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Inleiding
Al sinds 2008 heeft onze school een pestprotocoI. We vinden namelijk dat veiligheid op
school voor ieder kind een voorwaarde is voor de gehele ontwikkeling van het kind.
Onveiligheid beïnvloedt de ontwikkeling van het kind op negatieve wijze. We vinden het
belangrijk om vooral preventief te handelen. In de loop der jaren is onze preventieve aanpak
uitgebreid. Het resultaat daarvan is dat kinderen en ouders onze school als veilig ervaren.
Onze school heeft vanaf 2012 elk jaar het certificaat Veilige School ontvangen. Correctief
gedrag is verschoven naar meer preventief. In dit beleidsdocument beoogt de school de
juiste instrumenten en afspraken te bieden die het de school mogelijk maakt om op structurele wijze het pestgedrag te reduceren c.q. op te lossen en waar mogelijk te voorkomen.
Omdat de sociale veiligheid van kinderen een breder gebied beslaat dan een pestprotocol, is
dit pestprotocol gekoppeld aan het beleidsdocument Fysieke en Sociale Veiligheid.

Begripsomschrijving
We spreken van pestgedrag indien er, incidenteel of structureel, sprake is van een steeds
terugkerende handeling van één of meerdere kinderen gericht op één of meerdere kinderen
met het doel dit kind mentaal of fysiek pijn te doen. Een plaagstootje rekenen we dus niet tot
pestgedrag, ook niet een incidentele ruzie tussen twee leerlingen. Wél kan een dergelijk
voorval tot resultaat hebben dat een kind ervaart dat hij “superieur” is aan de ander en dit
kan weer tot gevolg hebben dat hij in voorkomende situaties wederom gebruik zal maken
van deze voor hem positieve ervaring. Dit kan het begin zijn van pestgedrag. Het is in dit
kader dus van belang om ook incidenten serieus te nemen. Het kan namelijk pestgedrag
voorkomen.

Doelstelling
Met het uitvoeren van de afspraken die in het kader van het beleid voor pestgedrag worden
gemaakt, willen we als school het bestaande pestgedrag van leerlingen corrigeren en waar
mogelijk toekomstig pestgedrag voorkomen.
Enerzijds worden we als school dus geconfronteerd met bestaand pestgedrag. In dit kader
hebben we instrumenten die we kunnen hanteren om pestgedrag te signaleren. Vervolgens
zullen we activiteiten moeten ontplooien om het pestgedrag te stoppen en de gepeste leerlingen in bescherming te nemen en te voorzien van zorg om de eventuele geleden schade te
herstellen.
Anderzijds willen we pestgedrag voorkomen. In dit kader zijn we ons bewust van de voorwaarden die gecreëerd moeten worden om dit doel te bereiken. We denken hierbij bijvoorbeeld aan een veilig klimaat, waarbij kinderen durven aan te geven wanneer ze gepest
worden en waarbij de respectvolle omgang van de leraar met kinderen een voorbeeld is voor
alle kinderen.
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Uitgangspunten
Voordat we als school in een pestprotocol concrete afspraken kunnen maken binnen het
team, met ouders en met kinderen, zullen we met elkaar onze uitgangspunten zeker moeten
stellen. Het succes van de invoering van nieuw beleid valt of staat met de wijze waarop we
als individu in het proces willen en kunnen staan.
Het is van belang dat we de volgende uitgangspunten als schoolteam onderschrijven:
 We erkennen dat pesten een gedragsuiting is die ernstige blijvende gevolgen kan
hebben voor de ontwikkeling van het gepeste kind en dat we daarom dit gedrag niet
zullen tolereren.
 Vanwege de mogelijke gevolgen zijn we van mening dat elke situatie waarin een kind
gepest wordt, er één teveel is. Daarom richten we onze aandacht sterk op het voorkomen van pesten.
 We zijn ons sterk bewust van onze rol als medeopvoeder en weten derhalve dat ons
gedrag een voorbeeldfunctie is voor het gedrag van onze leerlingen. In onze
omgang met onze leerlingen,collega’s en ouders komen daarom geen kenmerken
voor die verwant zijn aan pesten.
 Omdat we weten dat gepeste kinderen onder druk hun lijden niet snel kenbaar zullen
maken, hanteren we met vaste regelmaat instrumenten die ons wijzen op signalen
van pesten. Elk signaal nemen we serieus en leidt direct tot handelen van onze kant.
Hierbij is het melden van het pestgedrag aan alle ouders van alle betrokken kinderen onze eerste handeling.
 We weten dat ook elke dag dat pestgedrag langer duurt er één teveel is. Onze
aanpak in dit kader is dus direct gericht op handelen in plaats van denken, willen en
wensen.
 Hierbij hanteren we een voor alle betrokkenen herkenbare en eenduidige aanpak
waardoor het voor kinderen duidelijk wordt dat corrigeren van pestgedrag niet
afhankelijk is van de persoon van de leraar of zijn of haar situatie.
 Het gepeste kind, en in het verlengde daarvan zijn ouders, heeft vanwege zijn
slachtofferrol recht op correcte naleving van de afspraken die in dit beleid staan
beschreven. De school zal specifiek in het kader van dit beleid de ouders wijzen op
de mogelijkheden van de klachtenregeling.

