet 

geaccepteerd. Leerkrachten horen duidelijk stelling te nemen tegen dergelijke 

gedragingen. 

  

  

WAT IS PESTEN 

  

 Signalen van pesterijen kunnen onder andere zijn: 

  

- zogenaamde leuke opmerkingen maken over een klasgenoot 

- iemand steeds ergens de schuld van geven 

- briefjes doorgeven 

- opmerkingen maken over kleding 

- beledigen 

- isoleren/negeren 

- buiten school opwachten (slaan, schoppen, schelden) 

- iemand na schooltijd naar huis volgen 

- bezittingen afpakken 

- schreeuwen of schelden 

- non-verbaal gedrag via ‘dodelijke’ blikken 

- lastig vallen via e-mail of MSN 

 

Deze lijst kan nog veel verder worden uitgebreid. Leerkrachten en ouders moeten 

daarom alert zijn op de manier waarop leerlingen met elkaar omgaan en duidelijk 

stelling nemen wanneer bepaalde gedragingen hun norm overschrijden. 

 

BASISVOORWAARDEN VOOR HET PESTPROTOCOL 

  

1. Het inschakelen van de leerkracht wordt niet opgevat als klikken. Vanaf de 

kleutergroep brengen we de kinderen dit al bij.  “Je mag niet klikken, maar als jij of 

iemand anders wordt gepest, of je hebt ruzie en je komt er samen niet uit, dan mag 

je hulp aan de leerkracht vragen: dit wordt niet gezien als klikken!” 

  

2. Medeleerlingen hebben ook de verantwoordelijkheid om een pestprobleem bij 

de leerkracht aan te kaarten. Alle kinderen dragen verantwoording voor het 

creëren van een goede sfeer in de groep. 

  

3. Ouders en leerkrachten werken samen, maar zonder bemoeienissen. School en 

gezin hebben beiden voordeel bij een goede samenwerking en communicatie. Hierbij 

moet iedere partij wel waken over de eigen grenzen. Het is bijvoorbeeld niet de 



bedoeling dat ouders naar school komen om eigenhandig een probleem voor hun kind 

op te lossen. Als zich een situatie voordoet die voor de ouders onduidelijk is, neem 

dan als ouder - bij voorkeur na schooltijd - contact op met de leerkracht. Gun elkaar 

de tijd om de situatie van beide kanten te bekijken: een kind kan in zijn of haar 

beleving de dingen anders interpreteren en ervaren, dan in werkelijkheid het geval 

is. Als ouder(s) en leerkracht er niet uitkomen, kan altijd de directie geraadpleegd 

worden. 

  

  

AANPAK VAN PESTGEDRAG EN CONSEQUENTIES 

  

Stap 1 

Als er sprake is van ruzie of pesten, proberen de leerlingen hier eerst zelf (en samen) 

uit te komen, waarbij de leerkracht zonodig controleert en begeleidt. Het is belangrijk 

de leerlingen in dit proces van ‘ruzie oplossen’ te helpen: bedenk dat hier – net zo goed 

als bij de reguliere vakken – vaardigheden aangeleerd moeten worden. Bijvoorbeeld: hoe 

bied je je excuses aan, hoe ga je om met boosheid, etc. 

  

NB. De leerkracht kan ook het idee hebben dat er sprake is van ‘onderhuids’ pesten. In 

een dergelijk geval stelt de leerkracht een algemeen probleem aan de orde om langs die 

weg bij het probleem te komen.  

  

Stap 2 

Op het moment dat de leerlingen er niet uit komen, of één van beiden het onderspit 

delft (verliezer of zondebok wordt), bestaat er het recht en de plicht het probleem 

voor te leggen aan de meester of juf. In dit gesprek wordt de pester bewust gemaakt 

van de gevolgen van zijn/haar pestgedrag. De leerkracht probeert samen met de 

betrokkenen de ruzie of pesterij op te lossen en er worden duidelijke (nieuwe) 

afspraken gemaakt met de pester over de gewenste gedragsveranderingen. De naleving 

van deze afspraken wordt gecontroleerd middels een kort gesprek aan het einde van 

iedere week (voor een periode). 

Stap 3 

Bij herhaaldelijke ruzie / pesterijen neemt de leerkracht duidelijk stelling in en houdt 

een bestraffend gesprek met degene die pest of ruzie maakt. Als straf bestaan er de 

volgende mogelijkheden: 

 de leerling isoleren van de groep (time-out, pauzes binnenblijven met een taak)  

 maken van een schriftelijke opdracht (zoals bijvoorbeeld het invullen van het 

‘Oeps-blad’, of het maken van een opstel waarin de pester reflecteert op 

zijn/haar gedrag, de toedracht, of zijn/haar rol in het pestprobleem) 

Daarnaast wordt de naam van de ruziemaker/pester in Parnassys genoteerd. In deze 

notitie omschrijft de leerkracht het incident en de afspraken hieromtrent.  

  

Stap 4 

Bij een derde melding in de map, of bij een ernstig incident worden ouders op de hoogte 

gebracht en volgt een gesprek. De medewerking van de ouders wordt nadrukkelijk 



gevraagd om een einde aan het probleem te maken. De school heeft het verloop van de 

pesterijen vastgelegd in de ‘Dit kan niet’-map en de school heeft al het mogelijke gedaan 

om het pestprobleem op te lossen. Leerkracht(en) en ouders proberen in goed overleg 

samen te werken aan een oplossing. 

