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Voorwoord 

Op de PJS willen we de leerlingen een veilig pedagogisch klimaat bieden, waarin zij zich op 

een prettige en positieve wijze kunnen ontwikkelen. De leerkrachten willen deze ontwikkeling 

bevorderen door het scheppen van een veilig klimaat in en om de school en een prettige 

werksfeer in de klas. Dit begint met de afspraken die de kinderen met elkaar maken over de 

wijze waarop we met elkaar omgaan. Een van die duidelijke regels is dat kinderen met 

respect met elkaar dienen om te gaan.  

Onze ‘grondwet’ vormt het uitgangspunt in ons handelen: 

• Veiligheid:   We horen bij elkaar. 

• Betrokkenheid:  We hebben oog, oor en hart voor elkaar en de omgeving. 

• Plezier:   We werken, spelen en leren samen op een prettige manier. 

• Vertrouwen:  We kunnen bouwen op elkaar. 

• Teamgeest:  We dragen allemaal ons steentje bij. 

• Vakmanschap:  We leren van en met elkaar. 

Dat dat niet vanzelfsprekend gebeurt, geeft aan dat we het de kinderen moeten leren en 

daar dus energie in moeten steken. Dat leerproces verloopt meestal vanzelf goed, maar het 

kan ook voorkomen dat een kind in een enkel geval systematisch door andere kinderen 

wordt gepest.  

Pesten is een ernstig en complex probleem. De oorzaken zijn divers en moeilijk te 

achterhalen. Pesten kan op vele manieren plaatsvinden en kan lang verborgen blijven voor 

de ouders of de leerkracht. De gevolgen kunnen zeer ernstig zijn, zowel voor de slachtoffers, 

pesters als voor de omstanders. Een kind kan zodanig in de knoop komen, dat de regels van 

de leerkracht niet meer in voldoende mate de veiligheid bieden of garanderen en daarmee 

de gewenste ontwikkeling onderbreken. Het is in dat geval van groot belang dat de 

leerkracht onder ogen ziet, dat er een ernstig probleem in de groep is. In een klimaat waarin 

het pesten gedoogd wordt, wordt de veiligheid ernstig aangetast. Dit betekent dat wij als 

school pesten als ongewenst gedrag moeten beschouwen en bereid moeten zijn alles in het 

werk te stellen om pestgedrag aan te pakken. 

We zijn er met zijn allen van overtuigd dat we pesten op de Paus Johannes School zoveel 

mogelijk willen voorkomen en wanneer er gepest wordt er direct gehandeld moet worden. In 

dit protocol wordt beschreven hoe we dit op de PJS  doen.  

Dit protocol wordt onderschreven door leerkrachten, vertegenwoordigers van de ouders uit 

de medezeggenschapsraad en de directie.  
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Pesten - Plagen 

Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Signaleren we dit dan wordt hierop 

direct actie ondernomen, omdat we, als dit zich voordoet zo snel mogelijk laten stoppen. We 

streven te voorkomen dat pesten zich voordoet omdat veiligheid een van de belangrijkste 

uitgangspunten (‘grondwetregels’) is op onze school.  

Wij doen dat d.m.v. het programma “De vreedzame school”. Dit programma is vooral gericht 

op een positief schoolklimaat waarin kinderen medeverantwoordelijk zijn voor de cultuur 

binnen de school. Ondanks deze preventieve en proactieve aanpak kan het altijd 

voorkomen dat er gepest wordt. 

Als het toch speelt hanteren wij dit pestprotocol. 

Dit protocol is een vastgelegde wijze waarop we het pestgedrag van kinderen benaderen. 

Met dit protocol wijst de school op de ernst van pesten en omschrijven wij hoe we werken 

aan een veilige school. Kortom: wij zien pesten als een bedreiging voor de school als geheel, 

voor alle leerlingen, leerkrachten en ouders en alle andere betrokkenen bij de school. Wij zijn 

bereid pestgedrag te herkennen, te erkennen en er actie op te ondernemen. 

 

Wanneer is er sprake van pesten? 

