
  

 

Pestprotocol  
Basisschool De Zonnewende 

 
 

 
  
  



1 
 

 

Inhoudsopgave 
 
 
Waarom wij kiezen voor een pestprotocol .............................................................. 2 

Voorwaarden ............................................................................................................ 2 
 
Achtergrondinformatie .............................................................................................. 3 

Plagen en pesten, wat is daar het verschil tussen? ................................................. 3 
Kenmerken van de pester: ....................................................................................... 3 
Kenmerken van het gepeste kind: ........................................................................... 4 

 
Voorkomen van pestgedrag ..................................................................................... 5 

Regels gedragscode: ............................................................................................... 5 
 
Aanpak van pestgedrag in vier stappen .................................................................. 6 

Stap 1: ...................................................................................................................... 6 
Stap 2: ...................................................................................................................... 6 
Stap 3: ...................................................................................................................... 6 
Stap 4: ...................................................................................................................... 6 

 
Procedure van bespreking van dit pestprotocol .................................................... 7 
 
Bijlage 1: Begeleiding en adviezen .......................................................................... 8 

Begeleiding van de gepeste leerling: ....................................................................... 8 
Begeleiding van de pester: ...................................................................................... 8 
Adviezen aan de ouders van onze school: .............................................................. 8 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



2 
 

 
  

Waarom wij kiezen voor een pestprotocol 
  
Doel van het onderwijs op De Zonnewende is kinderen actief en planmatig begeleiden op de 
zone van de naaste ontwikkeling. Hieronder valt ook de sociaal emotionele ontwikkeling. 
Wij willen een school zijn waar kinderen recht hebben op ontwikkeling van hun eigen 
identiteit waardoor er voor ieder een plek ontstaat in de maatschappij. 
 
Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal 
kunnen ontwikkelen. Wij willen alle kinderen een veilige plek bieden, waar zij zich op een 
prettige en positieve manier kunnen ontwikkelen. 
Dit kan alleen als er sprake is van wederzijds respect. 
 
Maar pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij 
onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken. 
Het is belangrijk om een duidelijk en helder beleid te hebben waar alle betrokkenen op 
kunnen terugvallen in voorkomende gevallen. 
 
Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen, als er zich 
ongewenste situaties voordoen, elkaar aanspreken op deze regels en afspraken 
 
 
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 en de ouders/ verzorgers. 
 
De school moet proberen pestproblemen te voorkomen. Los van het feit of pesten wel of niet 
aan de orde is, moet het onderwerp pesten met de kinderen bespreekbaar worden gemaakt, 
waarna met hen regels worden vastgesteld.  
 
Als pesten optreedt, moeten leerkrachten (in samenwerking met de ouders) 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 kan het probleem onderzoeken, deskundigen raadplegen en het 
bevoegd gezag adviseren.  
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Achtergrondinformatie 
 
 
Plagen en pesten, wat is daar het verschil tussen?  
 
Plagen: 
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 
geven vanuit een onschuldige sfeer. Het gaat dan om een prikkelend spelletje dat door geen 
van de betrokkenen als bedreigend of echt vervelend wordt ervaren.  
Er is sprake van een pedagogische waarde: door elkaar eens uit te dagen leren kinderen 
heel 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. 
 
Pesten: 
Het specifieke van pesten is gelegen in het  bedreigende en vooral systematische karakter. 
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 

Voorbeelden van specifiek pestgedrag: 

v   altijd een vervelende bijnaam, nooit bij de eigen naam noemen 
v   zogenaamde leuke opmerkingen maken over een klasgenoot 
v  een klasgenoot voortdurend ergens de schuld van geven 
v  briefjes doorgeven met vervelende teksten of tekeningen 
v  beledigen 
v  Negatieve opmerkingen maken over kleding 
v  isoleren 
v  buiten school opwachten, slaan of schoppen 
v  op weg naar huis achterna rijden 
v  naar het huis van het slachtoffer gaan 
v  bezittingen afpakken of vernielen 
v  schelden of schreeuwen tegen het slachtoffer 
v Etc. etc…… 

 
Deze lijst kan nog verder worden uitgebreid: je kunt het zo gek niet bedenken of 
volwassenen en dus ook leerlingen 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. 
 
Kenmerken van de pester: 
 