Voorkomen van pestgedrag
Pesten is van alle tijden en wellicht dus ook nooit helemaal te voorkomen. We erkennen
echter wel dat we als school, naast een lerende taak, zeker ook een opvoedkundige taak
hebben. We weten dat we in de rol van opvoeder veel invloed hebben op het gedrag van de
kinderen op school. We kunnen met elkaar een klimaat realiseren waarin de kans op pestgedrag minimaal is vanwege het feit dat een ieder weet dat pesten not done is.
Het realiseren van een dergelijk klimaat wordt in eerste instantie bepaald door het gedrag
van de leraar zelf. In de omgang naar de leerling zullen we zelf het goede voorbeeld moeten
tonen van respectvol omgaan met elkaar, in situaties waarin de relatie tussen leerlingen
onderling of leraar en leerling(en) onder spanning komt te staan. Omdat een leerling zich, in
een goede relatie, vaak identificeert met zijn/haar leraar, is de kans groot dat het goede
voorbeeld zal worden gevolgd. Een respectvolle omgang met elkaar is dan de gangbare
regel die tot de cultuur gaat behoren. Het is van belang dat we op teamniveau met regelmaat
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toetsen of iedereen ook vindt dat onze omgang nog steeds hieraan voldoet. Evenzo is het
van belang, en in alle redelijkheid ook te verwachten van een professionele organisatie, dat
we elkaar aanspreken in situaties waarin we hierin tekort schieten. Middels de sociokring is
er veel aandacht voor dit onderwerp. Voor meer informatie over de sociokring verwijzen we
naar het beleidsplan “Fysieke en Sociale Veiligheid”.
Op het snijvlak van onze lerende en opvoedende rol richten we ons op de communicatie. We
leren onze leerlingen niet alleen hoe ze kunnen communiceren, maar we creëren ook de
omstandigheden waarin ze zich veilig voelen om datgene te kunnen zeggen wat ze kwijt
willen. Een leerling mag zich niet geremd voelen in zijn of haar communicatie. Hierdoor
ontstaat de ruimte om in de praktijk te leren wanneer je iemand ongewild kwetst. Kinderen
worden zich dan bewust van onbewust handelen.
Om de bewustwording van de juiste omgangsregels te ondersteunen, bieden we de kinderen
een herkenbare structuur in de vorm van schoolregels, beter bekend onder de naam de 10
van Trudo. In de klas worden de 10 omgangsregels behandeld en zorgen o.a. de 10
afbeeldingen ervoor dat de kinderen hier continu aan worden herinnerd. Alle personeelsleden op onze school zien erop toe dat deze regels worden nageleefd.
Naast deze afspraken omtrent het met elkaar om gaan, willen we ook cursorisch aandacht
schenken aan de persoonsontwikkeling en sociale vaardigheden van onze leerlingen. In
eerste instantie doen we dit in onze catecheselessen. Als katholieke basisschool erkennen
we dat binnen onze geloofsopvatting waarden en normen gelden, die een respectvolle
omgang met elkaar in hoge mate ondersteunen. Alle lessuggesties van de methode Trefwoord die tot doel hebben om deze waarden en normen onder de aandacht van onze
leerlingen te brengen, worden nadrukkelijk aangeboden in ons lesprogramma.
Tot slot erkennen we dat pestgedrag veelal voorkomt in open situaties waar niet altijd sprake
kan zijn van honderd procent toezicht. Een voorbeeld hiervan is het spelen op de
speelplaats. We zijn ons bewust van deze situaties en proberen jaarlijks afspraken te maken