  

Stap 5 

Bij aanhoudend pestgedrag wordt deskundige hulp ingeschakeld: de School 

Begeleidingsdienst, Bureau Jeugdzorg of de schoolarts. Zij kunnen – indien nodig – 

verder verwijzen. 

  

Stap 6 

In extreme gevallen kan een leerling geschorst of verwijderd worden. In overleg met de 

leerplichtambtenaar wordt er naar een oplossing gezocht. 

  

BEGELEIDING VAN DE GEPESTE LEERLING: 

  

  Medeleven tonen en luisteren en vragen: hoe en door wie wordt er gepest 

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

  Huilen of heel boos worden is juist vaak een reactie die een pester wil uitlokken.  De   

leerling in laten zien dat je op een andere manier kunt reageren. 

  Zoeken en oefenen van een andere reactie bijvoorbeeld je niet afzonderen 

  Het gepeste kind in laten zien waarom een kind pest. 

  Nagaan welke oplossing het kind zelf wil 

  Sterke kanten van de leerling benadrukken 

  Belonen (schouderklopje) als de leerling zich anders/beter opstelt 

  Praten met de ouders van de gepeste leerling en de ouders van de pester(s) 

  Het gepeste kind niet overbeschermen bijvoorbeeld naar school brengen of ‘ik                      

zal het de pesters wel eens gaan vertellen’. Hiermee plaats je het gepeste kind juist in 

een uitzonderingspositie waardoor het pesten zelfs nog toe kan nemen. 

  

  

BEGELEIDING VAN DE PESTER: 

  

 Praten; zoeken naar de reden van het ruzie maken/pesten (baas willen zijn, jaloezie, 

verveling, buitengesloten voelen) 

 Laten inzien wat het effect van zijn/haar gedrag is voor de gepeste. 

 Excuses aan laten bieden 

 In laten zien welke sterke (leuke) kanten de gepeste heeft 

 Pesten is verboden in en om de school: wij houden ons aan deze regel; straffen als het 

kind wel pest – belonen (schouderklopje) als kind zich aan de regels houdt. 

 Het kind leren niet meteen kwaad te reageren, leren beheersen, de ‘stop-denk-doe-

houding’ of een andere manier van gedrag aanleren. 

 Contact tussen ouders en school; elkaar informeren en overleggen. Inleven in het kind; 

wat is de oorzaak van het pesten? * 



 Zoeken van een sport of club; waar het kind kan ervaren dat contact met andere 

kinderen wel leuk kan zijn.  

 Inschakelen hulp; sociale vaardigheidstrainingen; Jeugdgezondheidszorg; huisarts; 

GGD 

  

  

OORZAKEN VAN PESTGEDRAG KUNNEN ZIJN: 

  

 Een problematische thuissituatie 

 Voortdurend gevoel van anonimiteit (buitengesloten voelen) 

 Voortdurend in een niet-passende rol worden gedrukt  

 Voortdurend met elkaar de competitie aan gaan 

 Een voortdurende strijd om macht in de klas of in de buurt 

  

  

  

ADVIEZEN AAN DE OUDERS VAN ONZE SCHOOL: 

  

Ouders van gepeste kinderen: 

  

 Neem het probleem van uw kind serieus,   

 Houd de communicatie met uw kind open, blijf in gesprek met uw kind,  

 Als pesten niet op school gebeurt, maar op straat, probeert u contact op te nemen, 

met de ouders van de pester(s) om het probleem bespreekbaar te maken, 

 Pesten op school kunt u het beste direct met de leerkracht bespreken, 

 Door positieve stimulering en zgn. schouderklopjes kan het zelfrespect vergroot 

worden of weer terug komen, 

 Stimuleer uw kind tot het beoefenen van een sport,  

 Steun uw kind in het idee dat er een einde aan het pesten komt, 

 Maak uw kind duidelijk dat u achter de beslissing van school staat. 

 Overweeg een speciale training, bijvoorbeeld de kanjertraining. 

  

Ouders van pesters: 

  

 Neem het probleem van uw kind serieus 

 Raak niet in paniek: elk kind loopt kans pester te worden 

 Probeer achter de mogelijke oorzaak te komen 

 Maak uw kind gevoelig voor wat het  anderen aandoet 

 Besteed extra aandacht aan uw kind 

 Stimuleer uw kind tot het beoefenen van een sport 

 Corrigeer ongewenst gedrag en benoem het goede gedrag van uw kind 

 h.  Maak uw kind duidelijk dat u achter de beslissing van school staat 

  

Alle ouders: 

  



 Neem de ouders van het gepeste / pestende kind serieus 

 Stimuleer uw kind om op een goede manier met andere kinderen om te gaan 

 Benoem goed gedrag door vaak complimenten te geven 

 Corrigeer uw kind bij ongewenst gedrag  

 Geef zelf het goede voorbeeld 

 Leer uw kind voor anderen op te komen. 

 Leer uw kind voor zichzelf op te komen 

 Als u signalen van pestgedrag opvangt, meld dit bij de groepsleerkracht, IB-er of 

directie 

 Stimuleer uw kind open te zijn naar de leerkracht over pestgedrag 

  

                                                   Het team van De Kinderbrug. 

  


