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1. Theorie / achtergrond.
1.1 Wat is pesten.
We spreken van pestgedrag als dezelfde leerling regelmatig en systematisch bedreigd en
geïntimideerd wordt. Pesten is een vorm van geweld en daarmee grensoverschrijdend en
zeer bedreigend. Over de redenen waarom mensen zich agressief gedragen, bestaan
allerlei theorieën. Volgens de ene theorie is geweld een onontkoombaar verschijnsel, dat
op zijn best op een acceptabele wijze kan worden gekanaliseerd, volgens een andere
theorie komt geweld voort uit frustratie en kan dit worden voorkomen door
ontevredenheid weg te nemen, de agressie opwekkende omgeving om te vormen en
reflectie op het gedrag te stimuleren.
Een klimaat waarin gepest wordt, tast iedereen aan. In een klas waar gepest wordt,
kunnen alle leerlingen slachtoffer worden. Pestgedrag moet dan ook door iedereen
serieus worden genomen.
Het lastige is dat veel pestgedrag zich in het verborgene afspeelt, zodat het moeilijk is
om er greep op te krijgen. En zelfs als het pestgedrag wordt opgemerkt, weten
leerkrachten en anderen niet altijd hoe ze ermee om kunnen gaan. Leerkrachten en
onderwijsondersteunend personeel hebben echter een taak (samen met de ouders en de
leerlingen zelf) bij het tegengaan van pesten.
Leerlingen moeten weten dat ze hulp kunnen krijgen van volwassenen in de school en
hierom durven vragen. Volwassenen dienen oog te hebben voor de signalen van
leerlingen. Ze dienen interesse te tonen en te luisteren naar wat de leerlingen te
vertellen hebben. Voor leerkrachten betekent het dat ze groepsgesprekken houden,
aandacht hebben voor de groepssfeer en het functioneren van individuele leerlingen in de
groep. Ze maken afspraken met de klas en zorgen ervoor dat deze afspraken nagekomen
worden.

1.2 Hoe wordt er gepest?
Met woorden:

Lichamelijk:

Achtervolgen:

Uitsluiting:

Stelen en vernielen:

Afpersing:
Digitaal Pesten:

vernederen, belachelijk maken
schelden
dreigen
met bijnamen aanspreken
gemene briefjes, mailtjes, sms-jes schrijven
trekken aan kleding, duwen en sjorren
schoppen en slaan
krabben en aan haren trekken
wapens gebruiken
opjagen en achterna lopen
in de val laten lopen, klem zetten of rijden
opsluiten
doodzwijgen en negeren
uitsluiten van feestjes
bij groepsopdrachten
afpakken van kledingstukken, schooltas, schoolspullen
kliederen op boeken
banden lek prikken, fiets beschadigen
dwingen om geld of spullen af te geven
het afdwingen om iets voor de pestende leerling te doen.
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 en credits stelen en misbruiken,
haatprofielen aanmaken, virussen sturen, happy slapping, en
het versturen van een e-mail bom.

1.3 De gepeste leerling.
Sommige leerlingen lopen meer kans gepest te worden dan anderen. Dat kan met hun
uiterlijk, gedrag, gevoelens en sociale uitingsvormen te maken hebben. Bovendien
worden kinderen pas gepest in situaties, waarin pesters de kans krijgen om een
slachtoffer te pakken te nemen, dus in onveilige situaties. Leerlingen die gepest worden
doen vaak andere dingen of hebben iets wat anders is dan de meeste van hun
leeftijdgenoten: ze bespelen een ander instrument, doen een andere sport, zijn heel goed
in bepaalde vakken of juist niet.
Een kind dat wordt gepest, praat er thuis niet altijd over. Redenen hiervoor kunnen zijn:
 schaamte
 angst dat de ouders met de school of met de pester gaan praten en dat het
pesten dan nog erger wordt
 het probleem lijkt onoplosbaar
 het idee dat het niet mag klikken.

