Pestprotocol CBS “De Kievitsheuvel”
Wat is de inhoud van het pestprotocol?
Het pestprotocol vormt de verklaring van de vertegenwoordigers van de school en de ouders, waarin
is vastgelegd dat men pestgedrag op school niet accepteert en volgens onderstaande handelwijze gaat
aanpakken.
CBS “De Kievitsheuvel”wil voor alle kinderen die de school bezoeken een veilige school zijn.
Dit betekent dat de school expliciet stelling neemt tegen pestgedrag en concrete maatregelen
voorstelt bij voorkomend gedrag.

A Maatregelen en procedure:
Preventieve maatregelen:
1. De leerkracht bespreekt met de leerlingen de algemene afspraken en regels in de klas als
normaal gebruikelijk aan het begin van het schooljaar.
2. Indien de leerkracht aanleiding daartoe ziet , besteedt hij /zij expliciet aandacht aan
pestgedrag in een groepsgesprek.
3. De leerkrachten lopen pleinwacht in de pauzes en voor schooltijd. Dit om pestgedrag te
signaleren, of om processen te volgen en zonodig in te grijpen.

Repressieve maatregelen:
1. Indien er sprake is van incidenten betreffende pestgedrag wordt dat met de betrokken
leerlingen besproken door de leerkracht van het kind. Dit gesprek staat niet op zichzelf,
maar wordt regelmatig herhaald om het probleem aan te pakken. Mocht het pesten
structureel worden, dan wordt van dit gesprek aantekeningen gemaakt binnen Parnassys
van zowel de pester als de gepeste..
2. Indien er sprake is van herhaald pestgedrag worden de ouders van de pester in het bijzijn
van de pester op de hoogte gesteld van de ongewenste gebeurtenisssen in een gesprek op
school. Aan het eind van het oudergesprek worden de afspraken met de pester
uitdrukkelijk doorgesproken en vastgelegd. Ook de op te leggen sancties bij overtreding
van de afspraken worden daarbij vermeld. Gedacht kan worden aan uitsluiting van met
name de situaties die zich in het bijzonder lenen voor pestgedrag. Daarbij kan gedacht
worden aan: buitenspelen, overblijven, bewegingsonderwijs, excursies, etc. De directeur
wordt uiterlijk in dit stadium op de hoogte geteld van de gesprekken met de kinderen en
de ouders en kan de gemaakte afspraken terugvinden in Parnassys : logboek.
3. Indien het probleem zich toch blijft herhalen meldt de leerkracht dit gedrag aan de
directeur. De leerkracht overhandigt de directeur een gedocumenteerd verslag met daarin
de data van de gebeurtenissen, de data en inhoud van de gevoerde gesprekken en de
vastgelegde afspraken zoals die gemaakt zijn om het pesten aan te pakken.
4. De directeur bespreekt dit met de Intern Begeleider. Directeur en IB’er nodigen de ouders
op school uit voor een gesprek. Ook het kind kan in dit eerste gesprek betrokken worden.
De directeur en de IB’er gaan uit van het opgebouwde verslag van de leerkracht en vullen
dit archief verder aan met het verloop van de gebeurtenissen.
5. Indien het gedrag niet verbetert kan er een verwijzing plaatsvinden naar het
maatschappelijk zorgsysteem in de richting van b.v. JGZ, sova-training,etc.

6. Indien het pestgedrag van de pester niet aanzienlijk verbetert, en/of de ouders van het
kind onvoldoende meewerken om het probleem 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.

