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Anti-pestprotocol basisschool De Windhoek

Het motto van onze school is: “leren en floreren”. Wij willen graag een leer- en een sfeerschool zijn.
Dit houdt in dat wij van alle kinderen prestaties verlangen naar eigen kunnen en mogelijkheden en een
warme en veilige plek willen bieden, waar ze zich geborgen voelen. Onze school wil een veilige plek
zijn voor kinderen ‘en leerkrachten, waar ieder weet waar hij of zij aan toe is. Wij willen voor een goed
leef- en leerklimaat zorgen. In elk handelen wordt het begrip ‘respect’ centraal gesteld. De school
geeft hierin niet alleen het voorbeeld, maar zal vanuit dit begrip ook de wederkerige relatie met
leerlingen en ouders vorm en inhoud geven. Wederkerigheid die veronderstelt dat leerlingen en
ouders handelen vanuit hetzelfde kader.
Met behulp van dit anti-pestprotocol willen wij het pestgedrag binnen onze school niet alleen
aanpakken nadat een pestsituatie is gesignaleerd, maar ook pestgedrag voorkomen, door dit gedrag
met al zijn aspecten, gevolgen en de erbij horende rollen van pester, meeloper en gepeste
bespreekbaar te maken.
Het anti-pestprotocol vormt een plan ten aanzien van:
- Het voorkomen van pestgedrag
- Het tijdig signaleren van pestgedrag
- Het remediëren van pestgedrag
- De samenwerking tussen ouders en school om pestgedrag te voorkomen en te remediëren.
Met dit protocol hopen wij als school, samen met de leerlingen en ouders een positieve en effectieve
bijdrage te kunnen leveren aan het voorkomen en bestrijden van pestgedrag

Doel pestprotocol basisschool De Windhoek

Dit pestprotocol heeft als doel om alle kinderen zich bij ons op school veilig te laten voelen, zodat zij
zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen stellen we
alle kinderen in de gelegenheid om met veel plezier naar school te gaan!
We doen dat door regels en afspraken zichtbaar te maken voor kinderen en volwassenen zodat als er
zich ongewenste situaties voordoen, zij elkaar kunnen aanspreken op deze regels en afspraken.
Leerkrachten en ouders uit de MR onderschrijven gezamenlijk dit pestprotocol.
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Pesten op school

Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen willen
zien en op onze school dan ook serieus willen aanpakken.
Daar zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden:
-

-

-

-

Pesten moet als probleem worden gezien door alle direct betrokken partijen: leerlingen
(gepeste kinderen, kinderen die pesten en de zwijgende groep leerlingen die niets doet),
leerkrachten en de ouders/verzorgers (hierna genoemd: ouders)
De school moet proberen pestproblemen te voorkomen. 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
Als pesten optreedt, moeten leerkrachten (in samenwerking met de ouders) dat kunnen
signaleren en duidelijk stelling nemen. Zie voor signaleren de hierboven genoemde signalen
en/of kenmerken
Wanneer pesten ondanks alle inspanning toch weer de kop opsteekt, moet de school
beschikken over een directe aanpak. Zie hiervoor punt 6 : stappenplan
Wanneer het probleem niet op de juiste wijze wordt aangepakt of de aanpak niet het
gewenste resultaat oplevert dan zal er overlegd worden over een andere aanpak, eventueel
met hulp van externe instanties.
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Protocol tegen pesten

Pestgedrag is ongewenst gedrag. Daarom wil de Windhoek het probleem van pestgedrag bij
leerlingen en medewerkers via samenwerking met alle betrokkenen benaderen. Het gaat immers om
het welzijn en de toekomst van de leerlingen en medewerkers van de Windhoek.
Algemeen:
1. De Windhoek wil pestgedrag voorkomen en aanpakken door het scheppen van een veilig
onderwijs- en werkklimaat, waarin pesten ongewenst is en in géén enkele vorm wordt
geaccepteerd. Medewerkers en leerlingen van de Windhoek nemen duidelijk stelling tegen het
pesten!
2. Pestgedrag binnen de Windhoek vraagt om een actieve opstelling van alle betrokken partijen
(medewerkers, ouders en leerlingen (gepeste leerlingen, pesters en de zwijgende groep) om
dit gedrag te voorkomen of te stoppen

-

-

-

Het uiterlijk van anderen kenmerkt het unieke van ieder mens en daarover geef je dan
ook geen oordeel
Iedere leerling, medewerker of bezoeker wordt in z’n waarde gelaten; daarom gebruik
je geen scheldnamen, bijnamen en dergelijke
De persoonlijke eigendommen van anderen worden gerespecteerd; dus komt
niemand daar aan zonder toestemming van de eigenaar
Over andere personen (leerling, medewerker of bezoeker) praat je alleen als die
personen er bij zijn. Roddelen over een ander past daar niet bij
Binnen de Windhoek moet iedereen (leerling, medewerker of bezoeker) zich veilig
voelen. Je bedreigt geen anderen en doet niemand pijn, niet verbaal, niet nonverbaal, niet fysiek en niet via MSN, SMS, MMS of via happy slapping.
Wanneer je als leerling of medewerker merkt dat een (mede)leerling of medeweker
gepest wordt, dan maak je hier melding van. Dat vinden wij noodzakelijk en dat is
géén klikgedrag.
Bij alle (onderwijs)activiteiten wordt niemand buitengesloten

Indien de afspraken van dit pestprotocol worden genegeerd of niet worden nagekomen, heeft het
bevoegd gezag de mogelijkheid een sanctie op te leggen waarvan de zwaarste is verwijderen voor
leerlingen hetzij ontslag voor medewerkers.
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Definitie pesten

Een definitie van pesten op school luidt als volgt: “Pesten is het systematisch uitoefenen van
psychische en/of fysieke mishandeling door een leerling of een groep leerlingen van één of meer
klasgenoten, die niet (meer) in staat zijn zichzelf te verdedigen.’’
Met deze definitie is het verschil tussen pesten en plagen duidelijk aangegeven. Bij plagen is sprake
van incidenten. Pesten echter gebeurt systematisch: een aantal keren per week, een keer per week of
regelmatig.

Verschil plagen en pesten

Pesten kent duidelijk andere kenmerken dan plagen. Uit een plaagsituatie kan echter
heel makkelijk een pestsituatie voortvloeien.
Een duidelijk overzicht van de kenmerken van PLAGEN en PESTEN, en de gevolgen van dit gedrag
vormt een basis voor het signaleren van pestgedrag:

PLAGEN

PESTEN

Is onschuldig en gebeurt onbezonnen en
spontaan. Gaat soms gepaard met humor.

