Pesten binnen een “Vreedzame school”
Inleiding
De Jacobsvlinder wil de leerlingen een veilig pedagogisch klimaat bieden, waarin zij zich op een
prettige en positieve wijze kunnen ontwikkelen.
De leerkrachten willen deze ontwikkeling bevorderen door het scheppen van een veilig klimaat in en
om de school en een prettige werksfeer in de klas.
Dit begint met de afspraken die de kinderen met elkaar maken over de wijze waarop we met elkaar
omgaan.
Een van die duidelijke regels is dat kinderen met respect met elkaar dienen om te gaan. Dat dat niet
vanzelfsprekend gebeurt, geeft aan dat we het de kinderen moeten leren en daar dus energie in
moeten steken.
Dat leerproces verloopt meestal vanzelf goed, maar het kan ook voorkomen dat een kind in een
enkel geval systematisch door andere kinderen wordt gepest. Dan kan een kind zodanig in de knoop
komen, dat de regels van de leerkracht niet meer in voldoende mate de veiligheid bieden of
garanderen en daarmee de gewenste ontwikkeling onderbreken. Het is in dat geval van groot belang
dat de leerkracht onder ogen ziet, dat er een ernstig probleem in de groep is.
In een klimaat waarin het pesten gedoogd wordt, wordt de veiligheid ernstig aangetast.
Dit betekent dat wij als school pesten als ongewenst gedrag moeten beschouwen en bereid moeten
zijn alles in het werk te stellen om pestgedrag aan te pakken.
Wij doen dat d.m.v. het programma “De vreedzame school”. Dit programma is vooral gericht op een
positief schoolklimaat waarin kinderen medeverantwoordelijk zijn voor de cultuur binnen de school.
Ondanks deze preventieve en proactieve aanpak kan het altijd voorkomen dat er gepest wordt.
Hiervoor hanteren wij een pestprotocol.
Dit protocol is een vastgelegde wijze waarop we het pestgedrag van kinderen benaderen.
Dit protocol wil de school op de ernst van pesten wijzen en daarnaast zowel handreikingen doen om
te werken aan een veilige school als een stappenplan bieden bij systematisch pestgedrag. Kortom:
wij zien pesten als een bedreiging voor de school als geheel, voor alle leerlingen, leerkrachten en
ouders en alle andere betrokkenen bij de school. Wij zijn bereid pestgedrag te herkennen, te
erkennen en er actie op te ondernemen.
Plagen en pesten, wat is daar het verschil tussen?
Iemand op het schoolplein een stevige duw geven kan plagen zijn, maar het kan net zo goed gaan om
echt pestgedrag. We spreken over plagen wanneer kinderen min of meer aan elkaar gewaagd zijn en
het vertoonde gedrag een uitnodigend karakter heeft om iets terug te doen vanuit een veilige sfeer.
Het gaat dan om een prikkelend spelletje, dat door geen van de betrokkenen als bedreigend of echt
vervelend wordt ervaren.
Er is zelfs sprake van een pedagogische waarde: door elkaar eens uit te dagen leren kinderen goed
om met allerlei conflicten om te gaan. Dat is een vaardigheid die ze later in hun leven van pas komt
bij conflicthantering, waar iedereen in zijn leven mee te maken krijgt.
We spreken van pestgedrag als het daarnaast ook nog regelmatig gebeurt, waardoor de veiligheid
van de omgeving van een kind wordt aangetast. De inzet van het pestgedrag is altijd macht door

intimidatie. Bij echt pestgedrag zien we ook altijd een vaste rolverdeling terug bij de betrokkenen. De
belangrijkste eigenschappen van pestgedrag zijn dus het bedreigende, het systematische en het
rolvaste karakter.
Leerkrachten dienen ook alert te zijn op nieuwe pestvormen. Een nieuwe pestvorm die voor veel
kinderen erg bedreigend is, maar door ouders en leerkrachten nog niet voldoende is onderkend is
hetzogenaamde ‘online-pesten’.Veel kinderen praten hier niet over, en ouders houden
onvoldoendetoezicht op het gedrag van hun eigen kind en dat van anderen op de computer.
Kortom: Plagen gebeurt op basis van gelijkwaardigheid en is incidenteel. Het heeft een pedagogische
waarde.
Pesten gebeurt vanuit overheersing, is systematisch en dwingt leerlingen in een bepaalde rol. Het
belemmert zowel de pester als de gepeste leerling in zijn gezonde ontwikkeling.

