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Waarom een pestprotocol?
•

Door regels en afspraken zichtbaar te maken en te bespreken is het voor iedereen
duidelijk hoe we met elkaar omgaan op de Tjotter.

•

Alle kinderen moeten zich op onze school veilig kunnen voelen.

•

Door elkaar te steunen en respect te tonen, moet het voor alle kinderen mogelijk zijn om
met plezier naar school te gaan.

•

Door het pestprotocol wordt duidelijk wat er gebeurt als kinderen zich niet aan de regels
van de school houden.

1. Wat is plagen?
Plagen gebeurt vaak spontaan, het duurt niet lang en gebeurt niet vaak. Plagen gebeurt zonder
kwade bijbedoelingen en is daarom vaak leuk, plezierig en grappig. De ene keer doet de één iets
onaardigs, een volgende keer is het de ander. Het is een spelletje, niet altijd leuk, maar niet echt
bedreigend.
2. Wat is pesten?
Als er gepest wordt, is het ene kind sterker dan het andere. Het ene kind heeft grotere
spierballen, een grotere mond, meer invloed, meer macht. De één wint dus altijd en de ander is
altijd de verliezer. Pesten gebeurt niet zomaar eens één keertje. Een kind dat wordt gepest, is
altijd het mikpunt. Daarom is pesten nooit leuk: pesten is altijd gemeen! De pestkop heeft geen
positieve bedoelingen: wil pijn doen, vernielen of kwetsen.
3. Vormen van pesten.
Hieronder een aantal voorbeelden van pesterijen van kinderen onderling:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ze kiezen je niet met gym.
Je mag niet meedoen.
Niemand wil naast je zitten.
Er wordt niet naar je geluisterd.
Ze maken je belachelijk.
Je krijgt duwen en porren.
Ze maken grapjes over je.
Je wordt uitgescholden.
Je wordt uitgelachen.
Ze maken je spullen kapot.
Ze pakken je spullen af.
Ze roddelen over je.
Je wordt opgewacht of achtervolgd.
Ze discrimineren je.
Je wordt bedreigd.
Je wordt geslagen of geschopt.
Je wordt aangeraakt of betast.
Je wordt digitaal gepest.

Overeenkomsten bij pesterijen:
•
•
•
•
•

De pesters lijken meestal sterker, zijn ouder of met meer.
Het pesten is tegen je zin, maar je kunt het niet stoppen.
Het gebeurt vaker dan één keer, soms weken of maanden lang.
Het gebeurt meestal zo dat volwassenen het niet merken.
Je hebt verdriet en pijn, het pesten maakt je angstig of bang.

4.4 Digitaal pesten. (Zie ons Protocol sociale media)
Wat is digitaal pesten?
Op internet of via de telefoon kan ook gepest worden.
Dit werkt anders, meestal weet je niet door wie er gepest wordt. Juist dit onbekende maakt het
pesten via mail, chats, sms en telefoontjes zo vervelend. Digitaal pesten kan op school, maar ook en
vooral, thuis gebeuren.
5. Regels van de school.
Op school werken we met de kanjertraining.
Met deze kanjerlessen proberen we een veilige school te creëren: een school waarin ieder kind
wordt gezien en gehoord.
De kanjerlessen hebben het doel de omgang met anderen kinderen te verbeteren.
We leren op een positieve manier met elkaar omgaan.
De lessen zijn gebaseerd op de volgende afspraken:
• We vertrouwen elkaar.
• We helpen elkaar.
• We spelen niet de baas.
• Je bent niet zielig.
• Je lacht elkaar niet uit.
Naast deze kanjerregels zijn er ook kapstokregels. Deze hangen overal in de school en zijn
omgangsregels.
•
•
•

We zullen goed voor de spullen zorgen, dan kunnen we ze weer gebruiken morgen;
Voor groot en klein zullen we aardig zijn;
Om alles plezierig te laten gaan doen we het allemaal rustig aan

We gaan met elkaar om volgens de Soemo gedragsregels.
Alles wat hiervan afwijkt, is ongewenst gedrag.
•
•
•
•
•

Alle kinderen krijgen een samenvatting van het pestprotocol.
De kinderen van de groepen 1 t/m 4 nemen dit pestprotocol mee naar huis, de kinderen
van de groepen 5 t/m 8 doen deze in hun map.
De leerkracht leest meteen bij de start van het nieuwe schooljaar het pestprotocol door
met de kinderen.
De kinderen ondertekenen het pestprotocol allemaal, dit komt in iedere groep te hangen.
Hierop staan de kanjer- en gedragsregels vermeld.
Iedere groep kan dit nog aanvullen met specifieke “groepsregels”.

