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Inleiding
Dit protocol anti-pestbeleid is opgesteld door een commissie binnen de school, bestaande
uit een leerkracht, de intern begeleider en de leerkracht/gedragsspecialist. Basis voor dit
document vormen de behoeften van de school op het gebied van het voorkomen en
aanpakken van pestproblematiek. We hebben ons steeds voor ogen gehouden dat het
creëren van draagvlak binnen de schoolgemeenschap van essentieel belang is. Daarnaast
heeft literatuuronderzoek plaatsgevonden. Dit heeft plaatsgevonden in het kader van de
studie SEN gedragsspecialist van onze leerkracht/gedragsspecialist. Het protocol sluit aan
bij de visie van de school.
Het is van groot belang voor het slagen van dit anti-pestbeleid, dat het een ‘levend’
document wordt en dat het door alle betrokkenen wordt gedragen Om het beleid te
borgen dient het werken met dit beleid systematisch, cyclisch en gestructureerd te
geschieden.
Het is daarom belangrijk dat alle betrokkenen op de hoogte zijn van wat het beleid
inhoud en wat dit betekent voor het handelen.

Een definitie van pesten
De Wereld gezondheidsorganisatie heeft een gedetailleerde, internationaal
geaccepteerde omschrijving van pesten: “Pesten is een opzettelijk misbruik van macht
ten opzichte van één of meer kinderen teneinde de ander pijn te doen en leed te
bezorgen en dat op meerdere momenten. Het gebeurt in groepen, waar duidelijke
machtsrelaties bestaan en waar weinig toezicht is. Pesten vindt vooral plaats in scholen
en vaak zonder dat er een duidelijke aanleiding is.”
Plagen wordt gekenmerkt door: gelijkwaardigheid, Wisselend “slachtofferschap”,
humor en vindt af en toe plaats.
Pesten wordt gekenmerkt door: machtsverschil, hetzelfde slachtoffer, kwetsen en
komt vaak en voortdurend voor.

Wat is een anti-pestprotocol m.b.t. pesten (Doel)?
Een anti-pestprotocol is een document waarin staat welke maatregelen een school neemt
om pesten te voorkomen (preventie) en pesten aan te pakken.

Waarom is een anti-pestprotocol belangrijk?
De Onderwijsraad geeft aan dat “het tegengaan van pesten niet los te zien [is] van de algehele
verantwoordelijkheid die de school heeft voor de (sociale) veiligheid van de leeromgeving, de sociaalemotionele ontwikkeling van leerlingen en hun fysieke en geestelijke gezondheid.”
Het hebben van een pestprotocol geeft aan dat de school het voorkomen en bestrijden
van pesten een belangrijk onderwerp vindt. Een pestprotocol geeft betrokkenen houvast
hoe te handelen bij pestproblematiek.
Daarbij geeft de Onderwijsraad aan dat pesten een ernstige en specifieke situatie is van
bedreiging van de sociale veiligheid en daarmee ook meegenomen moet worden in het
veiligheidsbeleid van de scholen. Als school onderschrijven wij dit. Duurzame
ontwikkeling kan niet van bovenaf opgelegd worden, maar groeit vanuit een
beleidskrachtige school. Het opleggen kan daarbij ook zorgen dat er draagvlak mist.
De school onderstreept het belang van het werken aan het tegen gaan van pesten. Het
hebben van een pestprotocol alleen is dan niet afdoende en blijkt ook weinig effectief te
zijn.
Voor de school betekent dit dat zij moet werken aan een (sociale) veiligheidsbeleid
gericht op welzijn / welbevinden, met daarbij een specifieke, curatieve aanpak van
pesten. Dit sluit aan bij een beoogde inhoudelijke verandering van het Passend
onderwijs, namelijk: van curatieve naar preventieve ondersteuning.