Plagen en pesten, wat is daar het verschil tussen? Iemand op het schoolplein een stevige 

duw geven kan plagen zijn, maar het kan net zo goed gaan om echt pestgedrag. We 

spreken over plagen wanneer kinderen min of meer aan elkaar gewaagd zijn en het 

vertoonde gedrag een uitnodigend karakter heeft om iets terug te doen vanuit een veilige 

sfeer. Het gaat dan om een prikkelend spelletje, dat door geen van de betrokkenen als 

bedreigend of echt vervelend wordt ervaren. Er is zelfs sprake van een pedagogische 

waarde: door elkaar eens uit te dagen leren kinderen goed om met allerlei conflicten om te 

gaan. Dat is een vaardigheid die ze later in hun leven van pas komt bij conflicthantering, 

waar iedereen in zijn leven mee te maken krijgt. 

We spreken van pestgedrag als het daarnaast ook nog regelmatig gebeurt, waardoor de 

veiligheid van de omgeving van een kind wordt aangetast. De inzet van het pestgedrag is 

altijd macht door intimidatie. Bij echt pestgedrag zien we ook altijd een vaste rolverdeling 

terug bij de betrokkenen. De belangrijkste eigenschappen van pestgedrag zijn dus het 

bedreigende, het systematische en het rolvaste karakter. 

Kortom: Plagen gebeurt op basis van gelijkwaardigheid en is incidenteel. Het heeft een 

pedagogische waarde. Pesten gebeurt vanuit overheersing, is systematisch en dwingt 

leerlingen in een bepaalde rol. Het belemmert zowel de pester als de gepeste leerling in zijn 

gezonde ontwikkeling. 

Hoe gebeurt het? 

• Pesten gebeurt lichamelijk door trekken, duwen, schoppen of slaan, laten struikelen, 

achterna lopen, klem zetten of opsluiten. 

• Het is gericht op spullen wanneer men spullen afpakt en kapot maakt, spullen 

aftroggelt of geld afperst. 

• Bedreigen, gemene dingen zeggen, belachelijk maken, kleineren of vernederen, 

schelden, bijnamen geven, roddelen, gemene briefjes, email, app en sociale media 

zijn vormen waarin het in woorden plaatsvindt. 

• Men kan ook iemand doodzwijgen of buitensluiten. 

 

Er zijn onnoemelijk veel redenen waarom een kind wordt gepest. Een willekeurige kleinigheid 

kan de reden voor de pesterijen zijn: hij kan dik of dun, groot of klein zijn, een opvallende 

haar- of huidskleur hebben, een bril, grote of kleine oren, een onregelmatig gebit, 'anders' zijn 

dan de anderen, 'verkeerde' kleren dragen, enz. De pestkop gebruikt ze gewoon als excuus 

om zijn of haar gedrag te rechtvaardigen. Er hoeft zelfs geen reden te zijn. 

De achterliggende oorzaak is dat de pester vaak wordt beloond voor zijn gedrag. Hij wordt 

beloond omdat anderen bang voor hem worden en hij zo zijn zin door kan drijven. Hij wordt 
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beloond omdat hij door anderen stoer wordt gevonden en daardoor veel positieve 

aandacht krijgt. Doordat de pester indirecte positieve aandacht krijgt van anderen zal het 

pesten zonder ingrijpen niet vanzelf ophouden. 

Pesten kan zeer ernstige gevolgen hebben. Het begint vaak met angst en kan tot (zware) 

depressie leiden. Voor het gepeste kind geldt: het kampt vaak met een lage zelfwaardering, 

faalangst, isolatie, angst om naar school te gaan, eenzaamheid en onzekerheid in sociale 

situatie. Wat kan resulteren in lagere schoolprestaties, lichamelijke klachten, negatief 

zelfbeeld.  

Pesten heeft nadelige gevolgen voor het gepeste kind maar ook voor de pester. De daders 

lopen later als volwassenen in vergelijking met leeftijdgenoten een verhoogde kans op 

gedragsproblemen, betrokkenheid bij criminaliteit en maken vaker misbruik van alcohol. Ze 

zien hun slachtoffer als waardeloos en hebben een gebrek aan invoelingsvermogen. Ze 

neigen ertoe om agressief te reageren in veel situaties. Ze hebben een zwakke controle over 

hun agressie en ze hebben een positieve houding ten opzichte van geweld .  

Als uw kind zich plotseling anders gedraagt, teruggetrokken is, afwezig of tobberig lijkt, kan 

dat komen door pesterijen op school.  