• Gebeurt berekend (men weet meestal vooraf,
wie, hoe en wanneer men gaat pesten). Men wil
bewust iemand kwetsen.

Is van korte duur, of gebeurt slechts tijdelijk.

Is duurzaam: het gebeurt herhaaldelijk,
systematisch en langdurig (stopt niet vanzelf en
na korte tijd)

Speelt zich af tussen ‘gelijken’

Ongelijke strijd. De onmachtgevoelens van de
gepeste staan tegenover de macht gevoelens
van de pester.

Is meestal te verdragen, of zelfs leuk maar kan
ook kwetsend of agressief zijn.

De pestkop heeft geen positieve bedoelingen en
wil pijn doen, vernielen of kwetsen.

Meestal één tegen één.

Meestal een groep (pester en meelopers)
tegenover één geïsoleerd slachteroffer.

Wie wie plaagt, ligt niet vast. De partijen wisselen
keer op keer.

Er bestaat neiging tot een vaste structuur. De
pesters zijn meestal dezelfden, net zoals
slachtoffers.
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GEVOLGEN PLAGEN

GEVOLGEN PESTEN

‘schaafwond’ of korte dragelijke pijn (hoort bij het
spel). Wordt soms ook als prettig ervaren
(‘plagen is kusjes vragen’)

Indien niet tijdig wordt ingegrepen, kunnen de
gevolgen (zowel lichamelijk als psychisch) heel
pijnlijk, ingewikkeld en langslepend zijn.

De vroegere relaties worden vlug hersteld. De
ruzie of het conflict wordt spoedig bijgelegd.

Het is niet gemakkelijk om tot betere relaties te
komen. Het herstel verloopt heel moeizaam

Men blijft opgenomen in de groep.

Isolement en grote eenzaamheid bij het
gekwetste
De groep lijdt onder een bedreigend en onveilig
klimaat. Iedereen is angstig en men wantrouwt
elkaar. Er is daardoor weinig openheid en
spontaniteit. Er zijn weinig of geen echte
vrienden binnen een groep

De groep lijdt er niet echt onder

Kenmerken van de ‘gepeste’

De kenmerkenlijst gepeste en pester kan helpen bij het in kaart brengen van gegevens.
Al hoewel je niet zomaar een etiket van ‘gepeste’ kunt opplakken is toch in de praktijk gebleken dat bij
kinderen die gepest worden vaak een of meer van de volgende kenmerken opvallen:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Houdt niet van geweld en agressief of onbeschoft taalgebruik (doet het soms toch om zichzelf
te weren)
Weet niet hoe hij met agressie van anderen om moet gaan
Is meestal fysiek zwakker
Is eerder in zichzelf gekeerd
Is geneigd zich onderdanig of gedienstig te gedragen
Teruggetrokken/weinig opvallend
Heeft opvallend taalgebruik
Is onzeker in sociale contacten
Heeft moeite met voor zichzelf op te komen
Heeft vaak een negatief zelfbeeld
Voelt zich vaker eenzamer dan andere kinderen
Voelt niet goed aan, welke regels of normen er binnen de groep gelden, of klampt zich hieraan
vast
Reageert niet op de gepaste manier op druk; begint te huilen, of gedraagt zich slaafs, gaat
klikken, probeert zich vrij te kopen met snoep of geld, probeert de pester te imiteren, maar dit
alles zonder succes
Matig zelfvertrouwen/verlegen/hangende schouders, blik naar beneden gericht
Kwetsbaar: gauw bang/van de kaart/gebrek aan weerbaarheid
Schoolprestaties verslechteren
Wil niet naar school of komt zo laat mogelijk
Weinig vrienden, staat vaak alleen
Heeft opvallende lichamelijke kenmerken
Heeft ADHD
Heeft ASS
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Kenmerken van de ‘pester’

De kenmerkenlijst gepeste en pester kan helpen bij het in kaart brengen van gegevens.
Alhoewel je niet zomaar een etiket van een ‘pester’ kunt opplakken is toch in de praktijk gebleken dat
bij kinderen die pesten vaak een of meer van de volgende kenmerken opvallen:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Staat vrij positief tegenover geweld, agressie en het gebruik van stoere taal
Imiteert graag agressief gedrag
Lijkt assertief; zegt spontaan wat hij denkt of voelt. Komt uit voor zijn mening
Is vrij impulsief
Heeft de neiging anderen te overroepen of te domineren om controle te houden, maar is
misschien minder zeker dan het lijkt, manipuleert anderen
Wil het middelpunt zijn en is vlug jaloers
Is meestal fysiek sterker of omringd door sterke vrienden die zijn gezag respecteren
Maakt bewust pestplannen met anderen
Verbaal sterker dan anderen
Sterke neiging tot veroordelen van anderen en weinig acceptatie van anderen
Is/wordt zelf gepest
Zwakke zelfbeheersing
Heeft moeite met regels en grenzen
Schat situaties verkeerd in
Schat de gevolgen van zijn gedrag verkeerd in
Heeft het moeilijk met spanning, die van buitenaf wordt opgelegd (toetsen, agressie van
ouders etc.)
Lijdt vaak aan faalangst
Hoe onveiliger hij zich voelt, hoe groter de behoefte aan een zondebok
Is niet noodzakelijk ‘dommer’ of ‘slimmer’ dan de rest. Erg positieve dunk van zichzelf
Heeft een zwak inlevingsvermogen, is vooral met zichzelf bezig en houdt geen rekening met
anderen, is stiekem
Kan het gedrag imiteren van andere kinderen uit zijn omgeving (vooral met betrekking tot
kinderen met een gedragsstoornis)
Ondervindt thuis weinig grenzen, regels en orde en wordt thuis weinig op zijn gedrag
aangesproken. Ouders zijn thuis het kind niet meer de baas
Brutaal tegen leerkracht
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Het signaleren van pesten