1.4 De pestende leerling.
Pesters zijn vaak de sterkeren in hun groep. Zij zijn of lijken populair maar zijn dat
uiteindelijk niet. Ze dwingen hun populariteit af door stoer en onkwetsbaar gedrag. Van
binnen zijn ze vaak onzeker en ze proberen zichzelf groter te maken door een ander
kleiner te maken.
Pesters krijgen vaak andere kinderen mee, want wie meedoet, loopt zelf de minste kans
om slachtoffer te worden. Doorgaans voelen pesters zich niet schuldig want het
slachtoffer vraagt er immers om gepest te worden.
Pestgedrag kan een aantal dieper liggende oorzaken hebben:
 Een problematische thuissituatie
 Een vaak gevoelde anonimiteit (ik besta niet); als een pester zich verloren voelt
binnen een grote groep, kan hij zich belangrijker maken door een ander omlaag te
drukken.
 Het moeten spelen van een niet-passende rol.
 Een voortdurende strijd om de macht in de klas
 Een niet-democratisch leefmilieu binnen de school
 Een gevoel van incompetentie op school (slechte cijfers of een laag niveau)
 Een zwak gevoel van autonomie (te weinig zelfstandigheid en verantwoordelijkheid)

1.5 De meelopers en andere leerlingen.
Meelopers zijn leerlingen die incidenteel meedoen met het pesten. Dit gebeurt meestal
uit angst om zelf in de slachtofferrol terecht te komen, maar het kan ook zo zijn dat
meelopers stoer gedrag wel interessant vinden en dat ze denken in populariteit mee te
liften met de pester. Verder kunnen leerlingen meelopen uit angst vrienden of
vriendinnen te verliezen.
De meeste leerlingen houden zich afzijdig als er wordt gepest. Ze voelen zich wel vaak
schuldig over het feit dat ze niet in de bres springen voor het slachtoffer of hulp
inschakelen.

2. Het aanpakken van pesten.
Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij
onder ogen zien en dat op onze school serieus willen aanpakken. Pesten is onacceptabel
en vraagt om een duidelijke en krachtige reactie vanuit de school. Hier zijn een aantal
voorwaarden aan verbonden.










Pesten moet als probleem worden gezien door alle direct betrokken partijen:
leerlingen (gepeste kinderen, pesters en de zwijgende groep), leerkrachten (ook
vakleerkrachten, gastdocenten en stagiaires) en de ouders/ verzorgers (hierna
genoemd: ouders)
De school moet proberen pestproblemen te voorkomen. Los van het feit of pesten
wel of niet aan de orde is, moet het onderwerp pesten met de kinderen
bespreekbaar worden gemaakt, waarna met hen regels worden vastgesteld.
Als pesten optreedt, moeten leerkrachten (in samenwerking met de ouders) dat
kunnen signaleren en duidelijk stelling nemen.
Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch weer de kop opsteekt, moet de
school beschikken over een directe aanpak.
Wanneer het probleem niet op de juiste wijze wordt aangepakt of de aanpak niet
het gewenste resultaat oplevert dan is de inschakeling van een
vertrouwenspersoon nodig. De vertrouwenspersoon kan het probleem
onderzoeken, deskundigen raadplegen en het bevoegd gezag adviseren.
Op onze school is een vertrouwenspersoon aangesteld.

2.1 Preventief pestbeleid.
Wij zijn een Vreedzame School (www.vreedzameschool.nl) en dit zorgt er mede voor dat
al het gedrag op gelijkwaardige manier met elkaar kan worden besproken.
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 regels en afspraken zichtbaar
te maken kunnen kinderen en volwassenen, als er zich ongewenste situaties voordoen,
elkaar aanspreken op deze regels en afspraken
Alle kinderen hebben het recht om zich in hun basisschoolperiode veilig te voelen, zodat
zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.
2.1.1 De Vreedzame School.
Iedere les van De Vreedzame School heeft dezelfde structuur:






Er wordt begonnen met een binnenkomer: een korte, speelse activiteit, het
signaal dat er nu op een minder cognitieve manier gewerkt wordt dan meestal het
geval is.
Samen met de leerlingen wordt daarna de agenda (het overzicht van de les) en
het doel van de les doorgenomen: wat gaan we leren?
Daarna volgen activiteiten rond het thema van de les in zeer
gevarieerde werkvormen.
Na deze leskern wordt de leerlingen in de evaluatie (‘wat hebben we
geleerd?’) gevraagd hun mening over de les te geven, en wordt teruggegrepen
op het doel van de les.
Er wordt afgesloten met een afsluiter (opnieuw een korte, speelse activiteit).

