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Pestprotocol. 

 

Inleiding: 

Pesten is een wezenlijk en groot probleem. Pestgedrag vind je bij kinderen van alle 

leeftijden. Het is belangrijk oog te hebben voor het onderscheid tussen pesten en plagen. 

Plagen: is vaak een incidenteel en onbezonnen en spontaan negatief gedrag. 

Bijvoorbeeld een onschuldige eenmalige activiteit waarbij humor een rol kan spelen. Het 

herhaaldelijk en langdurig karakter ontbreekt hier. 

Pesten: wanneer een leerling echter gepest wordt, betekent dit dat hij continue het 

slachtoffer is van pesterijen. Wat hij/zij ook doet, het is nooit goed. Het pesten speelt 

zich ook niet af tussen twee gelijken, maar de onmacht van het slachtoffer staat 

tegenover de macht van de pester. 

 

Pesten kan en mag niet getolereerd worden! 

 

Preventieve Maatregelen 

1) In de klas wordt het pestprotocol / 9 gouden regels besproken en uitleg gegeven 

over het verschil tussen pesten en plagen.  

De regels zijn voor de onderbouw nog moeilijk, de leerkracht vertaalt dit naar het 

goede niveau. We willen namelijk één lijn door de hele school en daarom overal 

dezelfde regels.  

2) We werken met de methode leefstijl, een methode voor de sociaal-emotionele 

ontwikkeling. 

3) Indien de leerkracht aanleiding daartoe ziet, besteedt hij of zij expliciet aandacht 

aan pestgedrag in een groepsgesprek. 

4) Elke leerkracht besteedt aandacht aan de sfeer in de klas om een veilig 

pedagogisch klimaat te scheppen. Hoe leerkrachten hier aandacht aan besteden 

verschilt per groep; voorbeelden zijn ‘verrassingsdoos, zonnetje in de klas, thee 

drinken met de groep, enz.” 

5) Bij de opening van een nieuw schooljaar “hoi naar school”, wordt het pestprotocol 

onder de aandacht gebracht. Alle leerlingen ondertekenen gezamenlijk per groep 

een pestprotocol. Zorg ervoor dat de gouden regels besproken worden en blijven 

leven. 

Drie keer per jaar wordt er aandacht besteed aan de gouden regels op 

schoolniveau, de werkgroep normen en waarden neemt hierin het voortouw. 

 

De negen gouden regels tegen pesten: 

1. Je mag kinderen nooit op hun uiterlijk beoordelen. 

2. Alle kinderen mogen meedoen, je sluit een ander kind  

niet buiten van activiteiten.  

3. Je blijft van andermans spullen af. 

4. Je scheldt een ander kind niet uit en verzint geen bijnamen. 

5. Je lacht een ander kind niet uit en je roddelt niet over andere kinderen. 

6. Je bedreigt elkaar niet en je doet elkaar geen pijn. 

7. Je accepteert een ander kind zoals hij of zij is. 

8. Je bemoeit je niet met een ruzie door zomaar partij te kiezen.  

Als je zelf ruzie hebt, praat het eerst uit, lukt dat niet ga je naar een leerkracht.  

9. Als je ziet dat een kind gepest wordt vertel je dat aan een leerkracht,  

dat is dan geen klikken. 
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Stappenplan om pestgedrag tegen te gaan 

 

1. Pestgedrag wordt gesignaleerd en wordt vervolgens gemeld bij de leerkracht. 

Deze hoort dit aan wint informatie in door observaties en gesprekken. 

 

A Er is geen sprake van pestgedrag. Het probleempje wordt afgehandeld door de 

leerkracht. 

 

B Er is sprake van pestgedrag. Er wordt een aantekening gemaakt in het 

historisch overzicht. Vanaf deze stap worden alle vervolgstappen in het historisch 

overzicht gemeld. 

 

2. Indien er sprake is van incidenten betreffende pestgedrag wordt dat met de 

betrokken kinderen besproken met de leerkracht van het kind. 

Dit gesprek staat niet op zichzelf, maar wordt regelmatig herhaald om het 

probleem aan te pakken. Van dit gesprek worden aantekeningen gemaakt van 

zowel pester(s)  als het gepeste kind. 

 

3. Indien er sprake is van herhaald pestgedrag gaan we gedurende twee weken 

dagelijks in gesprek met de betrokken kinderen (eventueel na school). Besproken 

wordt de gang van zaken, “hoe is het vandaag gegaan?” “wat is er gebeurd?”. 

Ook worden de ouders van de betrokken kinderen op de hoogte gebracht. 

Zolang het pesten aan houdt wordt er in de klas intensief aandacht besteed aan 

pesten. Lesideeën zijn te vinden in de methode leefstijl en in de pestmap (te 

vinden in de koffiekamer). 

