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Voorwoord
Wij beseffen dat de sfeer waarin een kind opgroeit, van groot belang is. Wij stellen daarom
een veilig klimaat met orde en regelmaat als voorwaarde. Ons doel is dat ieder kind zich
veilig voelt, zodat het zich optimaal kan ontwikkelen. Vanuit een duidelijke structuur bieden
we veiligheid.
Wij zullen als school altijd stelling nemen tegen pestgedrag. Dit betekent dat pesten en
discriminatie op onze school niet getolereerd worden.
Definitie pesten
Pesten is het langdurig uitoefenen van geestelijk of lichamelijk geweld door een individu of
een groep tegen een individu of een groep, die niet (voldoende) in staat is zichzelf daar
tegen te verdedigen.
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Verschil plagen en pesten
PLAGEN
Is onschuldig, en gebeurt
onbezonnen en spontaan. Gaat soms
gepaard met humor.

Is van korte duur, of gebeurt
slechts tijdelijk.

Speelt zich af tussen ‘gelijken’.

Is meestal te verdragen, of zelfs
leuk maar kan ook kwetsend of
agressief zijn.
Meestal één tegen één.

Wie wie plaagt, ligt niet vast. De
tegenpartijen wisselen keer op keer.

GEVOLGEN
Kort gevoel van ongenoegen (hoort
bij het spel). Kan soms ook als
prettig worden ervaren (‘Plagen is
kusjes vragen’).
De vroegere relaties worden vlug
weer hersteld. De ruzie of het
conflict wordt spoedig bijgelegd.
Men blijft opgenomen in de groep.

De groep lijdt er niet echt onder.