De lessen van De Vreedzame School zijn verdeeld over 6 lesblokken.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

We
We
We
We
We
We

horen bij elkaar – groepsvorming (10 lessen)
lossen conflicten zelf op – conflicthantering (6 lessen)
hebben oor voor elkaar – communicatie (6 lessen)
hebben hart voor elkaar – gevoelens (6 lessen)
dragen allemaal een steentje bij – verantwoordelijkheid (4 lessen)
zijn allemaal anders – diversiteit (6 lessen)

Er is in de lessen ook aandacht voor:
•
•
•
•
•

coöperatieve werkvormen
transfer naar het ‘echte leven’
woordenschatuitbreiding
leerkrachtgedrag (na de les)
suggesties voor ouders.

Na de les is er ook een beschrijving voor de leerkrachten waarin activiteiten omschreven
staan die de leerkracht tot de volgende les moet ondernemen in zijn of haar klas, om
toepassing in de dagelijkse praktijk te bevorderen. Ook zijn er suggesties voor
toepassing beschreven. Hier worden suggesties gegeven waar de leerkracht uit kan
kiezen, eveneens bedoeld voor toepassing buiten de lessen om.
2.1.2 Omgang met pesten
Op school willen we regelmatig een onderwerp in de kring aan de orde stellen.
Onderwerpen als veiligheid, omgaan met elkaar, rollen in een groep, aanpak van ruzies
etc. kunnen aan de orde komen. Andere werkvormen zijn ook denkbaar, zoals;
spreekbeurten, rollenspelen, regels met elkaar afspreken over omgaan met elkaar en
groepsopdrachten.
Het voorbeeld van de leerkrachten (en thuis de ouders) is van groot belang. Er zal
minder gepest worden in een klimaat waar duidelijkheid heerst over de omgang met
elkaar, waar verschillen worden aanvaard en waar ruzies niet met geweld worden
opgelost maar uitgesproken. Agressief gedrag van leerkrachten, ouders en de leerlingen
wordt niet geaccepteerd. Leerkrachten horen duidelijk stelling te nemen tegen dergelijke
gedragingen.
Een effectieve methode om pesten te stoppen of binnen de perken te houden, is het
afspreken van regels voor de leerlingen.

2.1.3 Regels, vooraf.
1. Een belangrijke stelregel is dat het inschakelen van de leerkracht niet wordt
opgevat als klikken. Vanaf de kleutergroep brengen we kinderen dit al bij: je mag
niet klikken, maar……, als je wordt gepest of als je ruzie met een ander hebt dan
mag je hulp aan de leerkracht vragen. Dit wordt niet gezien als klikken.
2. Een tweede stelregel is dat een medeleerling ook de verantwoordelijkheid heeft
om het pestprobleem bij de leerkracht aan te kaarten. Alle leerlingen zijn immers
verantwoordelijk voor een goede sfeer in de groep.
3. School en gezin halen voordeel uit een goede samenwerking en communicatie. Dit
neemt niet weg dat iedere partij moet waken over haar eigen grenzen. Het is
bijvoorbeeld niet de bedoeling dat ouders naar school komen om eigenhandig een
probleem voor hun kind op te komen lossen. Bij problemen van pesten zullen de
directie en de leerkrachten hun verantwoordelijkheid (moeten) nemen en indien
nodig overleg voeren met de ouders. De inbreng van de ouders blijft bij voorkeur
beperkt tot het aanreiken van informatie, tot het geven van suggesties en tot het
ondersteunen van de aanpak van de school.

