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Anti-pestprotocol o.b.s. Rubenshof 
 
O.b.s. Rubenshof is een “kanjerschool”. De school streeft naar een positieve en opbouwende sfeer. 
Door middel van kanjerlessen versterken wij het onderlinge vertrouwen en het besef dat het goed is elkaar te 
helpen. Tussen leerlingen onderling is er nooit één de baas. De leerkrachten en ouders daarentegen zijn op school 
en thuis wel “de baas”.   
Kinderen die ongewenst gedrag vertonen, worden aangesproken op de intentie van hun bedrag en op hun 
verantwoordelijkheid. Bij conflicten tussen kinderen zal de school kiezen voor een oplossingsgerichte aanpak. De 
school zoekt een oplossing die alle partijen zo veel mogelijk recht doet. School en gezin halen voordeel uit een 
goede samenwerking en communicatie. Ook ouders hebben de verantwoordelijkheid om een pestprobleem bij 
de leerkracht aan te kaarten. Ouders en school overleggen samen om een goede oplossing te vinden, die ook in 
de toekomst houdbaar is. 

 
Om uw kind en ons te laten zien dat ook u ons gezamenlijk anti-pestprotocol onderschrijft, vragen wij u het 

anti-pestprotocol te ondertekenen. 

De kanjerafspraken 

 We vertrouwen elkaar. 

 We helpen elkaar. 

 Niemand speelt de baas. 

 Niemand lacht uit. 

 Niemand blijft zielig. 
 
Stappenplan bij ongewenst gedrag 

 Zeg dat je het niet leuk vindt. 

 Gaat het door? 

 Ga iets anders doen. 

 Stap naar je maatje (of je maatje stapt naar jou). 

 Geef geen benzine.  

 Gaat het door?  

 Ga naar de leerkracht. Die grijpt in. 

 
Wij verwachten van ouders dat: 
- zij over zelfbeheersing beschikken: een ouder heeft niet het recht andermans kind, een andere ouder of een 

leerkracht verbaal of fysiek aan te vallen. 
- zij in positieve zin spreken over andermans opvoeding en andermans kind. 
- zij bij zorgen om het welzijn van hun kind met school overleggen. 
- zij ongenoegen uiten bij de leerkracht of directeur en niet op internet, het schoolplein of elders. 
 
Ouder(s)/verzorger(s) van ………………………………………………… 

ondertekenen het anti-pestprotocol van o.b.s. Rubenshof. 

Handtekening 

 

…………………………………………………………….. ………………………………………………………………………. 

 

 

Namens het team, de overblijfraad, ouderraad en medezeggenschapsraad, 

Carla van Leijsen, directeur  
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