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Pesten op school – Algemeen
Op elke school wordt helaas gepest. Zo ook bij ons. Op school doen we er alles
aan om er met elkaar voor te zorgen dat dit niet gebeurd, door pestgedrag
serieus aan te pakken. Daar zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden:
VOORWAARDEN
Pesten moet als probleem worden gezien door alle direct betrokken partijen:
Leerlingen (gepeste kinderen, pesters en de zwijgende groep), leerkrachten, de
ouder(s)/verzorger(s) en directie.
De school moet proberen pestproblemen te voorkomen. Los van het feit of
pesten wel of niet aan de orde is, moet het onderwerp pesten mbv. de
opgestelde regels met de kinderen bespreekbaar worden gemaakt.
Als pesten optreedt, moeten leerkrachten en ouder(s)/verzorger(s) 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 van de school kan het
probleem onderzoeken, deskundigen raadplegen en betrokkenen adviseren.
Zie bijlage 1.
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Pesten op school – Hoe gaan we daar mee om?
Het voorbeeld van de leerkrachten en de ouder(s)/verzorger(s) 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 leerlingen wordt niet geaccepteerd.
Verder is een preventieve aanpak van belang:
Preventieve aanpak:
We houden ons allen aan de volgende algemene schoolregels:
1. We zijn rustig in de school
2. We zijn eerlijk
3. We doen aardig
4. We gebruiken fatsoenlijke taal
5. We spreken Nederlands
6. We luisteren naar elkaar
7. We keuren pestgedrag af
8. We praten ruzie uit of zoeken hulp
9. We blijven van elkaars spullen af
10. We gaan netjes om met materialen
11. We zijn op tijd op school
12. We eten alleen tijdens pauzemomenten
Naast deze algemene schoolregels, maken de kinderen aan het begin van het
jaar afspraken met elkaar en stellen gezamenlijk de klassenregels op.
Vanuit de KiVa-methode worden de volgende specifieke regels gehanteerd met
betrekking op de omgang met elkaar:
KiVa- regels groep 1 t/m 4
1. We willen samen een groep zijn want dat is fijn
2. We horen er allemaal bij: ik, hij en ook jij
3. We verschillen allemaal, dat maakt ons speciaal
4. We gaan goed met elkaar om
4

5. We helpen elkaar
6. We komen voor elkaar op
KiVa- regels groep 5 t/m 8
1. Samen maken we er een fijne groep van
2. We doen aardig tegen elkaar en behandelen elkaar met respect
3. We willen dat pesten stopt
4. We praten met elkaar en gebruiken daarbij de ik- taal
5. We komen op een goede manier voor elkaar op
6. We helpen elkaar
7. We gaan goed met elkaar om
Op school stellen we wekelijks een onderwerp in de kring aan de orde a.d.h.
van de methode KiVa. Onderwerpen als veiligheid, omgaan met elkaar, rollen in
een groep, aanpak van ruzies, keuzes leren maken etc. kunnen aan de orde
komen. Andere werkvormen zijn ook denkbaar, zoals; spreekbeurten,
rollenspelen, regels met elkaar afspreken over omgaan met elkaar en
groepsopdrachten etc.
Verder is er extra aandacht voor het groepsproces in de eerste weken na de
zomervakantie en na elke vakantie.
In een positieve groep wordt minder gepest dan een negatieve groep. Daarom
zetten we als school in op de gouden weken om een positieve groep te
vormen.
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Pesten op school – Hoe herken je het?




