om het toezicht zo optimaal mogelijk te regelen. In 2015 hebben we met elkaar verdere
afspraken gemaakt over het Buitenspelen.
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Corrigeren van pestgedrag
Wanneer we constateren dat kinderen van onze school pesten of gepest worden, gaan we
direct over tot handelen. Voor ons handelen maakt het niet uit waar het kind gepest wordt.
Ook pestsituaties buiten de school rekenen we tot onze invloedsfeer, mits de kinderen die
pesten leerlingen zijn van onze school. Indien ze niet op onze school zitten, zijn we niet
bevoegd tot handelen.
Signalering
Zoals eerder vermeld is het voor ons geen vanzelfsprekendheid dat kinderen zich melden
wanneer ze gepest worden. Om toch zicht te krijgen op het pestgedrag, maken we gebruik
van een aantal signaleringsinstrumenten die we jaarlijks op vaste tijden zullen toepassen. In
de jaarlijks vast te stellen toetskalender wordt het moment van toepassing vastgelegd.
In de klassen vullen de kinderen een sociogram in op de computer. Dit sociogram bevat
allerlei vragen over de relaties die kinderen hebben binnen hun groep tijdens het spelen en
tijdens het werken. De antwoorden op deze vragen laten bijvoorbeeld zien welke kinderen
heel populair zijn en welke kinderen nauwelijks contacten hebben binnen de groep. Deze
informatie is wezenlijk voor de leerkracht omdat tal van contacten door de leerkracht kunnen
worden gestuurd, bijvoorbeeld door groepen anders samen te stellen. De gegevens verwijzen niet direct naar pestgedrag, maar kunnen wel informatie geven over kinderen die het
‘risico’ lopen gepest te worden of te gaan pesten.
Het sociogram wordt afgenomen in de groepen 1 t/m 8 waarbij we opmerken dat in de
groepen 1, 2 en 3 de leerkracht, of een extra ingezette leerkracht, het kind individueel ondersteunt bij het invullen van de vragen.
De leerkrachten laten kinderen ook een vragenlijst invullen. Deze vragen hebben vooral
betrekking op de sfeer in de klas. Het instrument laat weliswaar niet op individueel niveau
zien of er sprake is van pesten, maar de informatie geeft wel een beeld of er een klimaat
heerst waarin pestgedrag kan ontstaan. Als team hebben we besloten dat ook dit instrument
wordt ingezet in de groepen 4 t/m 8.
Met het instrument Zien volgen we de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. In de
groepsbespreking met de intern begeleider is dit onderwerp van gesprek. Hierover leest u
meer in het hoofdstuk “Zien”. Tot slot noemen we in dit kader het veiligheidsonderzoek van
de “De School & Innovatiegroep”. Dit bureau heeft een onderzoek ontwikkeld, dat de school
gebruikt om een totaalbeeld van de school te verkrijgen, over de mate waarin pesten
voorkomt en hoe en waar het zich uit. Dit onderzoek wordt jaarlijks gedaan in de groepen 5
t/m 8. De afgelopen vier jaar varieerde het percentage gepeste leerlingen tussen de 0 en 3%
(tegen landelijk 9%). Dit betekent dat we al vier jaar het certificaat Veilige School hebben
ontvangen van de School en Innovatiegroep.
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Correctie van incidenteel pestgedrag
Omdat we weten dat incidenteel pestgedrag in vele gevallen leidt tot structurele pesterijen,
zullen we bij constatering hiervan direct tot de volgende acties overgaan:
1. De leerling die pest wordt gestopt.
In een tweegesprek wordt de leerling medegedeeld dat we hebben waargenomen dat
er sprake is van pestgedrag van zijn kant. Van onze kant willen we door de leerling
geïnformeerd worden wat voor hem of haar de aanleiding is om dit gedrag te tonen,
maar duidelijk wordt gemaakt dat er andere mogelijkheden zijn om dit probleem op te
lossen. Pesten wordt eenvoudigweg niet als een oplossing getolereerd.
2. De gepeste wordt in bescherming genomen. Door middel van een gesprek wordt
nagegaan hoe groot de schade is, wat in zijn of haar ogen de aanleiding kan zijn
geweest en welke kinderen mogelijk een rol hebben gespeeld.
3. Het voorval en de gemaakte afspraken ter beëindiging en voorkomen van het
pestgedrag worden vastgelegd in het dossier in ParnasSys.
4. Indien er sprake is van “meelopers” worden ook zij op hun gedrag aangesproken en
wordt een alternatief gedrag voor het “meelopen” afgesproken. Een waarschuwing
volgt en een aantekening wordt gemaakt in ParnasSys.
5. In extreme situaties wordt het gebeuren vastgelegd in het formulier “grensoverschrijdend gedrag” (zie protocol)
Correctie van structureel pestgedrag
Structureel pestgedrag impliceert dat onze aanpak bij incidenteel pestgedrag onvoldoende
effect heeft gehad. Onze correctie zal in dat geval dus meer tijd en inzet van ons vragen en
wellicht ook een andere aanpak vergen. Deze andere aanpak kenmerkt zich o.a. doordat we
nu alle kinderen van de klas bij onze aanpak betrekken. We hebben namelijk geloof in het
zelfcorrigerende vermogen van de groep. Doordat we nu de negatieve gevolgen van pestgedrag onder de aandacht brengen van alle kinderen, bereiken we dat iedereen gaat vinden
dat pestgedrag niet kan. Omwille van zijn positie in de groep kan de pester er dan voor
kiezen om met zijn pesterijen te stoppen. Een ander gevolg kan zijn dat pestgedrag eerder
gemeld wordt omdat nu alle kinderen alert zijn geworden.
In een situatie van structureel pesten kiezen we dus voor een aanpak op groepsniveau, een
zogenaamd “groepsplan pestgedrag”. Dit is een planning van activiteiten gedurende een
periode van 6 tot 8 weken. In dit plan worden in ieder geval de volgende activiteiten opgenomen:
1. We richten onze aandacht en onze activiteiten op het stoppen van het pestgedrag. Iedere
handeling in deze richting wordt bestraft.
2. De gepeste leerlingen worden beschermd. Bijvoorbeeld in open situaties waar weinig of
geen toezicht is worden deze kinderen apart geplaatst.
3. De ouders van de groep worden schriftelijk geïnformeerd.
4. De pestvoorvallen en afspraken ter bestrijding en voorkoming worden in de dossiers van
de betrokken kinderen genoteerd in ParnasSys en een formulier voor grensoverschrijdend gedrag wordt ingevuld voor de pestende kinderen.
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5. De overige activiteiten die in het plan worden opgenomen zijn gericht op de volgende
doelen:
 De kinderen worden zich bewust van de negatieve consequenties van pestgedrag.
 De kinderen leren wat pesten is en hoe je het kunt herkennen.
 De kinderen gaan het normaal vinden om pestgedrag direct te melden.
 De kinderen leren alternatief gedrag toe te passen in plaats van pesten.
Een voorbeeld van (een deel van) een groepsplan is als bijlage toegevoegd.