 

De meest voorkomende signalen zijn:  

• buikpijn;  

• geen zin hebben om naar school gaan;  

• nachtmerries of 's nachts plotseling wakker schrikken;  

• bedplassen;  

• minder zelfvertrouwen;  

• teruggetrokken of schuchter gedrag bij een voorheen open kind;  

• blauwe plekken, schrammen of gescheurde kleding waarvoor geen verklaring is;  

• verlies van bijvoorbeeld schooltas, pennen, boeken of geld. 

 

Onder kinderen zijn de meest voorkomende vormen van pesten:  

• uitschelden;  

• trekken en duwen;  

• schoppen en slaan;  

• hatelijke opmerkingen over ras of godsdienst;  

• buiten de groep sluiten;  

• gooien en stelen van de schooltas en andere eigendommen;  

• rondstrooien van geruchten of leugens;  

• afpakken van geld, eigendommen en kleren.  

• Cyberpesten 
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Hoe signaleren we ‘pesten’ op onze school 

Tijdens het buitenspelen lopen de eigen leerkrachten samen buiten vanaf groep3. Naast 

diverse gerichte methoden spelen observaties en oppikken van mogelijke signalen die 

leerlingen geven een belangrijke rol. Methoden die we gericht inzetten zijn: 

1. De Vreedzame school 

2. Zien 

3. Taakspel 

 

1. De Vreedzame School  
De methode Vreedzame school is een aanpak van sociaal-emotionele 

ontwikkeling en burgerschapsvorming, waarbij de klas en de school beschouwd 

worden als een leefgemeenschap. Kinderen worden gezien en gehoord. Ze 

krijgen een stem en leren een democratische burger te zijn. Openstaan voor 

verschillen en deze kunnen overbruggen, conflicten op een goede manier oplossen, een 

bijdrage leveren aan het algemeen belang en actief verantwoordelijk zijn voor de 

gemeenschap staan hierbij centraal. Kinderen ervaren dat ze ertoe doen. 

De lessen vormen de basis om het gezonde gedrag aan te leren. Daar blijft het echter niet 

bij. Het zal het uitgangspunt worden van waaruit het handelen tussen leerlingen, leerkrachten 

en ouders verder uitgebreid wordt. Dit geldt voor alle interacties op school, zowel in de klas 

als op het schoolplein. 

Om deze doelen te bereiken heeft een  implementatietraject plaatsgevonden. Het gaat 

immers verder dan een les geven. Het gaat over professioneel handelen en het rolmodel 

kunnen zijn. Daarom wordt dit traject over twee schooljaren vorm gegeven.  

 

De Vreedzame School streeft ernaar om kinderen te leren: 

- Op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan. 

- Op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen. 

- Constructief conflicten op te lossen. 

- Verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap. 

- Open te staan voor verschillen tussen mensen. 

  

Doelen op leerling-niveau 

Overleg, menings- en besluitvorming: 

Een standpunt hebben, opkomen voor eigen standpunt, luisteren naar anderen, verplaatsen 

in standpunt anderen, debatteren, argumenteren, bereidheid van standpunt te veranderen, 

compromissen sluiten, loyaal aan genomen besluit zijn, rekening houden met 

minderheidsstandpunt, kritisch denken, informatie inwinnen en kritisch analyseren. 

Omgaan met conflicten: 

Inzicht in en kennis van conflictoplossing, inzicht in eigen stijl van conflictoplossing, 

verplaatsen in positie van de ander, onderhandelen, win-winoplossing nastreven, afzien van 

fysiek of mentaal geweld, kennis van mediatie, mediatievaardigheden, omgaan met 

boosheid in een conflict. 

Verantwoordelijkheid voor gemeenschap: 

Verantwoordelijkheid voor elkaar, verantwoordelijkheid voor klas, school en buurt, 

zorgzaamheid, rechtvaardigheidsgevoel, participatie, initiatieven nemen, meepraten en 

meedenken, aan regels houden, samenwerken, behulpzaamheid. 