Vaak kunnen door middel van goede observaties al bepaalde signalen van pestgedrag worden
opgevangen. Door het goed observeren van kinderen in verschillende onderwijsleersituaties en
spelsituaties kunnen pestsituaties al in een vroeg stadium worden gesignaleerd en kan op gepaste
wijze worden ingegrepen.
Signalen bij de gepeste
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Het kind heeft blauwe plekken, schrammen, beschadigde spullen en ‘verliest’ regelmatig
eigendommen. Let hier zeker op als het kind normaal gesproken niet slordig is
Het kind maakt zich soms het liefst onzichtbaar. Het kind is vaak verdrietig, neerslachtig of
heeft stemmingswisselingen met ernstige driftbuien
Het kind staat vaak alleen op het speelplein; er komen geen vriendjes thuis om te spelen en
wordt ook niet door andere kinderen uitgenodigd
Het kind zoekt veiligheid en gezelschap bij de leerkracht of een andere volwassenen
Als er groepjes worden gekozen, wordt het kind als laats gekozen of blijft over
De schoolresultaten worden minder. Het kind presteert onder zijn/ haar kunnen
Het kind is vaak afwezig, letterlijk (wordt vaak ziek gemeld) of figuurlijk. Het vlucht weg in de
eigen fantasie
Het kind zorgt ervoor dat het zo laat mogelijk op school komt, vlak voor de bel, en is na
schooltijd meteen weer weg of blijft juist extra lang hangen
Er ontstaan veel conflicten rondom het kind. De naam van het kind wordt veel genoemd
Het kind neemt de slachteroffer rol op zich. (het geeft niet, het is gewoon zo)
Het kind wordt vaak uitgelachen of er worden vervelende opmerkingen gemaakt
Het kind is sociaal onhandig
Het kind heeft weinig eigenwaarde, negatief zelfbeeld
Het kind kan provocerend gedrag vertonen: enerzijds agressief (uitdagen) of anderzijds
angstig (stil of klagen over aangedane onrecht)

Signalen bij de pester:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Het kind vindt het moeilijk om samen te spelen of samen te werken, omdat het graag het spel
wil bepalen
Het kind verdraagt geen kritiek en wordt boos als zijn gedrag ter discussie wordt gesteld, al is
het ook maar door een grapje
De pester is regelmatig brutaal naar jongere/ andere kinderen
De pester kan zich moeilijk inleven in de gevoelens van anderen en heeft weinig tot geen
schuldgevoel
Het kind vertoont vaak grensoverschrijdend gedrag
Het kind leeft soms een dubbelleven. In de groep braaf en volgzaam, maar tijdens vrije
situaties juist het tegenovergestelde
Zijn vrienden zijn volgzame meelopers, die wachten op instructie van de pester en gedragen
zich vaak op dezelfde manier. Ook zij spreken vaak negatief of kleinerend over andere
kinderen.
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Voorbeelden van pesten

Voor de aanpak van het pesten moeten allereerst signalen worden opgemerkt die kunnen wijzen op
pesten.
Voorbeelden van veelvuldig voorkomende pesterijen, die pesters met hun slachtoffers uithalen, zijn:
- Als slaaf behandelen
- Beledigen
- Bezittingen afpakken of stukmaken
- Briefjes doorgeven
- Buiten school opwachten
- Cadeaus eisen of geld afpersen
- Digitaal Pesten, zoals:
• E-mails of sms-berichten met bedreigende of beledigende inhoud versturen
• Beledigende afbeeldingen of teksten van het slachtoffer digitaal verspreiden of op internet
plaatsen
• Happy slapping
- Een kring vormen of insluiten in de klas, op de gang of buiten
- Het slachtoffer voortdurend de schuld van iets geven
- Het slachtoffer uitschelden
- Het slachtoffer belachelijk maken
- Isoleren
- Jennen
- Kettingbrief schrijven
- Klopjachten organiseren
- Naar het huis van het slachtoffer gaan
- Nooit de echte naam van de klasgenoot gebruiken maar een bijnaam
- Op weg van en naar school achterna rijden
- Opdrachten geven huiswerk te maken of huiswerk innemen
- Opmerkingen maken over kleding of uiterlijk
- Opwachten op een bepaalde plek
- Psychisch en/of fysiek mishandelen
- Slaan of schoppen
- Steeds (mobiel) bellen
- Volstrekt doodzwijgen
- Voortdurend zogenaamde leuke opmerkingen maken voor een klasgenoot
Nuancering van pestgedrag:
Pesten onder meisjes gebeurt vaker in het geniep en subtieler (roddelen, leugens vertellen,
buitensluiten, negeren en vaker met een groepje) en bij jongens gebeurt het pesten openlijker.
(vechten, duwen, fysiek geweld, vernielen van andermans spullen, schelden)

Daarnaast moet er bij zowel de ‘gepeste’ als de ‘pester’ rekening gehouden worden met
persoonskenmerken van het kind. Het pesten kan bijv. veroorzaakt worden door een gedrags- of
ontwikkelingsstoornissen of er kan sprake zijn van een beneden gemiddeld cognitief functioneren.
Tot slot zijn er verschillende materialen/ middelen ontwikkeld die zouden kunnen helpen om het
pestgedrag in een groep vroegtijdig te signaleren. Een voorbeeld hiervan is het regelmatig maken van
een sociogram en een uitgebreide observatie tijdens verschillende (speel)momenten. Het komt
regelmatig voor dat een ‘pester’ (met daarbij de meelopers) een kind pesten uit een andere groep. Het
sociogram is daarbij evenzo een goed hulpmiddel om uitvallende kinderen te signaleren.
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Oorzaken van pesten

De mogelijke oorzaak van pesten kan op verschillende gebieden liggen:
Bij school

Bij de leerling die
gepest wordt
Kleedt zich anders,
reageert anders of
heeft een handicap

Bij de pester

Bij het gezin

Is bang om zelf gepest
te worden en gaat
daarom pesten

Gedragscodes in het
gezin wijken af van de
gedragscodes op
school

Pesten wordt niet
serieus genomen

Is nieuw binnen een
groep

Wil macht hebben in
de groep

Opvoedingsfactoren,
waarden en normen
van ouders

Louter gedrag
regulerend optreden en
geen inzicht geven in
gevolgen van
pestgedrag

Is niet sociaal
weerbaar

Heeft niet echt in de
gaten hoe erg pesten
is

Spanningen thuis

Te weinig oog voor
sociaal-emotionele en
groepsvormende
aspecten

Heeft een gering
gevoel van
eigenwaarde

Wordt zelf ook gepest
of is eerder zelf gepest
Wil zich groot
voordoen t.o.v.
anderen

Geen veilige
thuissituatie

Onvoldoende aandacht
voor de individuele
leerling

Beschikt over te weinig
sociale vaardigheden

Is jaloers op anderen

Voortdurend zaken
benadrukken die
mislukken

Onveiligheid in de
groep

Is al eerder zondebok
geweest

Wordt thuis erg
verwend

Het kind afwijzen als
persoon en niet op
gedrag

Reacties op bepaalde
smaak- geur- of
kleurstoffen

Lichamelijke,
psychische of seksuele
mishandeling door
ouders
Lichamelijke,
psychische of seksuele
mishandeling door
ouders

Een onveilig
schoolklimaat (geen
duidelijke grenzen van
wat wel/niet kan)

