Bijlage 14: Pestprotocol
Bij aanhoudend pestgedrag (de kapstokregels en de STOP-methode werken niet) kan deskundige hulp
worden ingeschakeld zoals de Schoolbegeleidingsdienst, de schoolarts van de GGD of
schoolmaatschappelijk werk. Als school begeleiden wij als volgt:
De gepeste leerling:
• We tonen medeleven en luisteren en vragen hoe en door wie er wordt gepest.
• We gaan na hoe de leerling zelf reageert, wat doet hij/ zij voor, tijdens en na het pesten.
• We laten de leerling inzien dat je soms ook op een andere manier kunt reageren.
• We gaan na welke oplossing het kind zelf wil.
• We benadrukken de sterke kant van het kind.
• We stimuleren het dat de leerling zich anders/ beter opstelt.
• We praten met de ouders van het kind (en de ouders van de pester).
• We plaatsen het kind niet in een uitzonderingspositie door het over te beschermen.
• We schakelen, indien nodig, in overleg met de ouders hulp in zoals: sociale
vaardigheidstrainingen, Jeugdgezondheidszorg, huisarts en/ of GGD.
De pester:
• We praten met de pester en we zoeken naar de reden van het pesten.
• We laten inzien wat het effect is van zijn/ haar gedrag voor de gepeste.
• We schakelen, indien nodig, in overleg met de ouders hulp in zoals: sociale
vaardigheidstrainingen, Jeugdgezondheidszorg, huisarts en/ of GGD.
• We laten excuses aanbieden.
• We spreken bij herhaling de pester weer aan op zijn gedrag.
De grote groep:
• We maken het probleem bespreekbaar in de groep.
• We stimuleren dat de kinderen een eigen standpunt innemen en eventueel partij trekken
voor de gepeste leerling.
• We bespreken met de leerlingen dat “meedoen” met de pester meestal kan leiden tot
verergering van het probleem.
• We laten inzien wat het effect is van het pesten voor de gepeste.
• We laten inzien welke positieve kanten de gepeste heeft.
• We schakelen, indien nodig, in overleg met de ouders hulp in zoals: sociale
vaardigheidstrainingen, Jeugdgezondheidszorg, huisarts en/ of GGD.
Adviezen aan:
De ouders van gepeste kinderen:
• Houd de communicatie met uw kind open, blijf in gesprek met uw kind.
• Pesten kunt u het beste met de leerkracht bespreken.
• Steun uw kind in het idee dat er een einde aan het pesten komt.
• Stimuleer de leerling om naar de leerkracht te gaan.
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Ouders van de pester:
• Neem het probleem van uw kind serieus.
• Probeer achter de mogelijke oorzaak te komen.
• Maak uw kind gevoelig voor wat het anderen aandoet.
• Corrigeer ongewenst gedrag en benoem het goede gedrag van uw kind.
• Maak uw kind duidelijk dat u achter de beslissing van de school staat.
• Raak niet in paniek: elk kind loopt kans pester te worden.
De ouders van alle kinderen:
• Neem de ouders van het gepeste kind serieus.
• Houd rekening met de gevoelens van de ouders van zowel het gepeste kind als ook de
gevoelens van de pester.
• 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.
Vanaf 1 augustus 2015 is de wet School en Veiligheid in werking getreden.
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In de wet staat dat scholen:
Een sociaal veiligheidsbeleid moeten opstellen. Hieronder valt het pestprotocol waarin staat
wat de school onder pesten verstaat en hoe de school dit probeert te voorkomen en welke
stappen de school hiertegen onderneemt.
2 taken binnen het onderwijsteam moeten beleggen:1) een aanspreekpunt voor leerlingen.
Dit kan dezelfde persoon zijn maar dat hoeft niet. 2)Een coördinator van het veiligheidsbeleid
in het kader van het tegengaan van pesten.
De beleving van veiligheid en het welzijn van hun leerlingen moeten volgen/monitoren. Dit is
per 18 juli 2016, vastgelegd in een document “Zorgplicht sociale veiligheid leerlingen op
school” (i). De bedoeling hiervan is dat er altijd een actueel en representatief beeld is van de
situatie op school. Het monitoringsinstrument moet voldoen aan de door Cotan
geformuleerde richtlijnen. De resultaten uit deze monitor moet de school aanleveren bij
inspectie en maakt de school publiekelijk door deze te publiceren op
www.scholenopdekaart.nl.

Brochure “Zorgplicht sociale veiligheid Leerlingen op school”
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