Anti-pestbeleid
Visie
Als school streven wij naar (sociaal) veilig schoolklimaat voor alle betrokkenen en het
behoud hiervan. Pesten is een specifieke en ernstige bedreiging van deze veiligheid en
wordt daarom expliciet meegenomen in het veiligheidsbeleid van de school.
Het team van de school heeft de taak (samen met de ouders en de leerlingen zelf) te
zorgen voor een veilig klimaat en daarbij pesten tegen te gaan. Het moet voor de
leerlingen duidelijk zijn dat zij hulp kunnen krijgen van de volwassenen in de school. Het
team en de ouders dienen oog te hebben voor de signalen van leerlingen.
In dit document wordt nu extra de nadruk gelegd op het onderdeel pesten uit het
veiligheidsbeleid. In de praktijk ligt de nadruk op de algemene veiligheid en het
welbevinden.
De voorbeeldfunctie 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.
Opvoeden is voorleven. De relatie leraar leerling is van essentieel belang. De
kwaliteit van de relatie is bepalend voor kwalitatief goed onderwijs en voor het
welbevinden van de leerling.
We ervaren dat een sfeer van vriendelijkheid, humor, interesse in elkaar,
hulpvaardigheid naar elkaar, acceptatie van elkaar, respect voor elkaar,
saamhorigheid en elkaar in opbouwende zin aanspreken op ongewenst gedrag
de basis vormt voor geborgenheid en een veilig schoolklimaat. Bovendien gaat
er m.b.t. pesten een preventieve werking van uit.
Wij hebben de ambitie deze sfeer in stand te houden, te borgen, zodat er sprake
is van duurzaam beleid.

Preventie piramide
Er is bij het ontwerpen van een beleid tegen pesten op de school gekozen voor de
preventie piramide van DeKlerck en Van Overveld (2011). De preventie piramide is een
model voor een positieve, integrale aanpak op (probleem)gedrag. Hier is voor gekozen,
omdat het ordening, verruiming en oriëntatie geeft aan de manier waarop de school
werkt aan (sociale) veiligheid, welzijn/ welbevinden en sociaal-emotioneel leren. Het kan
vormgeven aan een integraal, preventief schoolbeleid tegen pesten. De piramide bestaat
uit vijf niveaus:

(Deklerck & Overveld, 2011. p. 118)
Niveau 0: De samenleving in haar sociale, politieke en ecologische dimensie
Pesten is een groot en hardnekkig probleem, zowel nationaal als internationaal gezien.
Het besef dat pesten mensen schade kan berokkenen wordt steeds groter (Van der
Ploeg, 2014). Mede hierdoor is er een wetsvoorstel om pesten tegen te gaan opgesteld
(Onderwijsraad, 2014). De laatste jaren is er het fenomeen cyberpesten bijgekomen. Het
pesten via onder andere sociale media.
Niveau 1: Algemeen leefkwaliteit bevorderend klimaat
Uitgangspunt is het tegemoet komen aan de basisbehoeften (voor welbevinden):
competentie, autonomie en relatie (Stevens, 2002). In de schoolgids (2011-2015, p.7)
staat: “er moet ruimte zijn om jezelf te zijn: je mag zijn wie je bent; je bent OK. Alle
betrokkenen moeten het gevoel hebben optimaal te kunnen functioneren.”.
Er worden op de school veel maatregelen toegepast die kunnen zorgen voor een fijn
leefklimaat, zoals het inzetten van klas doorbroken activiteiten voor het
saamhorigheidsgevoel en het “open-deur” beleid om de samenwerking met ouders te
stimuleren.
Niveau 2: Algemene preventiemaatregelen
De algemene preventiemaatregelen worden hieronder omschreven:
- Aan het begin van het schooljaar worden de op waarde gebaseerde
gedragsverwachtingen en schoolregels met het team door gesproken en weer
vastgesteld.
- Aan het begin van het schooljaar maakt de leerkracht met de klas algemene
afspraken, regels en gedragsverwachtingen. Sociale media worden komen daarbij
nadrukkelijk aan de orde.
- Er wordt altijd gezorgd voor toezicht op het schoolplein.
- Het is belangrijk dat de leerkracht inzicht krijgt in de belangrijke patronen in de
klas; groepsdynamica.
- Er wordt gezorgd voor het vergroten van de mediawijsheid bij alle betrokkenen.
Wanneer zich signalen voordoen van problemen m.b.t. sociale media dan sprimgt
de leerkracht daar direct op in en betrekt ouders bij de aanpak van de
problematiek.
- Twee keer per jaar worden er groepsgesprekken gehouden over gedrag met de
gedragsspecialist met als leidraad de vragenlijsten van ZIEN! (Driestar
Onderwijsadvies & ParnasSys, 2013).
- Er worden lessen sociale vaardigheden gegeven uit “Kinderen en hun sociale
talenten”.
- Het team spreekt leerlingen aan op hun gedrag en verwoordt verwacht gedrag.
- Er wordt gezorgd voor een goede communicatie van de afspraken met de ouders.