Uitgangspunten bij ons pestprotocol
1. Als pesten en pestgedrag plaatsvindt, ervaren we dat als een probleem op onze school voor
zowel de gepeste leerling, de pester, de groep leerlingen daar om heen, de leerkrachten en
de ouders.
2. De school heeft de verplichting zich in te spannen om pest gedrag te voorkomen en aan te
pakken door het scheppen van een veilig pedagogisch klimaat waarbinnen pesten als
ongewenst gedrag wordt ervaren en niet wordt geaccepteerd.
3. Leerkrachten en andere betrokkenen moeten tijdig inzien en alert zijn op pestgedrag in
algemene zin. Indien pestgedrag optreedt, moeten leerkrachten en andere betrokkenen
duidelijk stelling en actie ondernemen tegen dit gedrag. De verantwoordelijkheid blijft te
allen tijde liggen bij de leerkrachten.
4. Wanneer pesten, ondanks alle inspanningen weer optreedt, voert de school de uitgewerkte
protocollaire procedure uit.

Pestprotocol:
Wat is de inhoud van het pestprotocol?
Het pestprotocol vormt de verklaring van de leerkrachten, de ouders en andere betrokken bij de
school waarin is vastgelegd dat men pestgedrag op school niet accepteert en volgens een vooraf
bepaalde handelwijze gaat aanpakken. De Jacobsvlinder wil voor alle kinderen die de school
bezoeken een veilige school zijn. Dit betekent dat onze school en allen die daar bij betrokken zijn
expliciet stelling nemen tegen pestgedrag en concrete maatregelen nemen bij pestgedrag.

Om welke protocollaire maatregelen gaat het?
Maatregelen en procedure:
De groepsleerkracht kan een aantal maatregelen treffen om pestgedrag te voorkomen:
• Bespreek met de leerlingen de afspraken en regels in de klas, bijvoorbeeld aan het begin van
het schooljaar. Het onderling plagen en pesten wordt hier benoemd en besproken in alle
groepen van de school.
Als je aanleiding daar toe ziet, besteed daarnaast nogmaals expliciet aandacht aan
pestgedragin een gesprek met de groep.
• Spreek leerlingen aan op hun gedrag.
• Geef de leerlingen mogelijkheden om (anoniem, bijvoorbeeld via een ‘brievenbus’)
pestgedrag te melden. Sta ook open voor meldingen van ouders.
• Laat merken dat de school pesten als een probleem ziet, en het niet accepteert.
• Laat merken dat jij als leerkracht serieus omgaat met pestgedrag.

•

Werk aan een positieve sfeer in de groep:
Stel bijvoorbeeld een anti-pestverdrag op.
Laat leerlingen bijvoorbeeld reflecteren op hun gedrag.

Indien er systematisch pestgedrag wordt gesignaleerd wordt de volgende procedure in werking
gesteld:
1. Een ieder draagt de verantwoording alle leerlingen in alle gevallen op ongewenst (pest)
gedrag te wijzen. Meld pestgedrag bij de verantwoordelijke groepsleerkracht.
2. Als er sprake is van incidenteel pestgedrag binnen de groep dan wordt dat met de betrokken
leerlingen besproken door de groepsleerkracht. In de “Vreedzame school” leren we kinderen
zelf het gesprek aan gaan. Dit gesprek staat niet op zichzelf maar wordt regelmatig herhaald
om controle te houden over het gedrag. Van deze gesprekken worden aantekeningen
gemaakt in ParsasSys.
3. 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 gebeurtenissen in een gesprek op school.
Aan het eind van dit oudergesprek worden de afspraken met de pester uitdrukkelijk
doorgesproken en ook vastgelegd in ParnasSys. 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: buitenspelen, overblijven,
bewegingsonderwijs en excursies. Er komt hoe dan ook een vervolg gesprek met de ouders.
4. De directie, de bouw en/of het team worden op de hoogte gesteld van het pestgedrag, zodat
iedereen er alert op kan reageren. Als het probleem zich toch blijft herhalen meldt de
leerkracht dit gedrag aan de directeur van de school. De leerkracht overhandigt de directeur
een lijst met daar op 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.
5. De directie roept de ouders op school voor een gesprek. Ook het kind kan in dit gesprek
betrokken worden. De directie legt dit gesprek vast.
6. Als het gedrag niet verbetert kan de leerling in het zorgteam besproken worden. Het kan
raadzaam zijn externe hulp via Schoolmaatschappelijk werk in te schakelen.
7. Alles moet zorgvuldig gedocumenteerd worden. Er moeten verslagen worden gemaakt van
de gesprekken die gevoerd zijn en de afspraken die gemaakt zijn. Als het gedrag van de
pester niet aanzienlijk verbetert en/of de ouders van het kind werken onvoldoende mee om
het probleem aan te pakken kan de directie overgaan tot bijzondere maatregelen: isoleren
van de pester of een tijdelijke schorsing.
De belangrijkste regel van het pesten luidt: Word je gepest, praat er thuis en op school over. Je mag
het niet geheim houden!!
De 10 gouden regels vanuit het pestprotocol voor de kinderen zijn:
1. Je beoordeelt andere kinderen niet op hun uiterlijk.
2. Je sluit een ander kind niet buiten van activiteiten.
3. Je komt niet zonder toestemming aan de spullen van een ander kind.
4. Je scheldt een kind niet uit en je verzint geen bijnamen.
5. Je lacht een ander kind niet uit.
6. Je roddelt niet over andere kinderen.
7. Je bedreigt elkaar niet en je doet elkaar geen pijn.
8. Je accepteert een ander kind zoals hij of zij is.
9. Je bemoeit je niet meteen ruzie door zomaar partij te kiezen. Als jezelf ruzie hebt, praat het
eerst uit, lukt dat niet dan meld je dat bij de leerkracht of de overblijfkracht.
10. Als je ziet dat een kind gepest wordt, dan vertel je dat aan de leerkracht of de
overblijfkracht. Dat is dan geen klikken!!!