Open staan voor verschillen: 

Tolerantie, aanpassen aan andermans regels en gewoonten, respect voor andere 

levensopvattingen en stijlen, inleven in de ander – in andere culturen – in andere 

levensomstandigheden, constructief omgaan met vrijheid van meningsuiting of godsdienst, 

onderscheid tussen vooroordeel en oordeel, kennis levensbeschouwelijke stromingen. 
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Democratische geletterdheid: 

Democratische instituties (Tweede Kamer, grondwet e.d.), democratische spelregels, rechten 

en plichten in een democratie, democratische principes (verkiezingen, achterban, 

vertegenwoordiging), rol van de media in democratie. 

 

Doelen op schoolniveau 

Het programma streeft naar een positief sociaal en moreel klimaat waarin: 

- Leerkrachten prettig werken 

- Handelingsverlegenheid bij leerkrachten voorkomen wordt 

- Kinderen zich veilig voelen 

- Kinderen zich gehoord en gezien voelen 

- Iedereen bereid is zich te verplaatsen in de ander 

- Iedereen op een positieve manier met elkaar omgaat en de eigen kracht van kinderen 

benut 

  

Opbouw Vreedzame School: 

De aanpak is in blokken opgebouwd die in wekelijkse lessen terugkeren in de klas. Hier wordt 

het nieuwe gedrag aangeleerd om het op andere plekken verder te ontwikkelen: 

• Blok 1. Wij horen bij elkaar – Groepsvorming en positief sociaal klimaat 

• Blok 2. We lossen conflicten zelf op – Conflicthantering 

• Blok 3. We hebben oor voor elkaar – Communicatie 

• Blok 4. We hebben hart voor elkaar – Gevoelens 

• Blok 5. We dragen allemaal een steentje bij – Verantwoordelijkheid 

• Blok 6. We zijn allemaal anders – Diversiteit 

  

Coöperatief Leren 

In de Vreedzame School wordt regelmatig gebruikt gemaakt van coöperatieve structuren. 

Zo leren kinderen van en met elkaar. Deze werkvormen worden ook in andere lessen gebruikt 

zoals rekenen of aardrijkskunde. De Vreedzame Schoolles is zo de basis vanwaar op vele 

manieren een transfer gemaakt kan worden naar andere delen binnen de school. Op die 

manier blijft het niet bij een lesje, maar wordt het de basis van je handelen binnen onze hele 

school. 

 

Grip op de groep 

In het eerste blok staat groepsvorming en positief sociaal klimaat centraal. Dat is belangrijk, 

want in de eerste weken van het schooljaar vormt een groep zich. Als de groep zich 

uiteindelijk gevormd heeft, blijft het de rest van het jaar min of meer hetzelfde. Het is dus zaak 

om aan het begin van het schooljaar hier heel bewust mee om te gaan om de klas zo tot 

een positieve groep te helpen vormen. 

 

Anti-pestprogramma 

De Vreedzame School is een aanpak die door het NJI* erkent wordt als een aanpak die 

zowel preventief als curatief werkt. Het is echter een aanpak die breder is dan enkel anti-

pesten. 

  

*(Nederlands Jeugd Instituut) zie https://www.nji.nl/antipestprogramma 

Voor meer informatie zie: www.devreedzameschool.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.devreedzameschool.nl/
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2. Zien 
We volgen de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen met het 

signalerings- programma Zien. Tweemaal per jaar vullen de leerkrachten 

vragenlijsten in per kind. In de bovenbouw doen leerlingen dit ook zelf. 

De resultaten worden geëvalueerd door de leerkrachten met de intern begeleider. Waar 

nodig wordt actie ondernomen en worden ouders individueel geïnformeerd. De bevindingen 

van Zien worden tijdens de voortgangsgesprekken met u besproken. Meer informatie over de 

methode Zien kunt u vinden op www.zienvooronderwijs.nl.  

 

3. Taakspel 
Met Taakspel stimuleren we het gewenst gedrag van leerlingen. Leerlingen gaan zich, door 

het spelen van Taakspel, beter aan klassenregels houden. Onrustig en storend gedrag neemt 

hierdoor af. Hierdoor kunnen leerlingen beter en taakgerichter werken. Bovendien ontstaat er 

een prettiger klassenklimaat.  De CED-Groep ontwikkelde Taakspel voor groep 1 t/m 8.  