Niveau 3: Specifieke preventiemaatregelen
Er wordt gezorgd voor kennis en inzicht vergroting over het onderwerp pesten bij alle
betrokkenen.
De leerkracht:
- vervult een voorbeeldfunctie bij het signaleren en tegengaan van pestgedrag.
- heeft kennis over de verschillende vormen van pesten; cyberpesten, indirect
pesten, direct pesten, ...
- weet welke signalen op pesten kunnen duiden en kan signalen rond pesten
herkennen. Zie bijlage: signalen van pesten.
- heeft kennis over de aanpak bij pesten op de school, niveau 4.
- moet de vermoedens van pesten serieus nemen. Het is aan de leerkracht om (met
hulp van bijvoorbeeld de gedragsspecialist) te onderzoeken of deze vermoedens
juist zijn.
De leerling:
- kent het verschil tussen pesten en plagen.
- moet duidelijk gemaakt worden, dat zij signalen van pesten doorgeven aan de
leerkracht en dat dit geen klikken is. Ook als het henzelf betreft.
- Is op de hoogte van de mogelijkheid de interne contactpersoon in te schakelen.
- weet wat de gevolgen kunnen zijn van pesten voor alle betrokkenen.
De ouder:
- weet welke signalen op pesten kunnen duiden en kan signalen rond pesten
herkennen. Zie bijlage: signalen van pesten.
- heeft kennis over de aanpak bij pesten op de school, niveau 4.
- neemt vermoedens van pesten serieus en meldt dit bij school.
Er is in de school een intern contactpersoon aanwezig, waar alle betrokkenen terecht
kunnen met hun vermoedens en/of vragen over pesten en gepest worden. Daarnaast kan
men zich wenden tot de vertrouwenspersoon.
Risicogroep:
De leerlingen die verhoogd risico hebben om bij pesten betrokken te worden, wat kan
blijken uit bijvoorbeeld observaties en de groepsgesprekken, krijgen tijdige begeleiding
voor hun specifieke onderwijsbehoeften. Voor deze leerlingen in groep 5 wordt een SOVA
training gegeven. Kinderen met gedragsstoornissen (bijv. ASS of ADHD) worden i.v.m.
hun kwetsbaarheid intensief gevolgd. De gedragsspecialist en de IB-er kunnen hierbij
ondersteuning bieden.
Het is belangrijk dat er geen “self fulfilling prophecy” op slecht gedrag, zoals pesten,
ontstaat. Dat de leerkrachten zodanige negatieve verwachtingen hebben dat een
positieve verandering uit blijft. Het is aan te raden om te richten op de positieve
aspecten in de onderwijsbehoeften van de leerling. Niet te kijken naar welk probleem
heeft de leerling, maar wat heeft hij/zij nodig om een doel te bereiken en welke aanpak
heeft hier een positief effect op. Het werken met oplossingsgerichte benadering is hier
een goede aanvulling op.
Om frustratie bij de leerkrachten van de school te voorkomen is het wel belangrijk om in
het achterhoofd te houden dat scholen wel aanspreekbaar zijn en zich moeten
verantwoorden over hun veiligheidsbeleid, maar dat zij niet altijd kunnen voorkomen dat
zich situaties voordoen waarin leerlingen zich niet veilig voelen. Wat natuurlijk niet
betekent dat er niet gehandeld wordt als dit voorkomt.
Cyberpesten:
Pesten via sociale media is een bijzonder fenomeen. Via E-mail, chatten, Facebook en via
Whats App, met iedere nieuwe vorm liftte het pesten mee. Opvoeders lopen al snel
achter de feiten aan. Voorlichten van leerlingen m.b.t. de gevaren, gevolgen en hoe er
mee om te gaan is van groot belang. Daarnaast dienen ouders toezicht te houden op hoe
hun kinderen met sociale media omgaan. Er dienen korte lijnen tussen school en ouders
te bestaan om snel te kunnen ingrijpen bij ongewenst gedrag.