PESTEN
Gebeurt meestal berekenend (men weet
meestal vooraf goed, wie , hoe en
wanneer men gaat pesten). Men wil meestal
bewust iemand kwetsen of
kleineren.
Is duurzaam: het gebeurt
herhaaldelijk, systematisch en
langdurig (stopt niet vanzelf en na
korte tijd).
Ongelijke strijd. De
onmachtsgevoelens van de gepeste
staan tegenover de machtsgevoelens
van de pester.
De pester heeft geen positieve
bedoelingen en wil pijn doen,
vernielen of kwetsen.
Meestal een groep (pester en
meelopers) tegenover één
geïsoleerde gepeste.
Er bestaat een neiging tot een vaste
structuur. De pesters zijn
meestal dezelfden, net zoals de
gepesten (mogelijk wisselend
door omstandigheden).
GEVOLGEN
Indien niet tijdig wordt ingegrepen,
kunnen de gevolgen (zowel
lichamelijk als psychisch) heel
pijnlijk en ingewikkeld zijn en ook
lang naslepen.
Het is niet gemakkelijk om tot
betere relaties te komen. Het
herstel verloopt heel moeizaam.
Isolement en grote eenzaamheid bij
de gepeste. Aan de
basisbehoefte ‘relatie’ wordt niet voldaan.
De groep kan lijden onder een dreigend
en onveilig klimaat. Kinderen in de groep
kunnen angstig zijn en elkaar wantrouwen.
Er is daardoor weinig openheid en
spontaniteit. Er zijn weinig of geen
echte vrienden binnen de groep.
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Signalen van pesten
Signalen van pesterijen kunnen o.a. zijn:
• Altijd een bijnaam, nooit bij de eigen naam noemen.
• Zogenaamde leuke opmerkingen maken over een klasgenoot.
• Een klasgenoot voortdurend ergens de schuld van geven.
• Briefjes doorgeven.
• Beledigen.
• Opmerkingen maken over kleding.
• Isoleren.
• Buiten school opwachten, slaan of schoppen.
• Op weg naar huis achterna rijden.
• Naar het huis van de gepeste gaan.
• Bezittingen afpakken en/of vernielen.
• Schelden of schreeuwen tegen de gepeste.
• Schelden of bedreigingen uiten via internet/multimedia.
Deze lijst kan nog verder worden uitgebreid: je kunt het zo gek niet bedenken of
volwassenen en dus ook kinderen hebben het bedacht. Leerkrachten en ouders
moeten daarom alert zijn op de manier waarop kinderen met elkaar omgaan en
duidelijk stelling nemen wanneer bepaalde gedragingen hun norm overschrijden.
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Verschillende groepen bij pesten
Bij pestgedrag is er sprake van de pester, de gepeste en de rest van de groep (meelopers en
zwijgende kinderen).
De pester
Het kind (of de kinderen) die anderen pesten.
Een kind dat pest doet dit om verschillende redenen; stoer willen doen om eigen
onzekerheid te verbergen, emotionele problemen, verveling, zelf gepest worden (of in het
verleden gepest zijn geweest), problematische thuissituatie, competitiegevoel, strijd om
macht in de groep, etc.
De pester heeft ook hulp nodig, dit kan op de volgende manieren:
• Praten; zoeken naar de reden van het ruzie maken/ pesten.
• Laten inzien wat het effect van zijn/ haar gedrag is voor de gepeste.
• Excuses aan laten bieden.
• In laten zien welke sterke (leuke) kanten de gepeste heeft.
• Pesten is verboden in en om de school (zie Vreedzame School, blz. 6).
• Kind leren niet meteen kwaad te reageren, leren beheersen.
• Contact tussen ouders en school; elkaar informeren en overleggen. Inleven in het
kind; wat is de oorzaak van het pesten?
• Zoeken van een sport of club; waar het kind kan ervaren dat contact met andere
kinderen wel leuk kan zijn.
• Inschakelen hulp; sociale vaardigheidstrainingen ; Jeugdgezondheidzorg; huisarts;
GGD.
De gepeste
Het kind dat gepest wordt.
Kinderen die voortdurend worden gepest, vertonen vaak passief of juist uitdagend gedrag.
Beide vormen van gedrag zijn aangeleerd en kunnen weer afgeleerd worden.
Er moet hulp gegeven worden om het gepeste kind zijn gevoel voor eigenwaarde terug te
geven. Zo nodig wordt hierbij de hulp van professionele instellingen ingeschakeld.
Hulp bieden aan de gepeste kan op de volgende manieren:
•
Medeleven tonen, luisteren en vragen: hoe en door wie wordt er gepest?
•
Nagaan hoe het kind zelf reageert, wat doet hij/zij voor, tijdens en na het pesten?
•
Huilen of heel boos worden is juist vaak een reactie die een pester wil uitlokken.
•
Onderzoeken samen met de gepeste of er een andere manier van reageren is.
•
De gepeste in laten zien waarom een kind pest.
•
Nagaan welke oplossing het kind zelf wil.
•
Sterke kanten van de leerling benadrukken.
•
Complimenteren als de leerling zich anders/beter opstelt.
•
Praten met de ouders van de gepeste en de ouders van de pester(s).
•
De gepeste niet overbeschermen. Dit kan bijvoorbeeld door de gepeste naar school
te brengen, of door opmerkingen te plaatsen als: ‘Ik zal het de pesters wel eens
gaan vertellen’.
Hiermee plaats je de gepeste juist in een uitzonderingspositie waardoor het pesten
juist toe kan nemen.
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De rest van de groep (meelopers en zwijgende kinderen)
Bij pestgedrag is er altijd een grote groep die niet pest, maar ook niet tegen het pesten in
gaat. Deze groep is te verdelen in twee subgroepen; de meelopers, dit zijn kinderen die
toekijken, zich bij de pester voegen, en de omstanders (zwijgende groep), dit zijn de
kinderen die doorhebben dat er gepest wordt, niet meedoen maar er ook niks tegen doen.
Het is belangrijk om deze groep te betrekken bij het tegengaan van pesten. Deze groep kan
op de volgende manieren geholpen worden:
• Bij een goede sfeer in de groep kunnen meelopers en de zwijgende groep door
standpuntbepaling een correctie teweeg brengen bij pestgedrag.
• Middels passende lessen uit de methode sociaal-emotionele ontwikkeling wordt er in
de klas aandacht aan besteed. Bij voorkomend pestgedrag wordt extra aandacht aan
dit onderdeel besteed.