Leerlingen spelen Taakspel in teams tijdens de reguliere lessen of activiteiten. De leerkracht  

en de leerlingen bespreken welke klassenregels er tijdens Taakspel gelden. De teams krijgen 

kaarten. Wanneer ze voldoende van deze kaarten overhouden, komen ze in aanmerking 

voor de - vooraf besproken -beloning. De leerlingen stimuleren elkaar om zich aan de regels 

te houden. Hierdoor kunnen de leerlingen en de leerkracht 

efficiënter en taakgerichter werken. De leerkracht geeft 

tijdens het spelen van Taakspel complimenten en negeert 

ongewenst gedrag. Er ontstaat meer structuur in de klas: de 

nadruk ligt op het gewenste gedrag en de leerlingen zijn 

verantwoordelijk voor hun eigen gedrag.  
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Uitgangspunten 

Uitgangspunten bij ons pestprotocol  

• Als pesten en pestgedrag plaatsvindt, ervaren we dat als een probleem op onze 

school voor zowel de gepeste leerling, de pester, de groep leerlingen daar om heen, 

de leerkrachten en de ouders.  

• De school voelt zich verplicht om pestgedrag te voorkomen en aan te pakken door 

het scheppen van een veilig pedagogisch klimaat waarbinnen pesten als ongewenst 

gedrag wordt ervaren en niet wordt geaccepteerd.  

• Leerkrachten en andere betrokkenen zijn alert op pestgedrag in algemene zin. Indien 

pestgedrag optreedt, nemen leerkrachten en andere betrokkenen duidelijk stelling 

en ondernemen actie tegen dit gedrag. De verantwoordelijkheid blijft te allen tijde 

liggen bij de leerkrachten.  

• Wanneer pesten, ondanks alle inspanningen weer optreedt, voert de school het 

pestprotocol uit. 

Pestprotocol: Wat is de inhoud van het pestprotocol?  

Het pestprotocol vormt de verklaring van de leerkrachten, de ouders en andere betrokken bij 

de school waarin is vastgelegd dat wij pestgedrag op onze school niet accepteren en 

volgens een vooraf bepaald protocol handelen. De PJS wil voor alle kinderen die de school 

bezoeken een veilige school zijn. Dit betekent dat onze school en allen die daar bij betrokken 

zijn expliciet stelling nemen tegen pestgedrag en concrete maatregelen nemen bij 

pestgedrag. 

 

Maatregelen en procedure 

De groepsleerkracht: 

• Bespreekt geregeld met de leerlingen de afspraken en regels in de klas.  Het 

onderling plagen en pesten wordt hier benoemd en besproken in alle groepen van 

de school. Doordat mediawijsheid op de agenda staat in alle klassen is hier ook oog 

voor t.a.v. ‘cyberpesten’.  

• Als hiertoe aanleiding is, nogmaals expliciet aandacht besteden aan pestgedrag in 

een gesprek met de groep.  

• Leerlingen aanspreken op hun gedrag.  

• De leerlingen mogelijkheden bieden om pestgedrag te melden (ook anoniem).  

• Staat open voor meldingen van ouders.  

• Laat merken dat de school pesten als een probleem ziet, en het niet accepteert.  

• Laat merken dat deze serieus omgaat met pestgedrag.  

• Werkt aan een positieve sfeer in de groep: Stelt bijvoorbeeld een anti-pestverdrag op. 

• Laat leerlingen reflecteren op hun gedrag. 

 

Indien er systematisch pestgedrag wordt gesignaleerd wordt de volgende procedure in 

werking gesteld:  

• Een ieder draagt de verantwoording alle leerlingen in alle gevallen op ongewenst 

(pest) gedrag te wijzen.  

• Pestgedrag wordt gemeld bij de verantwoordelijke groepsleerkracht.  

• Als er sprake is van incidenteel pestgedrag binnen de groep dan wordt dat met de 

betrokken leerlingen besproken door de groepsleerkracht. In de “Vreedzame school” 

leren we kinderen zelf het gesprek aan te gaan.  

• Helpt dit niet of lukt dit niet, dan wordt het probleem aan de meester of juf 

voorgelegd of wordt andere hulp ingeroepen. De leerkracht gaat hier gelijk op in of 

maakt een afspraak met de leerlingen om er in een later stadium op terug te komen 

(bijv. na schooltijd). 