Adviezen voor alle ouders:
 Neem het probleem serieus: het kan ook uw kind overkomen.
 Neem de ouders van het gepeste kind serieus.
 Maak het tot een gemeenschappelijk probleem.
 Praat met uw kind over school, over de relaties in de klas, over wat leerkrachten doen, hoe
zij straffen. Vraag hen ook af en toe of er in de klas wordt gepest.
 Geef af en toe informatie over pesten; wie doen het, wat doen zij en waarom?
 Corrigeer uw kind als het voortdurend anderen buitensluit.
 Geef zelf het goede voorbeeld.
 Leer uw kind voor anderen op te komen.
Adviezen voor ouders van kinderen die pesten:
 Neem het probleem serieus.
 Raak niet in paniek. Elk kind loopt kans pester te worden.
 Probeer achter de mogelijke oorzaak van het pesten te komen.
 Maak uw kind gevoelig voor wat het anderen aandoet. Besteed aandacht aan uw kind.
 Stimuleer uw kind tot het beoefenen van een sport.
Adviezen aan ouders van gepeste kinderen:
 Als pesten niet op school gebeurt, maar op straat, kunt u de ouders van de pester opbellen
en voorzichtig vragen er met hun kind over te praten. Gebruik daarbij als argument dat elk
kind op straat veilig moet kunnen zijn. Niemand zal dat ontkennen.
 Pesten op school kunt u het beste direct met de leerkracht bespreken.
 Als uw kind al lange tijd is gepest, vraagt dat om een uitgebreide aanpak. Neem contact op
met de leerkracht, ga bij de school kijken, lees boeken en bekijk samen met uw kind
videobanden over pesten.
 Als u van uw kind er met niemand over mag praten, steun dan uw kind, geef het
achtergrondinformatie en maak uw kind duidelijk dat de school het voorzichtig zal
aanpakken.
 Beloon uw kind en help het zijn zelfrespect terug te krijgen.
 Stimuleer uw kind tot het doen van die dingen waarin het goed is en kan uitblinken.
 Wordt uw kind op de sportclub gepest door leeftijd- of klasgenoten, vraag dan de leiding aan
het pesten aandacht te besteden en met de kinderen te bespreken dat ieder kind op de club
veilig moet zijn.
 Houd de communicatie open, blijf dus in gesprek met uw kind. Doe dat niet op een negatieve
manier, maar geef adviezen om aan het pesten een einde te maken. Een negatieve manier
van vragen is bijvoorbeeld; wat is er vandaag weer voor ergs gebeurd?
 Steun uw kind in het idee dat er een einde aan komt.
 Laat uw kind opschrijven wat het heeft meegemaakt. Dit kan best emotionele reacties bij uw
kind oproepen. Op zich is dat niet erg, als het maar hierbij geholpen wordt de emoties te
uiten en te verwerken.
 Laat uw kind deelnemen aan een sociale vaardigheidstraining. Onze intern begeleider kan u
helpen met het maken van een afspraak.
Voor leerlingen is er de kindertelefoon, voor hulp, advies of gewoon een luisterend oor. De
kindertelefoon is gratis en het nummer wordt niet op de factuur aangegeven, zodat de leerlingen
echt anoniem kunnen bellen. Tel: 0800 0432
De Opvoedtelefoon voor een luisterend oor voor ouders, maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur
tot 17.00 uur. Tel: 0900 8212205