7

Voorkomen van pesten
Pestgedrag kan op alle leeftijden voorkomen. Wetenschappelijk is bewezen dat pestgedrag
zich kan intensiveren bij kinderen van 10 tot 14 jaar. Dit vraagt extra alertheid van alle
betrokkenen (te denken aan: leerkrachten, kinderen, ondersteunend personeel,
overblijfouders, ouders, etc.) in de bovenbouw.
Het voorkomen van pesten vraagt actie op schoolniveau en/of op leerkrachtniveau.
Op schoolniveau
• Het wekelijks werken met de methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling, de
Vreedzame School, in alle groepen.
• In de groepen 6 en 8 worden de lespakketten ‘Samen Mediawijs’ aangeboden. Dit is
een lespakket die de mogelijkheden en de gevaren van Internet aanbiedt. In groep 6
worden de lessen Veilig Internet Jr. aangeboden en in groep 8 de vervolglessen die
worden afgesloten met een eindtoets ‘Diploma veilig Internet’.
• In groep 7 wordt de cursus ‘Kom op voor jezelf’ gegeven
• Het goed opvangen van signalen uit het informele circuit door alle betrokkenen
rondom de school en in gesprek gaan met degene van wie het signaal afkomstig is.
• Zichtbaar maken van school- en klassenregels. Elke week wordt één schoolregel
centraal gesteld door de hele school heen. De regels zijn elk op een afzonderlijke
kaart gedrukt (gelamineerd). Zo komen alle regels een paar keer per jaar aan bod, in
elke groep weer.
De klassenregels worden aan het begin van het jaar samen met de groep gemaakt en
opgehangen in de klas (zie blok 1 Vreedzame school).
• Zorgen voor voldoende toezicht in en om de school gedurende de schooltijden, er
wordt bijvoorbeeld pleinwacht gehouden voor en tijdens schooltijd door
leerkrachten.
• Leerkrachten nemen 2 keer per jaar (herfst en voorjaar) een sociogram af.
• Leerkrachten hebben zicht op de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen
m.b.v. het volgsysteem Zien.
• De intern begeleider onderhoudt contacten met andere instanties in de jeugdzorg.
• Vertonen van beeld- en filmmateriaal (beschikbaar op internet).

Op leerkrachtniveau
• De leerlingen duidelijk maken dat signalen van pesten doorgegeven moeten worden
aan de leerkracht. Uitleggen dat dit geen klikken is.
• De leerkracht is alert op de sfeer in de groep en observeert hoe de onderlinge
verhoudingen zijn tussen de kinderen in de groep, o.a. n.a.v. het sociogram en het
volgsysteem Zien.
• Leerkrachten kijken naar en spreken positief over kinderen. Ze doen geen kwetsende
uitspraken over en tegen kinderen.
• Leerkracht stelt met de leerlingen klassenregels op en ziet toe op de naleving.
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Stappenplan conflicten oplossen Vreedzame School
Een conflict is iets anders dan gepest worden. Kinderen hebben regelmatig conflicten met
elkaar, ze verschillen van mening of gaan op een onaardige manier met elkaar om. Deze
conflicten zijn normaal, horen bij het opgroeien. Bij de sociaal emotionele methode
Vreedzame School leren de kinderen om conflicten op een vreedzame manier op te lossen
volgens onderstaand stappenplan:
PRAAT HET UIT
1. STOP! Ben je rustig? Nog niet?
Eerst afkoelen. Tel tot tien.
2. Doe je gele lintje om. Zeg wat jij wil.
Luister naar wat de ander wil.
3. Probeer een win-win oplossing te vinden.
4. Geef elkaar een hand en voer de oplossing uit.