Blootgesteld aan
geweld op TV, internet
of anderszins

Is agressief

Onvoldoende correctie
van agressief gedrag
door ouders

Gebrek aan
zelfbeheersing

De wijze waarop
ouders aandacht
besteden aan hun kind

Een positieve houding
tegenover geweld
Wil frustraties
afreageren
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Preventief anti-pestbeleid

Het klimaat van de school
De Windhoek vindt een goed pedagogisch klimaat zeer belangrijk. Dat uit zich in aandacht voor
normen en waarden die we vanuit de identiteit van de school belangrijk vinden. We streven naar een
goed pedagogisch klimaat, waar leerlingen, leerkrachten en ouders zich veilig voelen en waar we
geborgenheid willen bieden.
Op onze school wordt ruime aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen.
Door pedagogisch handelen verbindt de leerkracht de persoonlijke, sociale en morele ontwikkeling
van leerlingen met het cognitieve leren.
Obs de Windhoek zet methodes, programma’s, interventies en activiteiten in en zijn er schoolbreed
afspraken gemaakt om een zo optimaal mogelijk pedagogisch- en sociaal veilig schoolklimaat te
creëren, dit te ondersteunen en te borgen. Deze sluiten aan bij de behoeften en wensen van de
school.
De Windhoek hanteert een duidelijke structuur met heldere regels. Daarbinnen willen we zorgen voor
voldoende aandacht en ruimte voor persoonlijke relaties tussen leraren en leerlingen. Voor alle
leerlingen bestaat het basis(zorg)aanbod uit een pedagogisch-didactisch klimaat waarin gewenst
gedrag wordt vastgesteld, geoefend en beloond en ongewenst gedrag genegeerd en zo nodig
bestraft.

Wij vinden de sfeer waarin een kind moet opgroeien van groot belang om zo een volwaardig mens te
worden.
Wij stellen daarom een vriendelijk en veilig klimaat, met orde en regelmaat, op prijs. Pas als het kind
zich veilig voelt, kan het zich ontwikkelen.
Daarom hanteren we binnen onze school de volgende afspraken in alle groepen en spreken die met
de leerlingen door en af. Hierbij wordt rekening gehouden met de leeftijd van de leerlingen.
De afspraken worden “vertaald “ naar het niveau van de kinderen en krijgen een plaats in elke klas.
We hopen zodoende dat er een preventieve werking van uitgaat en spreken de kinderen, die zich niet
aan de gemaakte afspraken houden, daarop aan.
In de groepen 1 t/m 8 worden duidelijke omgangsregels ten aanzien van ‘pestgedrag’ gehanteerd.
Voor alle groepen zijn de omgangsregels op schrift gesteld en hangen duidelijk zichtbaar voor alle
kinderen op de deur/ of wand in het lokaal.
Het gaat om de volgende omgangregels de zogenaamde “4 regelborden” :
Ik behandel anderen, zoals ik zelf behandeld wil worden.
Ik doe vriendelijk en help waar ik kan
Ik ben voorzichtig met spullen van mijzelf en die van iemand anders.
Wij spelen zoveel mogelijk met elkaar
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Werken aan gedrag

Op de Windhoek bestaat de basisaanpak uit het bieden van structuur, door regels en grenzen te
stellen. Zo willen we voor een ieder de omgeving zo veilig, overzichtelijk en meer voorspelbaar
maken. Om de betrokkenheid te vergroten en voor een goede gang van zaken in de klas stellen we
samen met leerlingen regels op. Wanneer deze regels door hen zelf zijn opgesteld, zullen zij deze
eerder accepteren en zich er aan houden. We werken ook aan verantwoordelijkheid nemen voor
eigen gedrag. Daarnaast zorgen we er zoveel mogelijk voor dat leerlingen het gevoel hebben dat zij
iets kunnen en erbij horen.

Het begin van het schooljaar is cruciaal voor het realiseren van een sociaal veilig klimaat in de klas.
Dan begint de groepsvorming. Leraren spelen een belangrijke rol bij het creëren van een sociaal veilig
klimaat. De leraren dragen normen en waarden uit en laten leerlingen voorbeeldgedrag zien. Als de
leraar in deze fase een positief stempel drukt op de sfeer en met de leerlingen duidelijke regels
afspreekt, creëert hij een positief klimaat waarvan iedereen de rest van het jaar de vruchten plukt.
Er is daarom gekozen om op twee momenten extra in te zetten op positieve groepsvorming. Deze
worden in de meest “gevoelige periodes” intensief toegepast om een zo goed mogelijk pedagogisch
klimaat te bewerkstelligen. Naast de eerste weken van het schooljaar worden deze interventies in de
eerste weken na de kerstvakantie opnieuw ingezet.
De leerkracht is de meest bepalende persoon bij het tot stand komen van dit klimaat.
Leerkrachten kunnen met kleine aanpassingen in hun gedrag vaak positieve gevolgen in gang zetten
op het gedrag van de leerlingen

