Omgangsprotocol ’T SPEEL-KWARTIER
Onze missie is dat elk kind met plezier naar school gaat, daarbij zichzelf durft te
zijn, zich geaccepteerd voelt én zich veilig voelt op ’t Speel-Kwartier, waardoor
het zich optimaal kan optwikkelen.
Doelstelling:
Door regels en afspraken zichtbaar te maken, kunnen kinderen en volwassenen elkaar aanspreken op
deze regels en afspraken, wanneer zich ongewenste situaties voordoen.
Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen, stellen we alle kinderen in de gelegenheid om
met veel plezier naar school te gaan.
Door positieve aandacht te geven aan gewenst gedag, dit gedrag stimuleren. Wat je aandacht geeft
groeit!
Wat is gewenst gedrag?
- Leerlingen gaan respectvol met elkaar om.
- Leerlingen zijn in staat om te gaan met verschillen en deze te waarderen.
- Leerlingen lossen geschilpunten op vanuit win-win-denken en met gebruik van een
stappenplan.
- Leerlingen kunnen reflecteren op eigen gedrag.
- Leerlingen werken samen en helpen elkaar.
- Leerlingen voelen zich verantwoordelijk voor het eigen handelen.
- Leerlingen voelen zich verantwoordelijk voor de groep, school en omgeving.
Wat doen de leerkrachten om het gewenste gedrag te stimuleren en te laten groeien?
- Op alle genoemde gebieden is voorbeeldgedrag zichtbaar, naar de leerlingen, de ouders,
elkaar en naar anderen.
- Zorgen voor orde, structuur en duidelijkheid.
- Communiceren op een open, positieve en stimulerende wijze.
- Het aannemen van een goede luisterhouding.
- Pedagogisch handelen afstemmen op de (emotionele) behoeften van de leerlingen.
- Vertrouwen hebben en geven aan leerlingen, ouders en elkaar.
Tevens wordt er op dit moment gekeken naar een Cotan genormeerd volgsysteem om de sociaalemotionele ontwikkeling van de leerlingen vast te leggen.
Ondanks alle aandacht voor gewenst gedrag kan er wel eens iets misgaan. Wanneer de verhoudingen
scheef groeien in een groep, kan er een pestsituatie ontstaan.
Wat is pesten?
Iemand wordt getreiterd of is het mikpunt van pesterijen als hij of zij herhaaldelijk en langdurig
blootstaat aan negatieve handelingen verricht door één of meerdere personen.
Je noemt iets pesten als er sprake is van een ongelijke machtsverhouding. Als er gepest wordt,
is het
ene kind altijd sterker dan het andere. De pester misbruikt zijn macht. Hij/zij heeft vaak hulp
van
andere leerlingen.
Het slachtoffer heeft moeite zich te verdedigen. Het is steeds dezelfde die wint of die verliest.

Wat is plagen?
Bij plagen is er sprake van incidenten. Een persoon zegt iets, een andere zegt iets terug en
meestal is
het dan afgelopen. Vaak is het een kwestie van elkaar voor de gek houden. De
machtsverhouding is
gelijk. Plager(s) en geplaagde(n) hebben een gelijke of bijna gelijke macht. Bij plagen loopt de
geplaagde geen blijvende psychische en/of fysieke schade op en is in staat zich te verweren.
Wat is het verschil tussen plagen en pesten?
Als kinderen aan elkaar gewaagd zijn, is er sprake van plagen. De ene keer doet de één iets
vervelends, een volgende keer is het de ander.
Plagen hoort erbij. Daar moet je mee leren omgaan. Plagen is een manier om grenzen te
verkennen: hoever kan ik gaan? Plagen verduidelijkt iemands sterke en zwakke punten. Plagen
is een
spelletje. Niet altijd leuk maar nooit bedreigend. Pesten is wel bedreigend.
1. Oorzaken van pestgedrag
Kinderen gaan nooit zomaar iemand pesten. De oorzaak voor het pestgedrag kan liggen in
onderstaande punten:
- Een problematische thuissituatie
- Voortdurend gevoel van anonimiteit, er niet toe doen (buitengesloten worden)
- Voortdurend in een niet-passende rol worden ‘gedrukt’
- Voortdurend met elkaar de competitie aangaan
- Een voortdurende strijd om macht in de klas of in de buurt
2. Preventief
Er wordt het hele schooljaar les gegeven in sociale vaardigheden, aan de hand van de methode
‘Vreedzame school’. Daarnaast is er, op aanvraag van de leerkracht, de mogelijkheid om de
Kanjertraining in te zetten, als extra toevoeging naast de methode ‘Vreedzame school’.
Twee keer per jaar wordt een sociogram afgenomen. Deze is digitaal niet anoniem.
De opbrengst zal door de leerkracht met de IB-er worden besproken.
3. Afspraken in alle groepen
Aan de hand van de methode Vreedzame school worden er in elke groep regels en afspraken voor
gezond gedrag gemaakt. Basisuitgangspunten hiervoor zijn de volgende regels:
I.
We zorgen ervoor dat ieder kind zich prettig voelt in de groep.
II.
We komen niet aan de ander als die ander dat niet wil.
III.
We noemen elkaar bij de voornaam en gebruiken geen scheldwoorden.
IV.
Conflicten praten we uit, met of zonder hulp van leerkracht.
V.
Als je gepest wordt, praat er dan over; met de leerkracht of je ouders. Houdt het niet
geheim.
VI.
Als je ziet dat iemand gepest wordt, meld je dat bij de leerkracht.
VII.
Iedereen is anders, we respecteren elkaar zoals we zijn.
4. Als er toch gepest wordt
Het kan voorkomen dat er toch een kind gepest wordt. Het lijkt voor de hand liggend om de pester
direct te straffen, maar dit is niet verstandig. Het pesten kan hierdoor verergeren. Om het pesten te
stoppen, hanteren we de volgende stappen:

Signalering

Aanpak
(Interventie)

Actie 1 t/m 5 in één week afronden

De signalering kan op verschillende manieren gebeuren:
• De ouders melden het pesten
• De leerling meldt het pesten
• De medeleerlingen melden pestgedrag
• De leerkracht merkt het pesten op
• Uit de pesttest en/of sociogram komt pestgedrag naar voren.
Actie
1
Elk kind in de klas vult een pesttest in op papier. Dit
gebeurt met tafels in de toetsstand.
2
Leerkracht analyseert pesttesten en bepaalt wie er
gepest wordt/ worden en wie er pesten. Dit wordt
gemeld bij directie en IB.
3
Leerkracht stelt betreffende ouders telefonisch op de
hoogte van de uitkomst en de vervolgstappen.
4
Leerkracht gaat in gesprek met gepeste kind(eren) en
vult samen pestbriefje 1 in.
Dit is altijd een één op één gesprek.
5
Leerkracht gaat één op één in gesprek met genoemde
pester(s) en bespreekt het aantal keer dat de pester
genoemd wordt door anderen in de pesttest.
Vervolgens bekijken en bespreken van de ingevulde
groene pestbrief 1.
Ten slotte vult ‘pester’ zelf pestbriefje 2 in.
6 Leerkracht gaat in gesprek met ouders. Alle betrokken
ouders tegelijk, of in afzonderlijke gesprekken. Mogelijk
samen met IB of directie. Dit is afhankelijk van de situatie.
7 Gepeste kind krijgt eigen groene brief gekopieerd mee naar
huis om door ouders te laten ondertekenen.
Pesters krijgen gekopieerde groene én gele brief mee naar
huis om door ouders te laten ondertekenen.
1 Zo snel mogelijk:
Start met positieve gedragskaart voor pesters. Vooraf
bespreken wat er op de stippellijn wordt ingevuld. Dagelijks
melden bij de leerkracht.
2 Twee weken later:
Evaluatiegesprekken (één op één) met alle betrokkenen. Is
het pesten gestopt?
Als de gedragskaart compleet is, bijvoorbeeld een spel met
alle betrokkenen (zie stippellijn gedragskaart).

Evaluatie

Materiaal
Pesttest (Bijlage
1)

De groene
Pestbrief 1
(bijlage 2)
De gele Pestbrief
2
(bijlage 3)

Kopieën van
pestbrieven.
Originelen blijven
op school.
Gedragskaart
(bijlage 4)

5. Als er geen verbetering optreedt
Wanneer na de interventies de pester niet stopt met het pesten, kunnen de volgende stappen
worden ondernomen:
1. Pester moet nablijven totdat alle kinderen naar huis vertrokken zijn.
2. Pester blijft een of meerdere pauzes binnen.
3. Gesprekken met leerling en ouders over pestgedrag en wat dit doet met het gepeste kind.
4. Tijdelijke plaatsing in een andere groep.
5. Tijdelijke plaatsing op een andere school.
6. Advisering voor het zoeken naar deskundige hulp, zoals bureau jeugdzorg of andere
instellingen voor psychologische hulp.
7. In extreme gevallen schorsing of verwijdering van school.
Bijlagen: 1. Pesttest, 2. Groene pestbrief I, 3. Gele pestbrief II, 4. Gedragskaart

Vragenlijst over pesten
Hoe heet je?
…………………………………………………………
Deze vragen gaan over pesten, maar wat is dat ook al weer?
Plagen
 Plagen is onschuldig bedoeld.
 Het is niet altijd grappig, maar het is in ieder
geval niet gemeen bedoeld.
 Plagen overkomt iedereen wel eens. In de
klas leer je hoe je hier goed op kunt
reageren.

Pesten
 Pesten gebeurt niet per ongeluk.
 Het is bedoeld om pijn te doen.
 Het gebeurt vaker dan één of twee keer.
 Het houdt niet vanzelf op.
 Het wordt niet expres uitgelokt.
 De pester of pesters zijn sterker dan wie
gepest wordt.

Deze vragen gaan dus niet over plagen, maar wel over PESTEN.
Wordt er in de klas gepest?
Ja

/

Nee

Door wie wordt er gepest?
………………………………………………en……………………………………………..en…………………………………………
Wordt jij gepest?
Ja

/

Nee

Wordt er iemand anders gepest?
Ja

/

Nee

Wie wordt er gepest volgens jou?
……………………………………………………………………………………
Hoe wordt hij/zij gepest?
……………………………………………………………………………………
Na het invullen van deze lijst voel ik me:

Verdrietig of
boos

Gewoon

Blij