De situatie wordt in het team besproken, alle leerkrachten zijn alert. 

Ook na de twee weken blijven de leerkrachten alert, er wordt regelmatig 

geïnformeerd naar de stand van zaken. Als het pestgedrag aan houdt, wordt 

stappenplan vervolgd. 

 

4. Er wordt een gesprek gepland met de ouders van het gepeste kind, leerkracht en 

leerlingenzorg. Zo ook met de ouders van de pester(s). Dit gesprek wordt 

zorgvuldig voorbereid en duidelijke afspraken en sancties worden vastgelegd en 

door alle betrokkenen ondertekend. Dit komt zowel in het historisch overzicht en 

het archief. Er wordt een datum geprikt voor de terugkoppeling naar ouders. 

Eventueel wordt schoolmaatschappelijk werk ingeschakeld.     Directie wordt van 

dit alles op de hoogte gesteld.  

 

5. Wanneer kind of ouders zich niet aan de gemaakte afspraken houden, roept de 

directeur de ouders op school voor een gesprek. Ook het kind kan in dit eerste 

directiegesprek betrokken worden. De directeur gaat uit van het opgebouwde 

historisch overzicht van de leerling en vult dit verder aan met het verloop van de 

gebeurtenissen. 

 

6. Als het pestgedrag van de pester(s) niet aanzienlijk verbetert, en/of de ouders 

van het kind werken onvoldoende mee om het probleem ook aan te pakken, kan 

de directeur van de school overgaan tot bijzondere maatregelen als daar zijn: 

isoleren van de pester of een tijdelijke uitsluiting van het bezoeken van de lessen 

van de school met een maximum van drie dagen als omschreven in de schoolgids 

en het schoolplan. (Of de ouders wordt gevraagd een andere school te zoeken?) 

 

 

 

Adviezen voor alle ouders 

o Neem het probleem serieus, het kan ook uw kind overkomen 

o Neem de ouders van het gepeste kind serieus 

o Maak het tot een gemeenschappelijk probleem 
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o Praat met uw kind over school, over de relaties in de klas, over wat leerkrachten 

doen, hoe zij straffen. Vraag hen ook af en toe of er in de klas wordt gepest 

o Geef af en toe informatie over pesten: wie doen het , wat doen ze en waarom? 

o Corrigeer uw kind als het voortdurend een ander buitensluit 

o Geef zelf het goed voorbeeld 

o Leer uw kind voor anderen op te komen 

 

 

Adviezen voor ouders van kinderen die pesten 

o Neem het probleem serieus 

o Raak niet in paniek. Elk kind loopt kans pester te worden 

o Probeer achter de mogelijke oorzaak te komen 

o Maak uw kind gevoelig voor wat het anderen aandoet, besteed aandacht aan uw kind 

o Stimuleer uw kind tot het beoefenen van een sport 

o Praat over het probleem, door goede communicatie met school kan het 

probleemgedrag goed begeleid worden 

 

Adviezen aan ouders van gepeste kinderen 

o Als pesten niet op school gebeurt, maar op straat, kunt u de ouders van de pester 

opbellen en voorzichtig vragen er met hun kind over te praten. Gebruik daarbij als 

argument dat elk kind veilig moet kunnen zijn op straat. Niemand zal dat ontkennen 

o Pesten op school kunt u het beste met de leerkracht bespreken 

o Als uw kind al lange tijd is gepest , vraagt dat om een uitgebreid aanpak. Neem 

contact op met school, ga bij de school kijken, lees boeken en bespreek dit met uw 

kind 

o Als u van uw kind er met niemand over mag praten, steun dan uw kind, geef het 

achtergrondinformatie en maak uw kind duidelijk dat de school het voorzichtig zal 

aanpakken 

o Beloon uw kind en help het zijn/haar zelfrespect terug te krijgen 

o Stimuleer uw kind tot het doen van die dingen waarin het goed is en kan uitblinken 

o Wordt uw kind op de sportclub gepest door leeftijd- of klasgenoten, vraag dan de 

leiding aandacht te besteden aan het pesten en met de kinderen te bespreken dat 

ieder kind op de club veilig moet zijn 

o Houd de communicatie open, blijft dus in gesprek met uw kind. Doe dat niet op een 

negatieve manier, maar geef adviezen om aan het pesten een einde te maken. Een 

negatieve manier van vragen is bijvoorbeeld: wat is er vandaag weer voor ergs 

gebeurd? 

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

o Laat uw kind opschrijven wat het heeft meegemaakt. Dit kan best emotionele reacties 

bij uw kind oproepen. Op zich is dat niet erg, als het hierbij maar geholpen wordt de 

emoties te uiten en te verwerken 

o Laat uw kind deelnemen aan sociale vaardigheidstraining. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


