
 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOL VOOR HET VOORKOMEN EN TEGENGAAN VAN PESTEN 
 

 

Pesten: 

Pesten is het voortdurend uitoefenen van geestelijke en/of lichamelijke mishandeling 

door een kind of een groep kinderen van één kind wat niet in staat is zichzelf te 

verdedigen. 

 

Plagen: 

Bij plagen gaat het over een voorval, waarbij er sprake is van bijna of geheel gelijke 

macht. Van plagen ondervind je geen blijvende schade en degene die geplaagd 

wordt is voldoende weerbaar. 

 

Pesten wordt bij ons op school niet geaccepteerd. Is er sprake van pesten, dan 

wordt onderstaand protocol gevolgd. 

 

De leerkracht ontvangt een melding van pesten: 

Iedereen die bij de school betrokken is, kan een melding doen van (vermoedelijk) 

pesten. Een leerling die gepest wordt, meldt het pestgedrag aan zijn eigen 

groepsleerkracht. Wanneer ouders aanleiding hebben om pestgedrag te melden, 

wordt dit ook aan de groepsleerkracht van hun kind doorgegeven. 

 

De groepsleerkracht: 

- spreekt met het slachtoffer 

- spreekt met de pester 

- besteedt aandacht aan het pesten in zijn / haar groep 

 

Als het pesten stopt: 

 

• blijft de leerkracht alert om te voorkomen dat het pesten weer begint. 

 

Als het pesten opnieuw begint: 

 

• spreekt de leerkracht, in aanwezigheid van een collega, opnieuw met 

het slachtoffer en neemt deze in bescherming 

• spreekt ook opnieuw met de pester en houdt deze verantwoordelijk 

• legt de pester een taakstraf op 

• licht de ouders van het slachtoffer in 

• licht de ouders van de pester in 

• legt de voorvallen schriftelijk vast (logboek) 

• meldt het pesten bij de interne contactpersoon PMM van de school 

• licht het team in 

• probeert door samenwerking met leerkrachten en ouders het pesten te 

stoppen. 



 

Als het pesten blijft doorgaan: 

 

• meldt de leerkracht, middels het logboek, het pestgedrag bij de 

directeur 

• de directeur neemt de aanpak over en is verantwoordelijk voor het 

vervolg (waaronder dossiervorming) 

• spreekt met het slachtoffer en de pester 

• neemt contact op met de ouders van het slachtoffer en de pester 

• plaatst de pester gedurende een bepaalde periode in een andere 

groep 

• maakt melding van een proefperiode van 1 maand, waarbij ”melding 

start procedure klachtenregeling” in het vooruitzicht wordt gesteld 

(melding pestgedrag door ouders aan de intern contactpersoon 

PMM). 

 

In het uiterste geval: 

De klachtenprocedure is van toepassing. Wanneer de klager hiermee instemt, 

wordt melding door de intern contactpersoon doorgegeven aan de 

directeur. Houdt de klager vast aan geheimhouding, dan kan de klacht niet in 

behandeling worden genomen. 
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