
 

 

Voorkomen en tegengaan van pesten  

Pestgedrag is gedrag wat zich structureel en systematisch herhaalt en gericht is op één of enkele 
specifieke personen. Het is pesten als een kind zich niet kan verweren en het als kwetsend wordt 
ervaren door het kind. Pesten heeft duidelijke kenmerken: 

• Pesten gebeurt opzettelijk. 
• Pesten gebeurt systematisch. 
• Bij pesten is altijd sprake van ongelijke machtsverhoudingen. 
• Pesten houdt niet vanzelf op, maar wordt erger als er niet wordt ingegrepen. 

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

Plan van aanpak in kader van preventief: (voorkomen is beter dan genezen) 

 

Alle betrokken partijen worden op de hoogte gebracht van de geldende omgangsregels, die 
opgenomen zijn in het project 'Een School om in te wonen', mede gebaseerd op onze Pedagogische 
Identiteit. Leerkrachten onderschrijven de regels en bespreken deze geregeld met hun leerlingen in 
de groepen, ouders worden er middels de schoolsite op gewezen. In alle groepen wordt structureel 
aandacht besteed aan normen en waarden via de 'Kanjertraining' (methode voor sociaal-emotionele 
ontwikkeling) en het project 'School om in te wonen'. De STOP-methode wordt schoolbreed ingezet 
en geeft alle betrokkenen handvatten om plagerijtjes/vervelend gedrag te doen stoppen. Ook 
worden jaarlijks de Klimaatschaal en Siga (een instrument om sociale competenties bij leerlingen in 
kaart te brengen) afgenomen. Leerkrachten krijgen informatie aangereikt over pesten en/of 
signaleren van pesten. Ouders zijn altijd welkom op school om hun zorgen en/of vragen, ook als er 
nog helemaal niets speelt, te bespreken met de leerkracht. 

Plan van aanpak in kader van interventie: (aanpak) 

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 neemt pestprobleem meteen serieus, neemt direct stelling tegen het 
pestgedrag en onderneemt direct activiteiten gericht op: 1. Het gepeste kind, 2. De pester, 3. De 
medeleerlingen en zonodig 4. De lB’er en leerkrachten 5. De ouders. 



Als het pesten stopt blijft de leerkracht alert om te voorkomen dat het pesten weer begint. Als het 
pesten opnieuw begint: wanneer een leerkracht merkt dat na zijn inspanningen zoals boven 
omschreven het pestgedrag niet vermindert, zijn verdere inspanningen vereist (grotere pestzaak). De 
diverse betrokkenen bij het pestgedrag te weten: gepeste, pester, medeleerlingen, ouders, 
leerkracht(en) spelen allemaal een eigen rol. Alle betrokkenen worden daarop aangesproken en er 
wordt getracht een ontwikkeling in gang te zetten naar gewenst gedrag. We onderscheiden daarbij 
vijf sporen. De zogenaamde vijf-sporen aanpak werkt als volgt:  

1. Steun bieden aan het kind dat gepest wordt door te luisteren en te werken aan oplossingen. 
2. Steun bieden aan het kind dat zelf pest door praten en hulp te bieden. 
3. De middengroep (meelopers en zwijgers) betrekken bij de oplossingen van het pestprobleem 

door hun rol duidelijk te maken. 
4. IB’er, schoolleider en andere leerkrachten informeren zodat het probleem gezamenlijk 

gedragen wordt. (Leerkracht blijft eerste verantwoordelijke). 
5. De ouders steunen door informatie en advies te geven. 

Deze samenwerking met alle betrokkenen is essentieel om het pesten te doen stoppen. De 
leerkracht (en eventueel IB’er) legt de voorvallen en afspraken schriftelijk vast (logboek) en meldt het 
pesten bij de interne contactpersoon PMM van de school. Het signaleren van het pestgedrag wordt 
schriftelijk vastgelegd en bevat minimaal de volgende onderwerpen: Datum, groep en leerkracht, 
betrokkenen, beschrijving incident(en) en beschrijving acties. Elk schooljaar wordt er een 
totaaloverzicht van het aantal incidenten met daarbij de ondernomen acties ter informatie aan de 
MR van onze school voorgelegd, zonder daarbij inhoudelijke informatie over de incidenten te geven. 

Als het pesten blijft doorgaan of als er sprake is van ernstig ongewenst gedrag door een leerling, 
waarbij psychisch en/of lichamelijk letsel aan derden is toegebracht, treedt protocol 'Schorsing of 
verwijdering' in werking. Er worden 3 vormen van maatregelen genomen: 

1. Time-out 
2. Schorsing 
3. Verwijdering (alleen in het uiterste geval) 

In het uiterste geval: als de aanpak niet tot het gewenste resultaat leidt, kan er een beroep worden 
gedaan op de externe vertrouwenspersoon. Er kan eventueel met behulp van de 
vertrouwenspersoon een klacht worden ingediend bij de klachtencommissie die het probleem 
onderzoekt, deskundigen raadpleegt en hierover adviseert aan het bevoegde gezag, te weten 
directie en bestuur. Houdt de klager vast aan geheimhouding, dan kan de klacht niet in behandeling 
worden genomen. 

 