• In dit geval meldt de leerkracht dit bij de IB’er zodat deze dit kan opvolgen bij 

groepsbesprekingen.  De ib’er deelt deze informatie tijden ib – directie overleg 
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waardoor een overzicht van wat er mogelijk speelt goed in beeld is en waar nodig 

actie ondernomen wordt. (zie  

• De leerkracht brengt de partijen bij elkaar voor een verhelderend gesprek en 

probeert samen met hen de ruzie of pesterijen op te lossen en (nieuwe) afspraken te 

maken.  

• De leerkracht stelt na deze gesprekken altijd de ouders van beide partijen mondeling 

op de hoogte van het voorval en geeft beknopt de afspraken weer.  

• Bij het eerstvolgende KOM gesprek wordt bij beide partijen nagevraagd hoe dat het 

nu gaat. 

• Bij herhaaldelijke ruzie/pestgedrag neemt de leerkracht dan duidelijk stelling  omdat 

pesten niet wordt getolereerd op de PJS en gaat over tot de 5 stappen uit de 

vervolgfase. De straf is opgebouwd in 5 fases; afhankelijk van hoe lang de pester door 

blijft gaan met zijn/haar pestgedrag en geen verbetering toont in zijn/haar gedrag zal 

minimaal 1 en maximaal alle fases doorlopen worden. Verslagen van deze Fases 

worden vastgelegd en gedeeld met betrokkenen. 

Fase 1 

• Pedagogisch gesprek met leerkracht en ib’er of directielid:  bewustwording van wat 

hij/zij het gepeste kind aan doet. 
o Eén of meerdere pauzes binnen blijven. 

o Nablijven tot alle kinderen naar huis vertrokken zijn. 

o Een schriftelijke opdracht zoals een opstel over de toedracht van zijn/haar rol in het 

pestprobleem. 

• Afspraken maken met de pester over gedragsveranderingen.  

• Een gesprek met de ouders naar aanleiding van de drie notaties in de groepsmap, 

notitie/aantekening in Parnassys. 

• Een evaluatiegesprek met de ouders naar aanleiding van de gemaakte afspraken uit 

het vorige gesprek. 

Fase 2 

• Een gesprek met de ouders, als voorgaande acties en eerdere gesprekken met 

ouders op niets uitgelopen zijn. De medewerking van de ouders wordt nadrukkelijk 

gevraagd om een einde aan het probleem te maken. De school heeft alle 

activiteiten vastgelegd en de school heeft al het mogelijke gedaan om een einde te 

maken aan het pestprobleem. 

• Naast de leerkracht is ook een Intern Begeleider en/of directie bij het gesprek 

aanwezig.  

Fase 3: 

• Bij aanhoudend pestgedrag kan deskundige hulp worden ingeschakeld, zoals de 

consulent vanuit het Passend Primair onderwijs Noord-Kennemerland, de schoolarts 

van de GGD of Centrum van Jeugd en Gezin. 

• De Intern Begeleider/directie blijft betrokken en coördineert. 

• Ouders van de groep worden geïnformeerd mits hulp in klas wordt ingezet met in 

achtneming van AVG richtlijnen. 

Fase 4: 

• De directie coördineert. 

• Bij aanhoudend pestgedrag kan er voor gekozen worden om een leerling tijdelijk in 

een andere groep te plaatsen, binnen de school. Eventueel wordt voor een tijdelijke 

schorsing uit de klas gekozen. De leerling is dan wel op school, maakt werk maar zit in 

een andere ruimte waar hij/zij onder toezicht werkt. De leerling heeft geen (buiten) 

speelpauzes. Er wordt wel gelegenheid geboden iets te eten of te drinken tijdens de 

ochtend. 

Fase 5: 

• In extreme gevallen kan een leerling geschorst of verwijderd worden. 

• De directie initieert. 

De belangrijkste regel van het pesten luidt: De sfeer moet zo zijn dat iemand die gepest 

wordt of dit ziet, dit durft te melden en het niet geheim houdt.  
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De begeleiding 

De begeleiding geven we op de Paus Johannesschool via een drie-sporen beleid: 

• Begeleiding van de gepeste leerling 

• Begeleiding van de pester 

• Begeleiding van de andere kinderen van de groep 

 

Uw kind is slachtoffer, wat te doen: 

• Laat uw kind voortdurend weten dat u van hem houdt. 

• Neem contact op met de leerkracht. 