Methodes, programma’s, interventies en activiteiten

Visie
Is een gewenst pedagogisch klimaat in de klas en in de school bereikt, dan eerst is het zinvol om met
een methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling te gaan werken. In het verlengde daarvan ligt dan
weer de groep en individuele handelingsplanning op het gebied van gedrag.
Werkvormen
Aanpak schoolbreed
De werkvormen die we binnen de Windhoek hanteren zijn preventief gericht. Hiermee trachten we
pestgedrag zoveel mogelijk te voorkomen en om een zo optimaal mogelijk sociaal veilig schoolklimaat
te creëren en te versterken.
De preventieve werkvormen/methodes die we op school inzetten richten zich op attitudeverandering.
Belangrijk hierbij is ook het werken aan een sociaal gedrag versterkende leeromgeving.
Door bewust werkvormen/methodes in te zetten in de klas proberen we bewust positief sociaal gedrag
uit te lokken, gewenst gedrag aan te leren en een sociaal krachtige leeromgeving te scheppen.
Deze aanpak is gericht op een bredere aanpak van voorkomen van pesten. Dit kan bv. door tijdens
álle lessen aandacht te besteden aan het verhogen van sociale competenties aan de hand van:
▪ Samenwerkingsoefeningen
▪ (Terloops) sociale vaardigheden oefenen
▪ Elkaar feedback leren geven
▪ Elkaar helpen/coachen
▪ Men mag elkaar aanspreken op gedrag
▪ Omgaan met elkaar (respect)
▪ Rollen in de groep
▪ Conflicthantering
▪ Vooroordelen en discriminatie bespreken
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In de groepen 1 t/m 8 worden duidelijke omgangsregels ten aanzien van ‘(pest)gedrag’ gehanteerd.
Voor alle groepen zijn de omgangsregels op schrift gesteld en hangen duidelijk zichtbaar voor alle
kinderen op de deur/ of wand in het lokaal. Naast deze regels worden klassenregels gehanteerd die
samen met de leerlingen worden opgesteld. Voor de groepen 5 t/m 8 worden de omgangsregels
ondertekend.
Er is gedurende tien minuten voor aanvang van de lessen toezicht in de klas en gedurende de pauzes
toezicht op het plein, waarbij duidelijke regels en afspraken worden gehanteerd. We mogen elkaar
hier ook zeker op aanspreken. Van belang hierbij is dat de afgesproken regels worden gehandhaafd
en er een duidelijke rol is voor de leerkracht. De pleinwacht is daadwerkelijk zichtbaar door het dragen
van een vestje.
De eerste dag van het schooljaar werken we schoolbreed aan groepsvorming. Deze dag besteden we
veel aandacht aan groepsactiviteiten en schoolactiviteiten. Samen met alle kinderen van de Windhoek
werken we hieraan.
Hierop aansluitend werken we de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar met “het Koffertje:
werken aan een positieve groep”. Dit zijn de zogenaamde Gouden Weken. Kinderen zitten een heel
jaar bij elkaar in de groep. Kinderen kunnen, alleen als zij zich prettig voelen, goed functioneren. Door
middel van activiteiten die te vinden zijn in “het koffertje” leren kinderen vaardigheden die nodig zijn
om zich prettig te kunnen voelen in een groep.
De eerste twee weken besteden we hier per dag een half uur aan. Dit wordt opgenomen in de dag
planning.
Vaardigheden waaraan gewerkt worden zijn:
•
•
•
•

Iedereen voelt zich veilig in de groep
We respecteren elkaar
We communiceren positief met elkaar
We werken samen en helpen elkaar.

Binnen de werk- en samenwerkopdrachten tussen leerlingen zitten veel sociaalvormende elementen.
De kinderen leren hoe ze met elkaar in gesprek kunnen gaan en worden geactiveerd om zich te
verdiepen in de mening van een ander. Deze werkvormen zorgen voor een leeromgeving die sociaal
gedrag versterkt. Hiervoor worden coöperatieve werkvormen gebruikt. Coöperatieve werkvormen en
leren is gericht op met elkaar samen te werken en de ander verder te helpen. Leerlingen worden zo
uitgedaagd om zelf initiatief te nemen, elkaar te helpen en problemen samen op te lossen. De leraar
begeleidt dit proces. Coöperatieve werkvormen kunnen ook worden ingezet bij groepsvorming en de
Methode Da Vinci
Er wordt 1 keer per week in alle groepen gewerkt met de sociaal emotionele methode: “ Kinderen en
hun sociale talenten”. De methode Kinderen en hun sociale talenten stelt sociaal competent gedrag
centraal: sociale kennis, vaardigheden en houding. In deze lessen wordt aandacht besteedt aan het
aanleren van een positieve manier van omgaan met elkaar, het nemen van beslissingen, het
constructief oplossen van conflicten, open staan voor verschillen tussen mensen en weerbaarheid.
Voor ieder leerjaar zijn er twintig lessen waarmee de groep steeds twee weken vooruit kan. Elke les
heeft een vaste opbouw. De lessen geven ook handreikingen voor differentiatie tijdens de les en voor
oefening in echte situaties buiten de les. De volgorde van de lessen staat niet vast. Elke les gaat over
één van de acht categorieën: ervaringen delen, aardig doen, samen werken en spelen, een taak
uitvoeren, jezelf presenteren, een keuze maken, opkomen voor jezelf en omgaan met ruzie.
Leerkrachten en ouders zijn hierbij rolmodel.
In alle groepen is het observatie instrument ingevoerd behorend bij de methode Kinderen en… hun
sociale talenten, de SCOL. Deze wordt 2 keer per jaar afgenomen in november en mei. Met dit
leerlingvolgsysteem wordt de sociale en emotionele ontwikkeling van leerlingen in kaart gebracht en
kunnen er gericht lessen, oefeningen en spelmateriaal ingezet worden d.m.v. de methode ‘Kinderen
… en hun sociale talenten’ die hierbij aansluit. Met de SCOL worden de ontwikkelingen van de
kinderen gevolgd en waar nodig bijgestuurd. Tijdens de groepsbespreking samen met leerkracht en IB
wordt deze besproken.
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De eerste contactavond met de ouders is een avond gefocust op de sociaal emotionele conditie van
het kind. Op deze avond vertellen de ouders hoe het met hun kind is. Of de zoon/dochter met plezier
naar school gaat. Over vriendjes en vriendinnetjes en/of hun zorgen omtrent dit onderwerp.
Op de algemene informatieavonden wordt aandacht besteed aan alle aspecten van pestgedrag. Ook
worden ouders ingelicht over het pestprotocol. Hiervoor is in de PPT” algemene ouderavond” een
sheet opgesteld.
Twee keer per jaar wordt er een’ portret van de groep’ afgenomen in oktober en in juni. (er kan
gebruik gemaakt worden van een uitgebreide observatie tijdens verschillende (speel)momenten) Het
komt regelmatig voor dat een ‘pester’ (met daarbij de meelopers) een kind pesten uit een andere
groep.
Het sociogram is daarbij evenzo een goed hulpmiddel om uitvallende kinderen te signaleren. Het
sociogram is vrijblijvend en kan ter aanvulling worden ingezet.
Stoeltjesdans wordt nu als pilot gedraaid.
In september besteden we in de Week Tegen Pesten aandacht aan het voorkomen en aanpakken
van pesten en werk te maken van een fijne en veilige school. Het voorkomen en aanpakken van
pesten vraagt het hele jaar door onze aandacht en heeft het meeste kans van slagen als leerlingen,
ouders en leerkrachten daarbij betrokken zijn.
In deze week wordt de pest enquête en groepsgevoel vragenlijst afgenomen en tijdens de
groepsbespreking met ib-er besproken.
Leerkrachten stimuleren positief spelgedrag. Leerkrachten benoemen het positieve gedrag en
benoemen gedrag wat ze verwachten van leerlingen. Positief gedrag van individuele en groepen
kinderen wordt beloond.
Op de Windhoek hebben we drie contactpersonen. Deze kunnen door leerlingen/leerkrachten en
ouders worden benaderd. Tevens is er een brievenbus waar evt. anoniem een bericht/probleem
achtergelaten kan worden. De namen met foto’s van de contactpersonen zijn zichtbaar in school
opgehangen. In het begin van ieder schooljaar maken ze een rondje door alle klassen om zich voor te
stellen en/of uitleg te geven van de functie van contactpersonen. Ook staan zij vermeld in de
schoolgids.
Om het klassenklimaat te optimaliseren maakt elke klas gebruik van de J.O.E.P. kalender. Elke week
wordt er een activiteit centraal gesteld waar alle leerkrachten die week het accent op leggen.
J.O.E.P. wordt ingezet om aan de basisbehoeften (relatie, autonomie en competentie) tegemoet te
kunnen komen. In de J.O.E.P. zijn interactie, instructie en klassenmanagement verwerkt. De
leerkracht kan hiermee bewust gedrag ombuigen in de richting van het gewenste functioneren van
hun leerlingen.
Daarnaast gebruiken we de W.I.L.L.E.M. Dit is een kalender met 31 orthopedagogische ideeën om
een warm, veilig en gestructureerd orthopedagogisch klassenklimaat te realiseren. Deze is geschikt
voor dagelijks gebruik. In de 31 items is onder meer aandacht voor HGW, HGD, voorspelbaarheid,
oplossingsgericht denken en oplossingsgerichte gesprekken, ik boodschap, ademhaling en
ontspanningsoefeningen.
Werkvormen waarbij kiezen van leerlingen onderling plaatsvindt (bv. gym) wordt zoveel mogelijk
vermeden.