Niveau 4: Curatieve maatregelen
Als er met zekerheid sprake is van pesten wordt het volgende stappenplan doorlopen.
Stappenplan:
Stap 1
Er vindt een gesprek plaats tussen de leerkracht en de pester en de leerkracht en het
slachtoffer. Het team wordt ingelicht in verband met pleinwacht en dergelijke. IB-er en
gedragsspecialist kunnen worden ingeschakeld.
Stap 2
Er vindt een begeleid gesprek plaats tussen de pester en het slachtoffer begeleid, i.v.m.
machtsverschil tussen pester en slachtoffer. Als er meer leerlingen betrokken zijn is
klassikale aandacht aan het probleem belangrijk. Er volgen concrete afspraken om het
probleem te stoppen en er worden sancties bepaald als men zich hier niet aan houdt.
Waar nodig worden de meelopers en zwijgende meerderheid betrokken bij het proces.
Stap 3
Er wordt contact opgenomen met de ouders. De afspraken worden hierbij gemeld. Alle de
gesprekken rond het pesten worden schriftelijk vastgelegd in ParnasSys.
Stap 4
Er vindt regelmatige terugkoppeling plaats m.b.t. het proces.
Stap 5
Er wordt geprobeerd te achterhalen waar het gedrag van de pester en het slachtoffer
vandaan komt, met bijvoorbeeld de gedragsfunctionele analyse (GFA) (Crone & Horner,
2013; Van Overveld, 2013) of het meervoudig risicomodel (Van der Ploeg, 2011).
Aan de hand hiervan worden de onderwijsbehoeften vastgesteld voor de pester,
slachtoffer en groep en daarbij de ondersteuningsbehoeften van de leerkracht. Op deze
behoeften worden passende interventies gemaakt, voor deze leerling, in deze klas, met
deze leerkracht, in deze school.
Er wordt eventueel deskundige hulp van buitenaf ingeschakeld.
In uiterste gevallen:
- kan een leerling tijdelijk in een andere groep geplaatst worden;
- kan een leerling geschorst worden
Evaluatie anti-pestbeleid
Jaarlijks

Bijlage 1
Signalen die kunnen duiden op pesten
 Er worden leerlingen uitgelachen op een spottende en onvriendelijke
manier;
 Een leerling krijgt altijd ergens de schuld van;
 Er is sprake van fysieke agressie;
 Er worden anderen buitengesloten;
 Er zijn leerlingen die vaak betrokken zijn bij ruzies;
 Er zijn leerlingen die zich niet adequaat verweren;
 Bezittingen worden beschadigd;
 Een leerling vertoont verwondingen (blauwe plekken, schrammen,..) of
heeft gescheurde kleren en geeft hiervoor een omstreden uitleg.
 Een leerling of groepje wordt vaak als laatste gekozen, bijvoorbeeld bij
het vormen van groepjes;
 Een leerling is vaak alleen, ze lijken geen vrienden te hebben;
 Een leerling blijft dicht bij de leerkracht;
 Een leerling heeft vaak lichamelijke klachten, denk aan buikpijn,
hoofdpijn,..;
 Een leerling vertoont een plotselinge of geleidelijke verslechtering in
schoolresultaten.
 Een leerling maakt een angstige en onzekere indruk;
 Een leerling gaat niet graag naar school;
 Er is sprake van veel concurrentie in de groep.

Onderwijs- en onderzoeksmiddelen
-Vragenlijsten ZIEN signalering
-Kinderen en hun sociale talenten
-SOVA-training voor kinderen uit groep 5
-Gedragsfunctionele analyse (GFA)
-Meervoudig risicomodel (v.d. Ploeg)
Voor de voorlichting aan ouders en teamleden is een power point presentatie
“Omgaan met pesten” beschikbaar.

Bijlage 2
Interne contactpersonen
Op onze school zijn twee Interne Contactpersonen:
Zij geven de kinderen informatie over het werk van de Interne Contactpersoon. Zij gaan hiervoor de
groepen langs. Vanaf groep 4 krijgen de kinderen de folder “Herken je dit?” uitgereikt.
Deze folder gaat in op de functie van de Interne Contactpersonen en wat zij voor de kinderen kunnen
betekenen. Op de Groen van Prinstererschool vinden we het belangrijk dat de kinderen weten dat zij
op school terecht kunnen bij iemand die naar hen kan luisteren en hen verder kan helpen.
Om u een duidelijk overzicht te geven van de te nemen routes bij klachten, vindt u hieronder een
overzicht.

Folder voor de kinderen