B. De concrete pedagogische invulling als handvat van het pestprotocol
Formulieren en procedures leiden op zichzelf niet tot het verdwijnen van ongewenst gedrag. Wel is
het belangrijk om in zaken als pestgedrag duidelijk te monitoren hoe het verloop van een casus wordt
behandeld, want er is veel tijd mee gemoeid en er zijn ook vele betrokkenen.
Onderstaande tekst geeft concrete invullingen en handreikingen in het pedagogisch handelen vanuit
de professionele schoolomgeving.
Indien bij het signaleren van een pestprobleem dat niet aan de leerkracht durft te vertellen, kan een
kind naar een leerkracht van eigen keuze gaan, of naar de vertrouwenspersoon (Amanda de Bruin) .
Deze leerkracht koppelt het probleem vervolgens terug naar de direct betrokken leerkracht alsmede
de directeur.
De leerkracht heeft een zeer belangrijke rol. De leerkracht zal helder en duidelijk moeten maken dat
dit ongewenste gedrag volstrekt niet geaccepteerd wordt.
De leerkracht biedt in eerste instantie de gepeste leerling bescherming, spreekt zwaar en ernstig met
de pester en zijn ouders en richt zich vervolgens op de zwijgende middengroep en de meelopers.
Hulp aan het gepeste kind:
De begeleiding van het gespeste kind is van groot belang. Het kind is eenzaam en slachtoffer en heeft
recht op professionele hulp vanuit school. Naast het voorkomen van nieuwe ongewenste ervaringen
staat het verwerken van de ervaringen. Dit gebeurt door achtereenvolgens:
• Gesprekken met de leerkracht, bij voorkeur de leerkracht van het kind. Bij het monitoren van
ontwikkelingen is het van belang naast incidentele momenten ook vaste momenten van
gesprek in te bouwen waarin het kind gevraagd wordt naar de gewenste vooruitgang. Het
doel is tweeledig: zowel het signaleren van nieuwe prikkels als het verwerken van de eerdere
ervaringen.
• Indien gewenst krijgt het kind beschikking over een “verwerkingsschriftje”dat op elk gekozen
moment door het kind kan worden ingevuld in en buiten de reguliere schooltijd om. Het gaat
hier om een vertrouwelijk instrument van kind tot leerkracht.
Het kind krijgt op die manier de gelegenheid de traumatische ervaringen van zich af te
schrijven/tekenen.
Hulp aan de pester:
De pesters hebben in ons pedagogisch stelsel ook recht op hulp, zij zijn niet in staat om op een
normale wijze met anderen om te gaan en hebben daar professionele hulp bij nodig. Die hulp kan
bestaan uit de volgende activiteiten:
• Een gesprek vanuit het protocol waarin ondubbelzinnig zal worden aangegeven welk gedrag
niet geaccepteerd wordt op de school. Dit gesprek wordt gevoerd als een slecht-nieuws
gesprek. Er wordt een verslagje van gemaakt in Parnassys. Een duidelijke afspraak voor een
vervolggesprek op termijn ongeacht de ontwikkelingen en welke straf er zal volgen indien het
pestgedrag toch weer voorkomt.
• Pestgedrag wordt aan alle teamleden gemeld, zodat al het personeel alert kan reageren.
• De ouders worden geïnformeerd van zowel de pester als get gepeste kind.

•

•
•

Van alle gesprekken met de pester en/of ouders worden verslagen gemaakt. Indien deze
activiteit geen oplossing biedt voert de leerkracht een aantal probleemoplossende gesprekken
met de leerling waarbij getracht zal worden de oorzaak van het pesten te achterhalen.
Daarnaast proberen we de pester gevoelig te maken voor hetgeen hij/zij aanricht bij het
gepeste kind.
Als het pestgedrag blijft voortduren, roept de school hulp in van bv.JGZ.
Indien dit alles niet leidt tot een verbetering zal de ouders geadviseerd worden te kijken naar
een andere school voor hun kind.

Hulp aan de zwijgende middengroep en de meelopers:
De zwijgende middengroep is al eerder beschreven in dit stuk. Zij zijn van cruciaal belang in de aanpak
van het probleem. Als de groep eenmaal in beweging is gebracht, hebben kinderen die pesten veel
minder te vertellen. Deze middengroep is eenvoudig te mobiliseren, niet alleen door de leerkracht,
maar ook door de ouders.
Hulp aan de ouders:
Voor de ouders van het gepeste kind is het van belang dat de school ernst maakt met de aanpak van
het pesten. Met de ouders van het gepeste kind zal overleg zijn over de aanpak en de begeleiding van
het kind. De ouders van de pesters moeten absoluut op de hoogte zijn van wat er met hun kind
gebeurt. Zij hebben er recht op te weten dat hun kind in sociaal opzicht bepaald zorgwekkend gedrag
vertoont dat dringend verbetering behoeft.
•