Klassikale aanpak
Groepen 7 bieden we de eerste 10 weken van het schooljaar een trainingsprogramma groepsvorming
aan. In de groepen 7/8 verandert de groepscohesie onder invloed van puberteit. Er bestaan onderling
grote verschillen doordat sommige kinderen eerder of later de puberteit binnenstappen. De
wijzigingen in de omgang met leeftijdgenoten en de veranderingen op het hormonale vlak zorgen voor
een zekere emotionele instabiliteit en verminderd zelfvertrouwen. Hierdoor is extra aandacht gewenst
voor het zelfbeeld en het omgaan met gevoelens die voortkomen uit lichamelijke veranderingen, de
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relatie met leeftijdgenoten en de toenemende druk van ouders en de confrontatie met eigen
mogelijkheden en beperkingen.
In de groepen drie wordt er gewerkt met de methode “ Stippestappen”.
Vanaf groep 3 kan er gewerkt worden met klassenpost.
In de middenbouw kan er in de groepen gewerkt worden met het zonnetje van de week.
Voor de groepen 8 is er een vragenlijst (december)
In de groepen worden lessen seksuele en relationele vorming gegeven tijdens de Lentekriebels week.
Er wordt aangesloten bij de ontwikkeling en behoeften van de leerlingen. Vooraf worden afspraken
gemaakt met de leerlingen over de omgang met elkaar tijdens deze lessen.
Actief burgerschap en sociale integratie:
Op school worden de leerlingen voorbereid op deelname aan de maatschappij. Hiervoor wordt
lesstof/thema’s actief burgerschap aangeboden.
De opdracht aan scholen om actief burgerschap en sociale integratie te bevorderen is vastgelegd in
een aantal wetsartikelen en luidt:
“Het onderwijs”:
a) gaat er mede vanuit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving.
b) is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie;
c) en is er mede op gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennis maken met verschillende
achtergronden en culturen van leeftijdgenoten.”
Actief burgerschap en sociale integratie hebben dus directe raakvlakken met het leerplan en
consequenties voor de omgang tussen leerlingen en leerkrachten, het pedagogisch klimaat en de
schoolorganisatie. In dit kader besteedt onze school aandacht aan:
✓ Bevordering sociale competenties middels de methode Kinderen en hun sociale talenten (gr. 1
t/m 8).
✓ Een open en actieve opstelling naar de lokale en/of regionale omgeving en samenleving. De
leerlingen worden daarmee in contact gebracht, ook v.w.b. de diversiteit in de achtergrond
van leeftijdgenoten, en de verscheidenheid aan godsdiensten, etniciteiten en culturen,
opvattingen, leefwijzen en gewoonten m.b.v. o.a. schooltelevisielessen en ICT.
✓ Bevordering basiswaarden en kennis, houdingen en vaardigheden voor deelname in de
democratische rechtsstaat. Structureel wordt dit o.a. aangeboden in de methode Da Vinci
✓

“School als oefenplaats” d.m.v. schoolparlement (gr. 5 t/m 8).

✓ Elk jaar vieren we de dag van het Openbaar Onderwijs met specifieke aandacht voor
identiteit.

Ook is het belangrijk bepaalde leerlingen die het nodig hebben, sociaal krachtiger te maken. Dit kan
b.v. door het laten deelnemen aan een SOVA training.
De hierna genoemde werkvormen die op de Windhoek worden aangeboden, beschrijven de aanpak
van de sociale competenties.
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Op de windhoek meten we op een valide, betrouwbare en transparante wijze hoe leerlingen de sociale
veiligheid in de school ervaren d.m.v. SCOL, Methode Kinderen en …. Hun sociale talenten,
Tevredenheidsonderzoek m.b.t. ouders, leerlingen en personeel.
Daarnaast nemen we bij leerlingen de pest enquête en de groepsgevoel vragenlijsten af in de groepen
5 t/m 8.
Om een sociaal veilig klimaat te creëren, betrekt de Windhoek naast samenhangende interventies,
programma’s en methoden ook de ouders (en omgeving), bij de aanpak. We trachten een zo optimaal
mogelijke constructieve samenwerking tussen ouders en school te bewerkstelligen. Dit vinden we van
groot belang. Uitgangspunt is dat ouders en school elkaar dienen te informeren over de aard van de
problemen en de situaties waarin deze voorkomen. Ook verbanden van ouders onderling zijn daarbij
van belang. Gezamenlijk zoeken we naar constructieve oplossingen en worden er afspraken gemaakt
over de aanpak.
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Vijf sporen aanpak

Indien er toch sprake is van pesten en/of pestgedrag gaan we daar als school actief mee om:

5.1 De leraar (signaleren en aanpakken)
Leraren hebben een sleutelrol in de aanpak van het pesten. Zij zijn de eerst verantwoordelijken voor
de aanpak van het pesten. Het is belangrijk dat zij pesten vroegtijdig signaleren en effectief bestrijden.
De leraren worden ondersteund door de gedragsspecialist/veiligheidscoördinator en/of intern
begeleider.
In deze fase zal de leerkracht, afhankelijk van de ernst van de zorg, de ouders op de
hoogte stellen. Desnoods zal er een door school georganiseerd gesprek plaatsvinden met alle ouders
uit de groep om te praten over de oplossing. Leerkracht(en) en ouders proberen in goed overleg
samen te werken aan een bevredigende oplossing. De leerkracht biedt altijd hulp aan het gepeste
kind en begeleidt de pester, indien nodig in overleg met de ouders en/of externe deskundigen.
We gaan van de aanbevelingen uit van de hier achter beschreven vijfsporen aanpak. Deze is
ontwikkeld door de landelijke organisaties voor ouders in het onderwijs.
Wil je pesten effectief bestrijden dan zul je de volgende vijf groepen moeten meenemen.
Alle genoemde betrokkenen zien pesten als probleem.
De vijfsporenaanpak bestaat uit de volgende onderdelen:
•hulp aan het gepeste kind
•hulp aan de pester
•hulp aan de zwijgende middengroep
•hulp aan de leerkracht
. hulp aan de ouders

Hulp aan het gepeste kind

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/laten ervaren/doen inzien
Vertrouwen geven in eigen kunnen
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 in een uitzonderingspositie
waardoor het pesten zelfs nog toe kan nemen.
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Kinderen die voortdurend worden gepest, kunnen op verschillende manieren reageren. De meeste
kinderen worden passief en zitten er duidelijk mee. Een enkel gepest kind gaat zelf uitdagen.
Beide vormen van gedrag zijn ‘aangeleerd’, in de zin van ‘reacties op uitstoting’. Dit gedrag kan ook
weer afgeleerd worden.
In dit geval zijn bijvoorbeeld sociale vaardigheidstraining, op zelfverdediging, kanjertraining goede
interventies.
Hulp aan de pester
Begeleiding van de pester
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

Praten; zoeken naar de reden van het ruzie maken/pesten (baas willen zijn, jaloezie, verveling
buitengesloten voelen)
Laten zien wat het effect van zijn/haar gedrag is voor de gepeste
Excuses aan laten bieden/zelf laten bedenken hoe en/of wat, of doorgeven hoe de gepeste het
wil
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
Kind leren niet meteen kwaad te reageren, leren beheersen, de ‘stop-eerst-nadenken houding’ of
een andere manier van gedrag aanleren. De stop hou op manier wordt bij groep 1 aangeleerd en
tot en met groep 8 doorgevoerd
Gedragsregels eventueel aanvullen en duidelijk maken voor de hele groep (omgangscontract en
klassenregels)
Contact tussen ouders en school; elkaar informeren en overleggen. Inleven in het kind; wat is de
oorzaak van het pesten?
Wat zou de oorzaak 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 aangaan
een voortdurende strijd om de macht in de klas of in de buurt
Zoeken van een sport of club; waar het kind kan ervaren dat contact met andere kinderen wel
leuk kan zijn
Heeft het kind hulp nodig om te ervaren hoe een goede sociale relatie behoort te zijn?
Inschakelen hulp; sociale vaardigheidstrainingen; Jeugdgezondheidzorg; huisarts; GGD ,
zorgteam, schoolmaatschappelijk werk

Er wordt met de pester gesproken. Dit kan een probleemoplossend gesprek zijn (op zoek naar de
oorzaak) om vervolgens de gevoeligheid voor wat hij met het slachtoffer uithaalt te vergroten,
gekoppeld aan afspraken met evaluatiemomenten.
Het advies is om de pester even de gelegenheid te bieden om zijn leven te beteren alvorens zijn
ouders bij zijn wangedrag te betrekken. Natuurlijk is dit wel afhankelijk van de ernst van het
pestgedrag.
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Hulp aan de zwijgende middengroep
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

Pesten aan de orde stellen in de klas bijvoorbeeld door aandacht voor dit pestprotocol en het
onderwerp regelmatig terug te laten komen. Telkens in andere bewoordingen en ook
gebruikmakend van verschillende werkvormen
Als een leraar met de klas spreekt over pesten, is het raadzaam geen pestsituatie in de klas als
uitgangspunt te nemen, maar het onderwerp daar bovenuit te tillen. Gebeurt dit niet dan kan de
klas het probleem ontkennen, bagatelliseren, het slachtoffer de schuld geven of zeggen dat het
maar een grapje is. Of de pesters gaan het slachtoffer voor zijn klikken bestraffen.
Via rollenspel het buitengesloten zijn aan den lijve ondervinden
In laten zien middels groepsgesprekken welke gevolgen pesten heeft voor de gepeste
Het omgangscontract bespreken en wijzen op het doorgeven van pesten en dat het geen klikken
is
Uitleggen van de rollen met betrekking tot pesten
Elkaar helpen door elkaar te groeten, aardig te zijn en/of met elkaar meelopen of meefietsen of
vraag hem/haar mee te doen in een groepje, lach niet (mee) om stomme grappen, doe zelf nooit
mee aan pesten

De leerkracht gaat in gesprek met de ouders van de gepeste leerling en de ouders van de pester

Hulp aan de ouders van gepeste kinderen:
adviezen uit de brochure “Pesten op school, hoe ga je er mee om?’
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Hebben ouders hulp nodig in de thuissituatie?
Houd de communicatie met uw kind open, blijf in gesprek met uw kind
Zeg tegen uw kind dat het er goed aan heeft gedaan om te vertellen wat er gaande is
Als pesten niet op school gebeurt, maar op straat, probeert u (de leerkracht) 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

Hulp aan de ouders van pesters:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Neem het probleem van uw kind serieus
Raak niet in paniek: elk kind loopt kans een pester te worden
Probeer achter de mogelijke oorzaak te komen
Maak uw kind gevoelig voor wat het anderen aandoet
Besteed extra positieve aandacht aan uw kind
Stimuleer uw kind tot het beoefenen van een sport
Corrigeer ongewenst gedrag en benoem het goede gedrag van uw kind
Maak uw kind duidelijk dat u achter de beslissing van school staat
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Hulp aan alle andere ouders:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Neem de ouders van het gepeste kind serieus
Stimuleer uw kind om op een goede manier met andere kinderen om te gaan
Corrigeer uw kind bij ongewenst gedrag en benoem goed gedrag
Geef zelf het goede voorbeeld
Leer uw kind voor anderen op te komen
Leer uw kind voor zichzelf op te komen
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Stappenplan

Iedere melding van pestgedrag dient serieus genomen te worden en te worden geverifieerd.
Op het moment dat een leerling, een ouder of een collega melding maakt van pestgedrag worden de
volgende stappen ondernomen. Deze stappen zijn erop gericht om het pestgedrag zo snel mogelijk te
stoppen.
Stap 1
•
•
•
•
•

Als een kind bepaald gedrag van een ander kind niet prettig vindt, leert hij/zij “stop, hou op”
te zeggen, zodat de ander weet dat de grens bereikt is.
Kinderen moeten in eerste instantie eerst proberen er zelf/samen uit te komen
De leerkracht heeft een afzonderlijk gesprek met de leerling die pest (de pester) en de
leerling die gepest wordt (de gepeste).
Aan de hand van zo concreet mogelijke voorvallen uit het recente verleden wordt een
analyse gemaakt en de ernst van de situatie ingeschat.
Indien wenselijk kan de leerkracht, de ib-er op de hoogte stellen en de ib-er kan de
gedragsspecialist inschakelen. Het team wordt op de hoogte gesteld van het pestgedrag
i.v.m. toezicht op het plein e.d.