Kinderen die pesten zijn vaak fysiek de sterksten uit de groep. Ze kunnen zich permitteren 
zich agressiever op te stellen en ze reageren dan ook met dreiging van geweld of de 
indirecte inzet van geweld.  
Pesters lijken in eerste indruk populair te zijn in een klas, maar ze dwingen hun populariteit in 
de groep af door te laten zien hoe sterk ze zijn en wat ze allemaal durven. 
Met het vertoonde pestgedrag gaat ze dat gemakkelijk af en ze krijgen andere kinderen mee 
bij het gedrag naar een slachtoffer.  
Pesters hebben ook feilloos in de gaten welke kinderen gemakkelijk aan te pakken zijn  en 
als ze zich al vergissen, gaan ze direct op zoek naar een volgend slachtoffer. De zwijgende 
meerderheid en potentiële meelopers krijgen een keuze die  onuitgesproken wordt opgelegd 
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en die aan duidelijkheid niet te wensen overlaat: Je bent voor of je bent tegen me. Hier gaat 
een grote dreiging uit naar de gezamenlijke omgeving van pester en slachtoffer. 
Alles is immers beter dan door de “machtige pester” zelf  gepest te worden. De pesters 
stralen juist deze dreigende zekerheid met verve uit. Ze overtreden bewust regels en storen 
zich aan niemand en hebben vaak de vaardigheden ontwikkeld met hun daden weg te 
komen. Het profiel van de pester is sterk zelf bevestigend  
Het komt ook regelmatig voor dat een pestkop een kind is dat in een andere situatie zelf 
slachtoffer is of was. Om te voorkomen weer het mikpunt van pesten te worden, kan een 
kind zich bijvoorbeeld in een andere omgeving dan die van zijn slachtofferrol, vervolgens als 
pester gaan opstellen en manifesteren.”Laten pesten doet pesten”.  
Een succesvolle pester heeft niet geleerd om zijn agressie op een andere manier te uiten 
dan door het ongewenste pestgedrag te vertonen.  
Ook pesters hebben last op termijn van hun pestgedrag. Door hun verkeerde en vooral 
beperkte sociale vaardigheden hebben ze vaak moeite om vriendjes op lange termijn te 
maken en een vriendschap op te bouwen en te onderhouden op andere gronden dan die van 
macht en het delen in die macht. Pesters maken een abnormale sociale ontwikkeling door 
met alle gevolgen van dien voor de pester zelf. 
 
 
Kenmerken van het gepeste kind: 
 
Sommige kinderen hebben een grotere kans om gepest te worden dan anderen. Dat  kan 
komen door uiterlijke kenmerken maar het heeft vaker te maken met vertoond gedrag, wijze 
waarop gevoelens worden beleefd en de manier waarop dat geuit wordt.  
Kinderen die gepest worden doen vaak andere dingen dan de meeste leeftijdgenoten in hun 
omgeving. Ze spelen een ander instrument, doen aan een andere sport of zitten op een 
andere clubje. Ze zijn goed in vakgebieden of juist niet goed.  
Er zijn helaas aanleidingen genoeg om door anderen gepest te worden mits de pesters daar 
de kans voor krijgen vanuit de situatie. 
 
Veel kinderen die worden gepest hebben een beperkte weerbaarheid.  Ze zijn niet in staat 
daadwerkelijk actie te ondernemen tegen de pestkoppen en stralen dat dan ook uit naar hun 
kwelgeesten. Vaak zijn ze angstig en onzeker in een groep, ze durven weinig of niets te 
zeggen, omdat ze bang zijn om uitgelachen te worden. Deze angst en onzekerheid worden 
verder versterkt door het ondervonden pestgedrag, waardoor het gepeste kind in een 
vicieuze cirkel komt waar het zonder hulp zeker niet uitkomt.  
 
Gepeste kinderen voelen zich vaak eenzaam, hebben in hun gepeste omgeving geen 
vrienden om op terug te vallen en  kunnen soms beter met volwassenen opschieten dan met 
hun leeftijdgenoten.  
 
 
Voor adviezen over het omgaan met pester en gepeste kinderen verwijzen wij naar de 
bijlage van dit pestprotocol. 
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Voorkomen van pestgedrag 
 
 
Natuurlijk is het beste om het pesten te voorkomen door het scheppen van een goed 
pedagogisch klimaat en daar gaat dan ook in eerste instantie de aandacht naar uit. De 
leerkrachten bevorderen deze ontwikkeling door het scheppen van een veilig klimaat in een 
prettige werksfeer in de klas en op het schoolplein.  
 
Dit betekent in de praktijk dat wij een aantal preventieve maatregelen hebben genomen en 
afspraken hebben gemaakt: 
 

v  Het voorbeeld van de leerkrachten (en thuis de ouders) 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 
de leerlingen wordt niet geaccepteerd. Leerkrachten horen duidelijk stelling te nemen 
tegen dergelijke gedragingen. 

 
 

 Regels gedragscode: 
 

1. Iedereen hoort erbij 
2. Wij pesten niet 
3. Pas op je woorden 
4. Problemen goed oplossen 
5. Handen thuis 
6. Wees zuinig en netjes 
7. Veiligheid eerst 
8. Eerlijk duurt het langst 
9. Zorg goed voor elkaar 
10. Doe je best 

 
Deze regels gelden op school en daarbuiten 
 
Toevoeging: 
Kinderen mogen in hun eigen groep een aanvulling geven op deze vastgestelde 
schoolregels, in overleg met de leerkracht. 
Die aanvulling wordt opgesteld, door en met de groep, dit zijn de  zgn. groepsregels 

v Onderwerpen als veiligheid, omgaan met elkaar, rollen in een groep, aanpak van 
ruzies komen in de verschillende groepen regelmatig aan de orde. 

 
v Een effectieve methode om pesten te stoppen of binnen de perken te houden, is het 

afspreken van regels voor de leerlingen.  
  