2.2. Aanpak
Wanneer leerlingen ruzie met elkaar hebben en/of elkaar pesten proberen zij en wij:
Stap 1: Er eerst zelf (en samen) uit te komen.
Stap 2: Op het moment dat een van de leerlingen er niet uitkomt (en daarmee het
onderspit delft en verliezer of zondebok wordt) heeft deze het recht (en de plicht) het
probleem aan de meester of juf voor te leggen.
Stap 3: De leerkracht brengt de partijen bij elkaar voor een ‘gesprek zonder schuldvraag’
en probeert samen met hen de ruzie of pesterijen op te lossen en (nieuwe) afspraken te
maken. Bijvoorbeeld door een gesprek, bewustwording voor wat hij/zij met het gepeste
kind uithaalt. Bijvoorbeeld door afspraken te maken met de pester over
gedragsverandering. En de naleving van deze afspraken komen aan het eind van iedere
week (voor een bepaalde periode) in een kort gesprek aan de orde.
Stap 4: De leerkracht volgt het nakomen van de afspraken actief door na twee dagen, en
na een week, en na een maand een vervolggesprek te voeren met het slachtoffer en de
pester (dit kan een gesprekje van 2 min. zijn als alles goed loopt).
Stap 5: Bij herhaaldelijke ruzie/pestgedrag neemt de leerkracht duidelijk stelling en
houdt een begripvol gesprek met de leerling die pest/ruzie maakt. Hierin zet de
leerkracht stappen om het inlevingsvermogen van de leerling te vergroten en om te
achterhalen wat de pester nodig heeft om het pesten te stoppen.
Stap 6: De leerkracht bespreekt het onderwerp pesten in de klas om op deze manier ook
de meelopers te bewegen om een andere rol te spelen. Dit kan de pester helpen om het
pesten te stoppen.
Stap 7: De fases van de sancties worden ingezet. De ouders worden daarvan op de
hoogte gebracht. Leerkracht en ouders proberen in goed overleg samen te werken aan
een bevredigende oplossing, zoals ondersteuning door een training of andere hup
(psycholoog, opvoedondersteuning, agressieregressietherapie).

2.2.1 Vijfsporenaanpak
Deze aanpak is gericht op de verschillende partijen die betrokken zijn bij pesten: het
gepeste kind, de pester, de ouders, de klasgenoten en de school.
Hieronder volgt een opsomming van mogelijkheden waarop een school de vijf
verschillende partijen die een rol spelen in een pestsituatie kan ondersteunen.
Steun bieden aan het kind dat gepest wordt.






Naar het kind luisteren en zijn probleem serieus nemen.
Met het kind overleggen over mogelijke oplossingen.
Samen met het kind werken aan oplossingen.
Zo nodig zorgen dat het kind deskundige hulp krijgt, bijvoorbeeld een sociale
vaardigheidstraining om weerbaar te worden.
Zorgen voor vervolg gesprekken.

Steun bieden aan het kind dat zelf pest.







Met het kind bespreken wat pesten voor een ander betekent.
Het kind helpen om op een positieve manier relaties te onderhouden met andere
kinderen.
Het kind helpen om zich aan regels en afspraken te houden.
Zorgen dat het kind zich veilig voelt; uitleggen wat jij als leerkracht gaat doen om
het pesten te stoppen.
Stel grenzen en verbind daar consequenties aan.
Zorgen voor vervolg gesprekken.

De ouders van het gepeste en van het pestende kind steunen.






Ouders die zich zorgen maken over pesten serieus nemen.
Ouders op de hoogte houden van pestsituaties.
Informatie en advies geven over pesten en de manieren waarop pesten kan
worden aangepakt.
In samenwerking tussen school en ouders het pestprobleem aanpakken. Zowel op
school als vanuit de thuissituatie.
Zo nodig ouders doorverwijzen naar deskundige ondersteuning.

De middengroep (de rest van de klas) betrekken bij de oplossingen van het
pestprobleem.




Met de kinderen praten over pesten en over hun eigen rol daarbij.
Met de kinderen overleggen over mogelijke oplossingen en over wat ze zelf
kunnen bijdragen aan die oplossingen.
Samen met de kinderen werken aan oplossingen, waarbij ze zelf een actieve rol
spelen.

De algemene verantwoordelijkheid van de school.