HET NIEUWE PESTEN
Met de komst van het internet zijn er helaas ook nieuwe vormen van pesten in de leefwereld
van kinderen gekomen met vele mogelijkheden van pesten. Zo worden er opzettelijk virussen en anonieme dreigberichten naar elkaar gestuurd, foto’s met vervelende teksten online
geplaatst, producten online besteld in naam van een ander en kwetsende uitspraken gedaan
in de vele chatboxen die de kinderen tot hun beschikking hebben.
Omdat de pester veelal anoniem is op internet, is zijn pestgedrag vaak gemener en harder
dan dat we doorgaans zien op school. Alhoewel het nieuwe pesten voornamelijk buiten de
school plaatsvindt, is de impact daarvan duidelijk voelbaar binnen school. Het beïnvloedt het
pedagogisch klimaat in de klas uiterst negatief.
Voorkomen en bestrijden.
Onze aanpak bij het nieuwe pesten verschilt niet veel van datgene wat we ondernemen bij
traditioneel pestgedrag. Om adequaat te kunnen handelen wordt wél verondersteld dat we
enige kennis hebben van het gebruik van internet en de vele gevaren die oneigenlijk gebruik
daarvan in zich heeft. Voorkomen en bestrijden van het “nieuwe pesten”veronderstelt tevens
dat we als school kinderen begeleiden en controleren bij het werken op de computer en dat
we aandacht schenken aan de informatieverstrekking naar ouders. Met name dit laatste is
van belang. Het pesten van klasgenoten via internet gebeurt hoofdzakelijk vanuit een thuissituatie.
Onze activiteiten gericht op het voorkomen van het nieuwe pesten zijn uiteraard gelijk aan
die, die we al genoemd hebben bij het voorkomen van traditioneel pestgedrag. Nieuw hierbij
is wél, dat:
 we ouders jaarlijks informeren over de risico’s van het werken met internet zonder toezicht (informatieavond);
 we strakke regels hanteren binnen school over internetgebruik en stevig toezicht houden op handhaving van deze afspraken;
 we de kinderen begeleiden in het gebruik van internet en daar afspraken over maken
die de kinderen, bij toepassing daarvan, houvast en veiligheid bieden;
 we de ouders informeren over de regels en afspraken die we bij de leerlingen toepassen in het kader van het gebruik van internet.
Deze afspraken en regels worden duidelijk zichtbaar bij de werkcomputers van de leerlingen
gehangen.
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Ook bij het bestrijden van “nieuw pestgedrag” gelden natuurlijk alle eerder gemaakte afspraken die we in het kader van dit beleid met elkaar hebben gemaakt. Vanwege de anonimiteit
van de dader moet hij, in tegenstelling tot traditioneel pestgedrag, worden opgespoord. Soms
is de identiteit van de dader te achterhalen door uit te zoeken op welke computer op school
de activiteit is uitgevoerd. Hierbij kan de hulp van de systeembeheerder worden ingeschakeld. Ook de stijl van een bericht of specifieke stijlfouten kunnen in de richting wijzen
van een mogelijke dader.