Bij het oplossen van conflicten kan door kinderen vanaf groep 3 hulp gevraagd worden aan
mediatoren. Kinderen uit groep 7 en 8 kunnen opgeleid worden tot mediator. Zij volgen het
stappenplan van conflicten oplossen wanneer kinderen er onderling niet uitkomen. Ook kan
de leerkracht helpen bij het oplossen van conflicten.
Wanneer er geen sprake is van een conflict, maar van pestgedrag (zie definitie van pesten op
pagina 3), wordt het stappenplan pesten gevolgd. De ondernomen stappen wordt in het
leerlingvolgsysteem Parnassys geregistreerd door de groepsleerkracht.
De leerkracht biedt altijd hulp aan de gepeste en begeleidt de pester, in overleg met de
ouders en indien nodig intern begeleider, directie en externe deskundigen.
Stappenplan pesten
Op het moment dat pesten gemeld wordt op school door een leerling (eventueel met hulp
van andere leerlingen of ouders), worden de volgende stappen ondernomen:
1. De leerkracht gaat met de gepeste leerling in gesprek en maakt hiervan een
gespreksverslag in Parnassys.
2. De leerkracht gaat met de pestende leerling(en) in gesprek en maakt hiervan een
gespreksverslag in Parnassys.
3. De leerkracht brengt de partijen bij elkaar en probeert samen met hen de
pesterijen op te lossen en afspraken te maken. De leerkracht maakt hiervan een
gespreksverslag in Parnassys.
4. Bij herhaling van pesterijen tussen dezelfde leerlingen volgen consequenties voor
de pestende leerlingen, zie 4.1.
4.1 Voor de pester
De consequenties zijn opgebouwd in 4 stappen. Afhankelijk van hoelang de pester
door blijft gaan met het pestgedrag worden de stappen doorlopen. De directie en
intern begeleider worden bij stap 1 op de hoogte gesteld en volgen het proces. Indien
nodig kunnen deze ondersteuning geven.
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Stap 1
• De leerkracht houdt een gesprek met de pester om de pester bewust te laten worden
wat het pestgedrag te weeg brengt.
• De leerkracht maakt met de pester afspraken over gedragsveranderingen. Deze
afspraken worden geregistreerd in Parnassys. Aan het eind van iedere week (voor
een af te spreken periode) wordt de naleving van deze regels besproken tussen
leerkracht en de betreffende leerling.
• Bij het onvoldoende naleven van de afspraken wordt overgegaan naar stap 2.
• Ouders van beide partijen worden op de hoogte gebracht van de situatie en de
gemaakte afspraken door de groepsleerkracht. De medewerking van de ouders
wordt nadrukkelijk gevraagd om samen actief mee te werken aan een oplossing.
Stap 2
•

•
•

Bij ieder pestincident wordt er een incidentformulier (zie bijlage) ingevuld door het
kind (onderbouwleerlingen maken een tekening). Dit incidentformulier wordt
ondertekent door ouders en weer mee naar school genomen. Na drie
incidentformulieren wordt er overgegaan naar stap 3.
Er wordt een kopie van het incidentformulier in Parnassys, in het dossier van het
(pestende) kind, opgeslagen.
De IB-er en de leerkracht brengen de directie op de hoogte.

Daarnaast kunnen de volgende mogelijkheden toegepast worden (afgestemd op het
kind);
• Een of meerdere pauzes binnen blijven.
• Nablijven tot alle kinderen naar huis vertrokken zijn.
• Een schriftelijke opdracht zoals een stelopdracht over de toedracht en zijn of
haar rol in het pestprobleem.
• Spreekbeurt houden over pesten.
• De intern begeleider kan deskundige hulp inschakelen zoals de
Schoolbegeleidingsdienst, de schoolarts van de GGD of schoolmaatschappelijk
werk.

Stap 3
•

Bij aanhoudend pestgedrag ( 3 incidentformulieren kan de school er voor kiezen
om een leerling ( tijdelijk) in een andere groep te plaatsen, binnen de school. Ook
het (tijdelijk) plaatsen op een andere school behoort tot de mogelijkheden. De
mogelijkheid van schorsing en verwijdering wordt door de leerkracht en directie
besproken met de ouders van de pestende leerlingen.

Stap 4
•

Als alle maatregelen uit voorgaande stappen niet tot gevolg hebben gehad dat de
pester stopt met zijn/haar pestgedrag en/of de veiligheid van de leerlingen c.q.
leerkrachten niet meer gewaarborgd kan worden, gaat de school tot schorsing
over. Hierbij wordt de procedure die op bestuursniveau is vastgesteld gevolgd. Na
drie keer schorsen in de basisschoolperiode kan een verwijderingsprocedure
opgestart worden. (Deze procedures zijn op te vragen bij de directeur.)
10

4.2 Consequenties voor de gepeste
• De leerkracht bespreekt met de gepeste leerling aan het eind van elke week of de
afspraken nageleefd worden.
• De leerkracht is alert op het welbevinden van de gepeste leerling op school en
stimuleert het kind om voor zichzelf op te komen.
• De gepeste wordt eventueel door de intern begeleider begeleid.
• De intern begeleider kan deskundige hulp inschakelen zoals de
Schoolbegeleidingsdienst, de schoolarts van de GGD of schoolmaatschappelijk werk.
• De leerkracht en IB-er onderhouden regelmatig contact met de ouders over het
welbevinden van de gepeste leerling.