• Leef mee, luister en stel vragen: 

o Hoe en door wie wordt er gepest? 

o Nagaan hoe de leerling zelf reageert. 

o Wat doet hij/zij voor, tijdens en na het pesten? 

• De gepeste leerling via de Vreedzame school laten inzien dat je op een andere 

manier kunt reageren: 

• Geef aan hoe je het beste niet kan reageren, huilen of heel boos worden is juist vaak 

een reactie die een pester wil uitlokken. 

• Zoeken naar en oefenen van een andere reactie. 

• De gepeste leerling bewust maken wat het effect is van zijn/haar eigen gedrag. 

• Nagaan welke oplossing de leerling zelf wil. 

• Geef uw kind complimenten elke keer als iets goed doet 

• Geef uw kind verantwoordelijkheden  

• Praten met de ouders van de gepeste leerling. 

• Voorkomen van over-beschermen:  

Hiermee wordt de leerling juist in een uitzonderingspositie geplaatst waardoor het 

pesten zelfs kan toenemen. 

• In overleg met de Intern begeleider eventueel hulp inschakelen: 

Sociale vaardigheidstrainingen, Jeugdgezondheidszorg, huisarts, consulent vanuit het 

Passend Primair onderwijs Noord-Kennemerland, Centrum van Jeugd en Gezin, 

schoolmaatschappelijk werk. 

 

Uw kind pest, wat te doen: 

• Besteed aandacht aan uw kind: Praten, zoeken naar de reden van het ruzie 

maken/pesten. 

• Laten inzien wat het effect van zijn/haar gedrag is voor de gepeste. 

• Maak duidelijk dat u het gedrag niet accepteert 

• Excuses aan laten bieden.  

• Achterhaal oorzaken. 

• Probeer het kind te laten beseffen wat hij/zij aanricht. 

• leer ander gedrag. 

• Geef het goede voorbeeld. 

• In laten zien welke sterke (leuke) kanten de gepeste heeft. 

• Straffen als de pester pest, belonen als de pester zich aan de regels houdt. 

• Contact tussen ouders en de school; elkaar informeren en overleggen. 

• Inleven in het kind; wat is de oorzaak van het pesten?  

• In overleg met de Intern begeleider eventueel hulp inschakelen: 

Sociale vaardigheidstrainingen, Jeugdgezondheidszorg, huisarts, consulent vanuit het 

Passend Primair onderwijs Noord-Kennemerland, Centrum van Jeugd en Gezin, 

schoolmaatschappelijk werk. 
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Begeleiding van de andere kinderen van de groep: 

• De kinderen middels gesprekken bewust maken van de invloed die ze (kunnen) 

hebben ten aanzien van het voortbestaan of het stoppen van het pestgedrag 

(meelopers/zwijgers gedrag laten zien) 

• De kinderen stimuleren om voor zichzelf en een ander op te komen. 

• De sterke kanten van de gepeste leerling benadrukken. 

• Samen spelen en samen w erken met het gepeste kind stimuleren door bijvoorbeeld 

voor de pauze een buiten speelplan te maken (wie speelt met wie, wat en waar).  

• De kinderen aanspreken op hun verantwoordelijkheid voor het behoud van een 

goede sfeer in de groep. 

• Herhalen van de school- en groepsregels. 

• Benadrukken dat kinderen verschillend mogen zijn. 

 

Adviezen voor alle ouders:  

• Neem het probleem serieus: het kan ook uw kind overkomen.  

• Neem de ouders van het gepeste kind serieus.  

• Maak het tot een gemeenschappelijk probleem.  

• Praat met uw kind over school, over de relaties in de klas, over wat leerkrachten 

doen, hoe zij straffen. Vraag hen ook af en toe of er in de klas wordt gepest.  

• Geef af en toe informatie over pesten; wie doen het, wat doen zij en waarom?  

• Corrigeer uw kind als het voortdurend anderen buitensluit.  

• Geef zelf het goede voorbeeld.  

• Leer uw kind voor anderen op te komen. 

 

Adviezen voor ouders van kinderen die pesten:  

• Neem het probleem serieus.  

• Raak niet in paniek. Elk kind loopt kans pester te worden.  

• Probeer achter de mogelijke oorzaak van het pesten te komen.  