De school zorgt dat de directie, de mentoren en de docenten voldoende informatie
hebben over pesten in het algemeen en het aanpakken van pesten in de eigen
groep en de eigen school.
De school neemt stelling tegen het pesten.
De school brengt huidige situatie rond pestbeleid in kaart.
De school werkt aan een goed beleid rond pesten en veiligheid van leerlingen
waar de hele school bij betrokken is.

2.3 Consequenties.
De leerkracht biedt altijd hulp aan de gepeste en begeleidt de pester. Wanneer eerdere
stappen niet hebben geholpen zijn er consequenties aan het gedrag verbonden. Hier
doorlopen we 5 fases voor.
Fase 1:
Een lichte corrigerende maatregel aangepast aan de leeftijd van het kind:
Bijvoorbeeld een schriftelijke opdracht, zoals een stelopdracht over de toedracht en
zijn/haar rol in het pestprobleem
Fase 2:
Een gesprek met de ouders als de voorgaande acties niets opleveren. De medewerking
van de ouders wordt gevraagd om een einde te maken aan het probleem. De school
heeft alle activiteiten vastgelegd (Parnassys) en de school heeft al het mogelijke gedaan
om een einde te maken aan het pestprobleem. Samen met de ouders worden afspraken
gemaakt over de handelswijze op school en thuis.
Fase 3:
Bij aanhoudend pestgedrag kan deskundige hulp worden ingeschakeld zoals een
schoolbegeleidingsdienst, de schoolarts van de GGD of schoolmaatschappelijk werk. Hier
kan een specifieke interventie* voor de betreffende groep of leerlingen uit voortvloeien.
Fse 4:
Bij aanhoudend pestgedrag kan ervoor gekozen worden om een leerling tijdelijk in een
andere groep te plaatsen binnen de school (wellicht ook het tijdelijk plaatsen op een
andere school).
Fase 5:
In extreme gevallen kan een leerling geschorst of verwijderd worden.
* Er bestaan tot dusver twee in Nederland erkende interventies voor het voorkomen en
verminderen van pesten: de 'PRIMA-methode' en de 'Sta Sterk Training'. De PRIMAmethode richt zich op leerlingen in het reguliere basisonderwijs en wil pesten voorkomen
en verminderen door een combinatie van activiteiten op schoolniveau, groepsniveau en
individueel niveau. De Sta Sterk Training is een interventie voor slachtoffers van pesten
in de leeftijd van 8 tot 12 jaar. Daarnaast zijn er nog diverse mogelijkheden, bijvoorbeeld
Kanjertraining, De Ringaanpak en KiVa.

3. Adviezen aan de ouders
Ouders van gepeste kinderen:








Houd de communicatie met uw kind open, blijf in gesprek met uw kind.
Als pesten niet op school gebeurt, maar op straat, probeert u contact op te
nemen met de ouders van de pester(s) om het probleem bespreekbaar te
maken.
Pesten op school kunt u het beste direct met de leerkracht bespreken
Door positieve stimulering en zgn. schouderklopjes kan het zelfrespect vergroot
worden of weer terug komen.
Stimuleer uw kind tot het beoefenen van een sport
Steun uw kind in het idee dat er een einde aan het pesten komt

Ouders van pesters:









Neem het probleem van uw kind serieus
Raak niet in paniek: elk kind loopt kans pester te worden
Probeer achter de mogelijke oorzaak te komen
Maak uw kind gevoelig voor wat het anderen aandoet
Besteed extra aandacht aan uw kind
Stimuleer uw kind tot het beoefenen van een sport
Corrigeer ongewenst gedrag en benoem het goede gedrag van uw kind
Maak uw kind duidelijk dat u achter de beslissing van school staat

Alle andere ouders:







Neem de ouders van het gepeste kind serieus
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

4. Doel pestprotocol.
Alle kinderen mogen zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal
kunnen ontwikkelen.
Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen, als er
zich ongewenste situaties voordoen, elkaar aanspreken op deze regels en afspraken
Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen stellen we alle kinderen in de
gelegenheid om met veel plezier naar school te gaan!