altijd een bijnaam, nooit bij de eigen naam noemen
zogenaamde leuke opmerkingen maken over een klasgenoot
kwetsende opmerkingen m.b.t. familieleden
niet meer naar school willen (verzuim)
vaak hoofdpijn en/of buikpijn
thuis niets meer over school vertellen
nooit vriendjes mee naar huis nemen of zelf gevraagd worden
op school slechtere resultaten dan vroeger
opvallend spullen kwijt of kapot
blauwe plekken op ongewone plaatsen
slecht slapen, veel wakker worden of nachtmerries
de verjaardag niet willen vieren
niet buiten willen spelen
niet willen gymmen
niet bij een club willen
bepaalde kleren niet meer aan willen trekken
boos, prikkelbaar, verdrietig
langdurig een futloze indruk maken
veel geld nodig hebben voor onduidelijke dingen
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Pesten op school – Punten die van belang zijn bij pestgedrag
Punt 1:
Een belangrijke stelregel is dat het inschakelen van de leerkracht niet wordt
opgevat als klikken.
Vanaf de kleutergroep brengen we de kinderen dit al bij.
 Je mag niet klikken, maar……. als je wordt gepest of als je ruzie met een
ander hebt en je komt er zelf niet uit, dan mag je hulp van de leerkracht
vragen. Dit wordt niet gezien als klikken!

Punt 2:
Een tweede stelregel is dat de 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.
Punt 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 leerkrachten en daar waar nodig de directie
hun verantwoordelijkheid (moeten) nemen en indien nodig overleg voeren met
de ouders.
Daarnaast ondersteunen de ouders in de thuissituatie de aanpak van school
zodat er één lijn is. Dit geeft duidelijkheid aan kinderen.
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Pesten op school – Aanpak van pestgedrag in 4 stappen
STAP: 1
De leerlingen proberen er eerst zelf uit te komen.
STAP 2:
Op het moment dat een van de leerlingen er niet uitkomt (in feite 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 verhelderingsgesprek en
probeert samen met hen de ruzie of pesterijen op te lossen en (nieuwe)
afspraken te maken.
STAP 4:
Bij herhaald pestgedrag brengt de leerkracht de gepeste in bij het kivateam. In
het kivateam wordt duidelijk of er een steungroepaanpak zal worden toegepast
of dat er andere interventies nodig zijn.
De steungroepaanpak
Een lid van het kivateam heeft een gesprek met de gepeste.
Daarna kan er een steungroep worden opgezet die helpt om het pesten te
stoppen en de gepeste een fijn gevoel te geven.
Er volgt een evaluatiegesprek met de gepeste.
Tevens een apart evaluatiegesprek met de steungroep.
Een steungroepaanpak duurt maximaal drie weken, met tussenevaluatie.
Wanneer er een steungroepaanpak zal worden toegepast, dan wordt dit ook
kenbaar gemaakt aan de ouders van de gepeste.
Kiva hanteert het ‘No Blame’ principe. Dit houdt in dat de gepeste geen straf
krijgt. Dit heeft als reden dat dit statusverhogend kan werken voor de pester.
Daarbij wordt het voor een gepeste steeds moeilijker om te vertellen dat hij/ zij
gepest wordt.
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Mocht er geen sprake zijn van het opzetten van de steungroep, dan wordt er
binnen het Kivateam gekeken naar de mogelijkheden om verder acties uit te
zetten. Dit kan per situatie verschillen.
Pesten op school – Oorzaken en adviezen aan ouders
Oorzaken van pestgedrag kunnen zijn:







Een problematische thuissituatie
Voortdurend gevoel van anonimiteit (buitengesloten voelen)
Voortdurend in een niet-passende rol worden gedrukt
Voortdurend met elkaar de competitie aan gaan
Een voortdurende strijd om macht in de klas of in de buurt.
Sociaal onvaardig zijn.

Adviezen aan de ouders van onze school
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.
 Vraag ook naar wat goed ging op school.
 Stimuleer uw kind tot het beoefenen van een sport of deelname aan een
club.
 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.
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 Stimuleer uw kind tot het beoefenen van een sport of deelname aan een
club.
 Corrigeer ongewenst gedrag en benoem het goede gedrag van uw kind.
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 om op een goede manier voor zichzelf op te komen.
Dit pestprotocol heeft als doel:
 Alle kinderen mogen zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat
zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.
 Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen stellen we alle
kinderen in de gelegenheid om met veel plezier naar school te gaan!
 Directie; Intern begeleider; coördinator pestbeleid, het kivateam, de
leerkrachten en de MR onderschrijven gezamenlijk dit PESTPROTOCOL.
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