4.3 Consequenties voor de rest van de groep (meelopers en zwijgende kinderen)
• De leerkracht houdt een gesprek met de groep om hen bewust te maken wat
pestgedrag te weeg brengt en wat hun rol daarin is of zou kunnen zijn.
• De leerkracht herhaalt de lessen van de Vreedzame School die hiermee te maken
hebben. En in geval van Internetpesten worden de lessen van Samen Mediawijs
herhaalt.
• De leerkracht kan een extra lesprogramma zoals ‘No blame’
(ondersteuningsprogramma voor de gepeste met inzet van de hele groep) inzetten
Dit onder begeleiding van de intern begeleider en schoolmaatschappelijk werk.
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Adviezen voor 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 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.
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p.c. basisschool

Koningin Beatrix
incidentformulier
incidentformulier

(groep 6,7en8)

Na herhaaldelijk pestgedrag en gesprekken met uw kind en u is er helaas weer
pestgedrag waargenomen. Naar aanleiding hiervan heeft uw kind onderstaand
formulier ingevuld. Àilt u dit formulier met uw kind bespreken en binnen een week
ondertekend bij de leerkracht inleveren.

Naam:
Groep:
Datum van incident:
1. Waar is het gebeurd?

2. Wie waren er bij betrokken ( naam en groep)

3. Wat gebeurde er? Wat is er misgegaan?

4. Hoe had je het kunnen voorkomen?

5. Wat heb je er van geleerd?

Jouw handtekening:________________________________________
Handtekening juf/meester:__________________________________
Handtekening ouder(s)______________________________________
Bij drie van deze incidentformulieren kan de school overgaan tot verdere maatregelen (zie
pestprotocol op onze website: www.beatrixdemeern.nl
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p.c. basisschool

Koningin Beatrix
incidentformulier
incidentformulier

(groep4en5)

Na herhaaldelijk pestgedrag en gesprekken met uw kind en u is er helaas weer
pestgedrag waargenomen. Naar aanleiding hiervan heeft uw kind onderstaand
formulier ingevuld. Àilt u dit formulier met uw kind bespreken en binnen een week
ondertekend bij de leerkracht inleveren.
Naam:
Groep:
Datum van incident:
1.

Àaar is het gebeurd?
o

In de klas

o

In de gang

o

Op het plein

o

Bij de wc’s

o

Bij de fietsen

o

In de hal

Ergens anders, nl.:
2. Àie waren er bij betrokken ( naam en groep)

3. Àat gebeurde er? Àat is er misgegaan?

4. Àat deed jij?
o

ik zei iets wat niet aardig is

o

Ik schopte

o

Ik kneep

o

Ik riep een scheldwoord

o

Ik maakte iets kapot

o

Ik sloot iemand buiten

Anders,nl.:
5. Hoe had je het kunnen voorkomen?

6.

Àat heb je er van geleerd?

Jouw handtekening:________________________________________
Handtekening juf/meester:__________________________________
Handtekening ouder(s)______________________________________
Bij drie van deze incidentformulieren kan de school overgaan tot verdere
maatregelen (zie pestprotocol op onze website: www.beatrixdemeern.nl)
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p.c. basisschool

Koningin Beatrix
incidentformulier
incidentformulier

(groep 1,2en3)

Na herhaaldelijk pestgedrag en gesprekken met uw kind en u is er helaas weer
pestgedrag waargenomen. Naar aanleiding hiervan heeft uw kind onderstaande
tekening gemaakt en erbij verteld. Àilt u dit formulier met uw kind bespreken en
binnen een week ondertekend bij de leerkracht inleveren.

Naam:
Groep:
Datum van incident:

Jouw handtekening:________________________________________
Handtekening juf/meester:__________________________________
Handtekening ouder(s)______________________________________
Bij drie van deze incidentformulieren kan de school overgaan tot verdere maatregelen (zie
pestprotocol op onze website: www.beatrixdemeern.nl)
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