Stap 2
•
•

•

De leerkracht heeft een gezamenlijk gesprek met de pester en de gepeste. Het probleem
wordt duidelijk en helder geformuleerd. In overleg met beide partijen worden concrete
afspraken gemaakt om pestgedrag tegen te gaan/ te stoppen.
Als er meerdere kinderen uit de groep betrokken zijn bij het pestgedrag zal de leerkracht
klassikaal aandacht schenken aan het probleem, waarbij gebruik gemaakt kan worden van
beschikbare methoden. Er zal benadrukt worden dat alle kinderen zich veilig moeten voelen
op school. Het melden van pesten is geen klikken. Angst om zaken te melden zal moeten
worden weggenomen.
Binnen één week vindt eerste evaluatie plaats. Leerkracht zal nauwkeurig observeren.

Stap 3
•
•

In geval dat ouders melding hebben gemaakt van pestgedrag wordt teruggekoppeld naar de
ouders. Er worden mededelingen gedaan m.b.t. de afspraken. Met de ouders wordt
afgesproken dat er na de eerste evaluatie weer contact opgenomen zal worden.
Deze stap zal ook worden genomen als de leerkracht de situatie als ‘ernstig’ inschat, zonder
dat ouders melding hebben gemaakt.
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Stap 4
•
•
•
•
•

Gesprek met pester en gepeste ( leerkracht kan zelf inschatten wat het beste is: gezamenlijk
of afzonderlijk). Is het gelukt om de afspraken na te komen?
Zo ja: dan de afspraken handhaven/bijstellen en een volgend gesprek over twee weken.
Zo nee: analyse opstellen, waardoor het mis is gegaan.
Leerkracht overlegt met ib-er en/of gedragsspecialist/veiligheidscoördinator. Er wordt een
handelingsplan opgesteld voor de komende twee weken. Team wordt hiervan op de hoogte
gebracht.
Dit wordt met de ouders gecommuniceerd

.
Stap 5
•
•

Na twee weken is er opnieuw een gesprek tussen leerkracht en leerlingen. Verslag wordt
uitgebracht aan ib-er. Zijn de effecten positief: dan langzamerhand afbouwen.
Zo niet: nieuw handelingsplan opstellen, waarbij eventueel ook externe deskundigheid
ingeschakeld kan worden.

Opmerkingen:
1. Alle concrete acties en afspraken worden door de leerkracht vastgelegd in de groepsmap.
2. Acties en afspraken dienen erop gericht te zijn het pesten onmiddellijk te stoppen en het
gedrag te veranderen.
3. Bij aanhoudend pestgedrag kan deskundige hulp worden ingeschakeld zoals de
Schoolbegeleidingsdienst, de schoolarts van de GGD of schoolmaatschappelijk werk.
Eventueel kan er besloten worden om een stap 6 te ondernemen:
Doel: informatieverstrekking en wat kunnen ouders doen om het gedrag te beïnvloeden? Er zal ook
gestimuleerd worden dat ouders onderling contact zoeken.
Stap 6
•
•

Gesprek met alle ouders uit de groep over het pestprobleem in de groep. Dit met name als er
sprake is van een grote zwijgende groep onder de klasgenoten die niet op het pestgedrag
reageert of durft te reageren.
Dit gesprek wordt geleid door een directielid of intern begeleider. De leerkracht(en) van de
groep zijn op deze avond aanwezig

In het uiterste geval kunnen in goed overleg met alle partijen (leerkracht, team, ouders, ib-er en
directie) nog twee stappen gezet worden:
Stap 7
•

Een leerling (pester of gepeste) wordt tijdelijk in een andere groep geplaatst. Ook het
(tijdelijk) plaatsen op een andere school behoort tot de mogelijkheden.

Stap 8
•
•

De pester wordt geschorst voor maximaal vijf dagen.
Mocht dit meerdere keren noodzakelijk zijn dan zal er met het Bevoegd Gezag worden
overlegd of er een verwijdering procedure voor de pester(s) in gang kan worden gezet.
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Evaluatie

Dit pestprotocol is door team, directie en MR vastgesteld en wordt om de vier jaar geëvalueerd.

Websites

Meer informatie over het tegengaan van pesten is te vinden op
www.pestweb.nl
www.primamethode.nl

Boekjes van Bob van der Meer over tegengaan van pesten
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Bronnen
Pesten op school. Hoe ga je ermee om?
Nationaal pestprotocol

Pesten op school. Een overzicht van artikelen
Bob van der Meer
School en geweld. Oorzaken en aanpak
Bob van der Meer
Diverse pestprotocollen (van internet)
www.primamethode.nl
www.pestweb.nl
informatie voor studenten, docenten en ouders; door het APS
http://www.voo.nl/Pagina/Ouders/Kenniscentrum1/Pesten_op_school
nationaal onderwijsprotocol tegen pesten

http://sociaalemotioneel.slo.nl/thema/gevoelens/ontwikkeling/
ontwikkeling en tussendoelen: profielschetsen van het gemiddelde van een bepaalde l
leeftijdsgroep
http://www.schoolenveiligheid.nl/aps/School+en+Veiligheid/agressie+geweld+en+pesten/Pesten/Proto
collen/voorbeeldprotocollen.htm
voorbeeldprotocollen
http://www.nji.nl/eCache/DEF/1/04/955.html
kennis over jeugd en opvoeding
www.sjn.nl/pesten/
voor ouders; hoe pesten te herkennen en wat er tegen kunnen doen
www.pesten.net
informatie over aanpak van pesten voor ouders, studenten en scholen; door Bob van der Meer

www.posicom.nl
Posicom is een anti-pestbureau, dat gespecialiseerd is in het aanpakken van pesten en in het
optimaliseren van groepsprocessen.
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Bijlagen

Klassenregels
Omgangscontract
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