•

De ouders van de zwijgende middengroep en de meelopers moeten zich bij de leerkracht
kunnen melden als zij van hun kind vernemen dat er een kind gepest wordt. Ook voor ouders
moet een klimaat geschapen worden waarin het duidelijk is dat de school open staat voor dit
soort meldingen.
Ouders kunnen hun kinderen zeggen dat zij het verschrikkelijk vinden als kinderen elkaar
pesten. Dat als hun kind het ziet, het zeker niet mee moet pesten, maar stelling moet nemen.
Indien het kind die stelling niet durft te nemen, het altijd aan de ouders of aan de leerkracht
moet vertellen. Praten over pesten is fundamenteel iets anders dan klikken. Ouders kunnen
hun kind daarin ondersteunen en begeleiden.

De belangrijkste regel van het pesten luidt:

“Word je gepest , praat er dan thuis en op school over.Je mag het niet
geheim houden!!!”
Belangrijke regels voor alle kinderen zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zorg goed voor elkaar
Samen spelen in fijn.
Erover praten is geen klikken
Eerst vragen, dan pas lenen
Help elkaar een handje.
Geef elkaar complimentjes.
Iedereen is anders en ergens goed in.
Iedereen hoort erbij.
Maak het goed na een ruzie, praat het uit.
Luister naar elkaar.
Stop, houd op!!!

Voor de bovenbouw komt hier nog bij:
12. Als je ruzie hebt dan praat je dat (óff-line’) uit niet online.
13.Behandel een ander zoals jij behandeld wilt worden.
14.Roddel niet, je maakt het probleem alleen maar groter.
15.Wij lossen problemen op zonder te bedreigen of te schelden.
16.Wij doen elkaar geen pijn!

Is er verschil tussen klikken en klagen?
Nou en of !!!!!
Bij klikken wil je dat de ander straf krijgt!!
Bij klagen hoop je dat het ongewenste gedrag ophoudt !!

Cyberpesten
Digitaal pesten komt steeds meer voor binnen onze samenleving. Het is daarom ook één van de
verschillende vormen van pesten die op dit moment de nodige aandacht vraagt.
Cyberpesten gebeurt vaak buiten de school. Het ruziën en pesten gaat op school door.
Schoolresultaten lijden eronder. Er ontstaat een onveilig klimaat. Kinderen kunnen minder goed leren.
En het pesten heeft effect op het schoolklimaat.
Dit protocol stuurt mede aan op een integrale aanpak in samenwerking met de ouders.
Er zijn verschillende vormen van cyberpesten: anonieme berichten versturen via MSN en SMS,
schelden, roddelen, bedreigen, foto’s van mobieltjes en webcam op internet plaatsen, privégegevens
op een site plaatsen, wachtwoorden stelen en misbruiken, haatprofielen aanmaken, virussen
versturen, happy slapping en het versturen van een e-mail bom.
Schrikbarend is te weten dat 20% van de leerlingen te maken heeft met cyberpesten. Niet alle vormen
zul je vinden op de basisschool, maar toch is het van belang te weten waarin cyberpesten kan
ontaarden.
De effecten van cyberpesten kunnen erger zijn dan bij traditioneel pesten. Wanneer de leerkracht
merkt, dat er door kinderen uit zijn/haar klas thuis gebruik gemaakt wordt van chatprogramma’s als
MSN, of er e-mailcontacten tussen leerlingen zijn, bespreekt de leerkracht met de groep de voordelen
én de risico’s hiervan. In de bovenbouwgroepen is dit in ieder geval aan de orde.
Binnen de Kievitsheuvel kiezen we voor een curatieve aanpak;
Signalen betreffende cyberpesten nemen we altijd serieus. Wanneer de leerkracht signaleert, dat er
sprake is van cyberpesten, volgt hij/zij onderstaand stappenplan.