• Maak uw kind gevoelig voor wat het anderen aandoet. Besteed aandacht aan uw 

kind.  

• Stimuleer uw kind tot het beoefenen van een sport. 

 

Adviezen aan ouders van gepeste kinderen:  

• Als pesten niet op school gebeurt, maar op straat, kunt u de ouders van de pester 

opbellen en voorzichtig vragen er met hun kind over te praten. Gebruik daarbij als 

argument dat elk kind op straat veilig moet kunnen zijn. Niemand zal dat ontkennen.  

• Pesten op school kunt u het beste direct met de leerkracht bespreken.  

• Als uw kind al lange tijd is gepest, vraagt dat om een uitgebreide aanpak. Neem 

contact op met de leerkracht. 

• Als u van uw kind er met niemand over mag praten, steun dan uw kind, geef het 

achtergrondinformatie en maak uw kind duidelijk dat de school het voorzichtig zal 

aanpakken en dat niets ondernemen eigenlijk geen optie is.  

• Beloon uw kind en help het zijn zelfrespect terug te krijgen.  

• Stimuleer uw kind tot het doen van die dingen waarin het goed is en kan uitblinken.  

• Wordt uw kind op de sportclub gepest door leeftijd- of klasgenoten, vraag dan de 

leiding aan het pesten aandacht te besteden en met de kinderen te bespreken dat 

ieder kind op de club veilig moet zijn.  

• Houd de communicatie open, blijf dus in gesprek met uw kind. Doe dat niet op een 

negatieve manier, maar geef adviezen om aan het pesten een einde te maken. Een 

negatieve manier van vragen is bijvoorbeeld; wat is er vandaag weer voor ergs 

gebeurd?  

• Steun uw kind in het idee dat er een einde aan komt. 
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• Laat uw kind opschrijven wat het heeft meegemaakt. Dit kan best emotionele 

reacties bij uw kind oproepen. Op zich is dat niet erg, als het maar hierbij geholpen 

wordt de emoties te uiten en te verwerken.  

• Laat uw kind deelnemen aan een sociale vaardigheidstraining. Onze intern 

begeleider kan u helpen met het maken van een afspraak.  

Andere informatiekanalen - informatiebronnen: 

 

• Als uw melding heeft op het gebied van sociale veiligheid, kunt u hiervoor ook terecht 

bij een vertrouwensinspecteur.  Denk hierbij bijvoorbeeld aan (digitaal) 

pesten, discriminatie, geweld en seksuele intimidatie. Meer informatie hierover vindt u 

op de pagina 'Vertrouwensinspecteurs'. 

Telefoon: Vertrouwensinspecteurs: 0900 111 3 111 (lokaal tarief) 

 

• Voor leerlingen is er de kindertelefoon, voor hulp, advies of gewoon een luisterend 

oor. De kindertelefoon is gratis en het nummer wordt niet op de factuur aangegeven, 

zodat de leerlingen echt anoniem kunnen bellen. 0800 0432 

 

www.cjglangedijk.nl 

www.cjgalkmaar.nl  

www.pestweb.nl  

www.minocw.nl  

 

  

https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/vertrouwensinspecteurs
http://www.cjglangedijk.nl/
http://www.cjgalkmaar.nl/
http://www.pestweb.nl/
http://www.minocw.nl/
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De stappen in het kort: 

Bij pesten 

1. Leerkracht voert gesprek met beide partijen. Na het gesprek worden ouders van 

beide partijen mondeling geïnformeerd over het voorval en het gesprek. 

a. Tijdens het eerstvolgende KOM gesprek wordt bevraagd over de huidige 

beleving. 

b. Leerkracht informeert ib’er over voorval. 

i. Ib’er informeert directie over voorval tijdens IB dir overleg. 

2. Bij herhaling (drie keer) treden 5 fases in werking: 

 

I. Gesprek leerkracht en ib’er of directie, kind en ouders. Straf, en afspraken maken met 

een vervolgafspraak. 

II. Mocht effect er niet zijn, (na een herhaling) nogmaals een gesprek. 

III. Inschakeling van deskundige hulp (consulent vanuit Passend Primair Onderwijs 

Noord-Kennemerland 

IV. Mogelijk uit de klas plaatsing van deze leerling. Directie coördineert.  

V. Schorsing / verwijdering 

 

 