Sancties
Het zich veilig voelen op school is voor ons een voorwaarde om tot leren te komen. Omdat
pestgedrag ertoe kan leiden dat kinderen zich onveilig voelen op school zal de school haar
sanctiebeleid toepassen in situaties waarin pestgedrag niet gecorrigeerd kan worden. De
directie van de school is bevoegd om, naar eigen inzicht en overweging, te besluiten om een
kind officieel te waarschuwen, te schorsen of te verwijderen indien er sprake is van een
situatie waarin de veiligheid van andere kinderen niet gewaarborgd kan worden. Bij de toepassing van deze disciplinaire maatregelen zijn procedurele regels voorgeschreven waar de
directie zich aan zal houden.

Bijlagen:
Vragenlijst
Voorbeeld van een groepsplan indien er in een groep een pestproblematiek speelt.
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Groepsplan Pestgedrag
Groep:

Periode:

Voorbereid door:

Beschrijving van de beginsituatie:
Van de 21 kinderen geven 8 kinderen aan dat ze te maken hebben met pestgedrag. Dit gebeurt vooral op het schoolplein, veelal
door kinderen uit de eigen klas. In eerste instantie gaat het dan om het buitensluiten van kinderen op een vaak discriminerende
wijze. De kinderen komen dit in eerste instantie niet bij mij melden. Ook weten ze nog niet hoe er op school gehandeld wordt in dit
kader. Naar aanleiding van eerder pestgedrag zijn ouders en kinderen geïnformeerd over deze situatie. Ze zijn nog niet
geïnformeerd over de aanpak, zoals omschreven in dit plan. Wel zijn ze geïnformeerd over de beleidsontwikkelingen op
schoolniveau in dit kader.
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Doelstelling 1
De kinderen weten
hoe te handelen
wanneer ze gepest
worden of
pestgedrag
signaleren
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Activiteiten

Verwacht effect

Evaluatiemiddel

Wanneer

De kinderen zien als introductie op dit thema
een film over pestgedrag en de effecten
daarvan. Aan de hand van de film worden de
vormen van pesterijen geïnventariseerd en
gerubriceerd.

De kinderen worden zich bewust
van de ernst van pestgedrag

De kinderen
schrijven een
gedicht.

Week 2

De kinderen dragen ideeën aan over het
melden van pestgedrag. We wegen de vooren de nadelen van elk idee. Ieder kind mag
elk idee een waarde toekennen. De vijf best
beoordeelde ideeën schrijven we in ons
protocol en hangen we zichtbaar in de klas.

Doordat de kinderen zelf de
ideeën aandragen en
beoordelen, beschouwen ze de
afspraken als haalbaar en
wenselijk.

De scores van de
waardetoekenning.

Week 3

De laatste dag van de schoolweek
inventariseren we het aantal meldingen van
pestgedrag en welke voorkeur van melding is
gehanteerd.

De kinderen wennen aan de
diverse manieren van melden en
handelen volgens hun eigen
voorkeur.

De resultaten van
de inventarisatie.

Week 4

Het boek “Spijt” rouleert door de klas en wordt
door alle kinderen gelezen.

Kinderen worden zich bewust
van de impact van pesten.

Kinderen maken
een tekening van
het meest pakkende boekfragment.

Week 2-3-4
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Doelstelling 2
Het pestgedrag op
het schoolplein
wordt minder en in
preventieve zin
worden maatregelen
genomen om
pestgedrag op het
schoolplein te
voorkomen.
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Wat is pestgedrag op de speelplaats?
Aan de hand van een woordveld inventariseren we bij de leerlingen welk gedrag we
aanmerken als pestgedrag en wat niet.
Ook proberen we helder te krijgen wanneer
het gebeurt op de speelplaats en waar?

Door het gedrag te rubriceren,
leren kinderen het onderscheid
tussen bijv. plagen en pesten.
Door op een plattegrond aan te
geven waar gepest wordt,
kunnen we het toezicht richten
op die verdachte plekken of in
omvang en tijd beter
organiseren.

De kinderen
schrijven een
plaagverhaal en
een pestverhaal.
De resultaten van
de plattegrond.

Week 5

Nu de kinderen in algemeenheid geleerd hebben hoe pestgedrag gemeld wordt, spitsen we
dit nader toe op de situatie van de speelplaats. Wederom dragen de kinderen ideeën
aan m.b.t. het signaleren en melden van pestgedrag aldaar. We beoordelen of de ideeën
een goede toevoeging zijn op de ideeën die
we al in het protocol hebben opgenomen.

De kinderen gaan zich verantwoordelijk voelen voor het
gedrag op de speelplaats en
worden alert op hun eigen
gedrag en dat van anderen.

Het aantal incidenten dat zich voordoet tijdens het
speelkwartier.

Week 6

Verkeerd gedrag doet zich vaak voor in
situaties waarin niet echt gespeeld wordt. Met
de kinderen gaan we kijken of er leuke
spelideeën zijn voor het speelkwartier.
- welke spelen speelde men vroeger?
- Wat zijn nu leuke spelen voor ons?
- Welke van die spelen kunnen we doen?
In groepen worden ideeën verzameld
besproken en uitgeprobeerd.

De aandacht van kinderen die
gevoelig zijn voor pesten wordt
omgebogen naar een positief
alternatief.

Het aantal incidenten dat zich voordoet tijdens het
speelkwartier.

Week 7
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