Stap 1: Gesprek met de gepeste leerling en gesprek met de dader(s)
Deze twee onderdelen vallen beide onder de eerste stap. Ze dienen naast elkaar uitgevoerd te
worden. Het is namelijk van belang dat er met zowel het slachtoffer als met de dader(s) in gesprek
wordt gegaan. Daarvoor dienen de dader(s) dus opgespoord te worden. Er moet worden afgewogen
of de gesprekken afzonderlijk plaatsvinden of dat dat eventueel ook in een driegesprek (leerkracht,
slachtoffer en dader) kan plaatsvinden. Hierbij worden duidelijke afspraken gemaakt over het vervolg.
Gesprek met de gepeste leerling
Het is van belang dat de leerkracht:
-deze leerling en diens klacht serieus neemt.
-de leerling zijn verhaal laat doen en daar de tijd voor neemt.
-zich probeert in te leven in de leerling.
-geen verwijten maakt. Dat maakt het onveilig voor de leerling, waardoor deze minder zal vertellen of
zelfs helemaal niets meer zal vertellen.
-de leerling de tip geeft om de pester te blokkeren en/of te verwijderen wanneer het om digitaal
pesten gaat.
-door blijft vragen. Vooral wanneer het gaat om een gesprek met een leerling na het signaleren van
digitaal pesten. De leerling zal niet snel vertellen dat hij/zij gepest wordt of zelf pest.
Opsporen van de dader(s).
Soms zal bekend zijn wie de pester is en soms niet. Wanneer niet bekend is wie de pester is zal er
getracht moeten worden dit op te sporen. Dit kan gedaan worden door gesprekken te bewaren en uit
te printen. In deze gesprekken kunnen aanwijzingen staan over wie de dader is. Op de Kievitsheuvel is
het niet toegestaan gebruik te maken van websites als Hyves, Facebook of het bekijken van mail. De

stijl van het bericht en eventuele taalfouten en aanwijzingen kunnen de dader verraden. De dader kan
wellicht ook worden gevonden door in de klas te praten over wat er is gebeurd.
Gesprek met de dader(s)
Hierbij is van belang:
-In de gaan op wat er gaande is.
-Door te vragen.
Goed te luisteren naar de kant van het verhaal van deze leerling en dit serieus te nemen.
-Te wijzen op de mogelijke gevolgen voor de gepeste leerling.
-Duidelijk te maken dat de leerling zich schuldig maakt aan een ernstig feit en dat dit in sommige
gevallen strafbaar is.
Als het pesten op deze manier bespreekbaar wordt gemaakt, bestaat wel het gevaar dat het
slachtoffer opnieuw door de pester(s) te grazen wordt genomen.
Wij moeten er dus voor zorgen dat het pestbeleid goed wordt uitgevoerd en dat de leerkrachten oog
houden voor het pestgedrag. Wanneer er een goed pestbeleid is, wordt de kans op herhaling kleiner.
Al deze zaken worden besproken in het team en met de schoolleider.

Stap 2 Ouders/verzorgers van de leerlingen op de hoogte stellen
De leerkracht informeert zowel de ouders/verzorgers van de gepeste leerling, als de
ouders/verzorgers van de pester zo spoedig mogelijk over wat er speelt.
Dat gebeurt bij voorkeur vóór het gesprek met de betrokken leerlingen.
Denk hierbij aan het volgende:
-De leerkracht vraagt de ouders of zij de signalen herkennen. Wanneer zij niet weten wat de signalen
zijn, kunt u hen hierover informatie geven.
-De leerkracht vertelt ouders/verzorgers dat het niet hun schuld is.
-De leerkracht informeert de ouders over de afspraken die met de leerlingen zijn gemaakt, wanneer
het gesprek al heeft plaatsgevonden.
-De leerkracht vertelt de ouders welke maatregelen zij kunnen nemen/ wat zij kunnen doen.
-De leerkracht kan de ouders/verzorgers voor meer informatie verwijzen naar bijvoorbeeld: het gratis
telefoonnummer 0800-5010 (voorheen de onderwijstelefoon) of de site www.pestweb.nl. Zij kunnen
antwoord geven op vragen van ouders/verzorgers. Zij zijn ook telefonisch te bereiken: 0800 2828280
De leerkrachten en de schoolleider van de Kievitsheuvel streven ernaar om (digitaal) pesten te
stoppen, of liever nog , te voorkomen. Dit zal niet altijd lukken, omdat deze vorm van pestgedrag zich
vooral buiten de school afspeelt. Toch vinden we het erg belangrijk om te doen wat in ons vermogen
ligt.
Ook hier geldt, kinderen kunnen pas goed leren als ze zich veilig voelen.

