
 
 
Hoe gaan we om met pestgedrag op Hartenaas?  
 

Pesten komt helaas voor, ook bij ons op school.  
We leren kinderen om op dat moment hulp te vragen. 

Op het moment dat er sprake is van pestgedrag is het belangrijk dat de 
leerkracht en de ouders op de hoogte zijn. 
We maken in de praktijk mee dat kinderen alleen thuis vertellen dat ze gepest 

worden.  
We nodigen ouders uit dit zo snel mogelijk te delen met de leerkracht en/of 

vertrouwenspersoon, zodat we de situatie kunnen beïnvloeden. 
 
Hoe herken je pesten? Wat is het verschil tussen plagen en pesten?  

Het verschil tussen plagen en pesten is niet eenvoudig, want het verschil tussen 
plagen en pesten is soms moeilijk te maken. Over het algemeen vindt plagen 

incidenteel plaats en zijn bij plagen beide partijen aan elkaar gewaagd of zelfs 
vrienden van elkaar. Bij pesten ligt dat anders. De belangrijke verschillen tussen 
pesten en plagen zijn:  

• pesten gebeurt met opzet, plagen niet;  
• pesten gebeurt telkens opnieuw tegen dezelfde persoon 

(stelselmatig), plagen gebeurt af en toe en tussen verschillende 
personen;  
• bij pesten is er sprake van ongelijkheid (in macht, kracht of sociale 

status), bij plagen is die ongelijkheid niet of veel minder aanwezig en zijn 
kinderen ongeveer even sterk.  

• Plagen vinden beide partijen leuk, pesten vindt één van beiden niet 
leuk.  
 

Er is sprake van pesten als iemand wordt geconfronteerd met uitsluiting of 
aanhoudende treiterijen, pesterijen. Dit kan zowel verbaal als fysiek zijn, maar 

ook via digitale kanalen.  
 
 

Wat doen we als school als een kind gepest wordt?  
We, leerkrachten, interne vertrouwenspersoon gaan in gesprek met het kind dat 

gepest wordt en met de pester.  
Er worden afspraken gemaakt. We bespreken vervolgens, enkele weken, 

wekelijks met de kinderen hun bevindingen. 
Mocht het pestgedrag niet stoppen na het eerste gesprek met de kinderen dan 
volgen er consequenties. 

De ouders van het gepeste kind en de pester worden geïnformeerd. 
Op het moment dat we inschatten dat dit onvoldoende werkt, gaan we  

in gesprek met de groep. 
De groep wordt op de hoogte gebracht en geactiveerd om te ondersteunen door 
het pestgedrag waar te nemen en kenbaar te maken. 



Er vindt dan een terugkoppeling plaats naar alle ouders in het ouderportaal, 
Parro.  

 
Wat kun je als ouder doen als je kind gepest wordt?  

Het is belangrijk om met je kind te praten over pesten en plagen. 
Op het moment dat je kind aangeeft last te hebben van pestgedrag is het 
belangrijk dat je kind weet dat hij/zij er niet alleen voor staat.  

Stimuleer je kind om het kenbaar te maken op school. 
Vraag je kind wie kan helpen om het pesten tegen te gaan.  

Geef je kind mee dat je natuurlijk altijd voor hem/haar klaar staat. Je kind kan 
zelf, of samen met jou, naar de mentor gaan om het te bespreken. 
 

Bij wie kan ik terecht met vragen als je kind gepest wordt of zelf pest?  
Neem contact op met de mentor van je kind en/of de interne 

vertrouwenspersoon, juf Marjo. 
 
 

Openbare basisschool Hartenaas werkt met een anti-pestprotocol. Dit kan 
opgevraagd worden bij de directie.  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

  
 