REGEL 1: Word je gepest zeg het tegen de juf of meester 
  
Een belangrijke stelregel is dat het inschakelen van de leerkracht niet wordt opgevat als 
klikken. Vanaf de kleutergroep brengen we kinderen dit al bij: 

v je mag niet klikken, maar…… 
                  als je wordt gepest of als je ruzie met een ander hebt en je komt je er zelf    
                  niet uit dan mag je hulp aan de leerkracht vragen. Dit wordt niet gezien         
                  als klikken. 
 
 
 



6 
 

REGEL 2: Zie je dat een ander gepest wordt, zeg het tegen de juf of meester 
  
Een tweede stelregel is dat een 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. 
  
REGEL 3: Ouders en leerkrachten pakken samen het pesten aan. 
  
Samenwerken zonder bemoeienissen:  
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. Zij melden hun zorgen bij de leerkracht, die zal dan het stappenplan in 
werking zetten om het probleem goed in beeld te krijgen en een oplossing te zoeken. 
Als een leerkracht zorgen rondom pesten heeft, wordt dit ook zo snel mogelijk met ouders 
besproken en de te nemen stappen volgens het stappenplan worden dan overlegd. 
  
 

Aanpak van pestgedrag in vier stappen 
  
  
De leerkracht heeft het idee dat er gepest wordt in de groep: 
  
Als er geen bewijzen zijn en er wordt niet door leerlingen gemeld dat er gepest wordt in de 
groep, zal de leerkracht in algemene vorm over het pesten praten om langs die weg bij het 
probleem in de klas te komen. Hierbij neemt de leerkracht een duidelijke stelling in tegen 
pesten. 
Wanneer leerlingen elkaar pesten worden de volgende stappen gevolgd: 
  
STAP 1: 
  
De gepeste leerling of een medeleerling meldt het pesten bij de leerkracht. 
  
STAP 2: 
  
De leerkracht brengt de partijen bij elkaar voor een verhelderingsgesprek en probeert samen 
met hen de pesterijen op te lossen en (nieuwe) afspraken te maken. 
Ook word gesproken over de consequenties bij herhaling van pesterijen tussen dezelfde 
leerlingen.  
  
STAP 3: 
  
Bij herhaaldelijk pesten volgt een gesprek met de leerling die pest. 
De fases van bestraffen treden in werking. 
Ook worden de incidenten en de naam van de pester in de incidentenregistratiemap 
genoteerd. Bij iedere melding in deze map omschrijft de leerkracht de toedracht. Bij de derde 
melding in de incidentenregistratiemap worden de ouders op de hoogte gebracht van het 
pestgedrag. 
Leerkrachten, leerling en ouders proberen in goed overleg samen te werken aan een 
bevredigende oplossing. Ook nu wordt direct gesproken over de sancties die opgelegd 
kunnen worden als het gedrag niet verbeterd (zie stap 4) 
 
 
 STAP 4: 
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FASE 1: 
De leerkracht confronteert de pester met het feit dat zijn/haar gedrag niet verbeterd is en 
koppelt daar direct een consequentie aan. Daarbij moet men denken aan onderstaande 
voorbeelden: 
 

v  Een of meerdere pauzes binnen blijven 
v  Nablijven tot alle kinderen naar huis vertrokken zijn 
v  Een schriftelijke opdracht zoals een stelopdracht over de toedracht en zijn of 

haar rol in het pestprobleem 
v  Door gesprek: bewustwording voor wat hij met het gepeste kind uithaalt 
v  Afspraken maken met de pester over gedragsveranderingen. De naleving van 

deze   afspraken komen aan het einde van iedere week (voor een periode) in een 
kort gesprek aan de orde 

 
FASE 2:  

Een gesprek met de pester en zijn/haar ouders, als voorgaande acties op niets 
uitlopen. De medewerking van de ouders wordt nadrukkelijk gevraagd om een einde 
aan het probleem te maken. Aan het eind van dit oudergesprek worden de afspraken 
met de pester uitdrukkelijk doorgesproken en ook vastgelegd. Ook de op te leggen 
sancties bij overtreding van de afspraken worden daarbij vermeld Gedacht kan 
worden aan uitsluiting van met name de situaties die zich in het bijzonder lenen voor 
pestgedrag. Alle activiteiten en afspraken worden vastgelegd in Esis. 
NB. De directeur van de school wordt uiterlijk in deze fase op de hoogte gebracht van 
de casus en het verloop van de interventie en de daarbij horende afspraken. 

 
FASE 3: 

Bij aanhoudend pestgedrag kan deskundige hulp worden ingeschakeld zoals de 
Schoolbegeleidingsdienst, de schoolarts van de GGD of schoolmaatschappelijk werk. 

 
Fase 4: 

Bij aanhoudend pestgedrag kan er voor gekozen worden 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. 

 
Fase 5: 

In extreme gevallen kan een leerling door de directeur geschorst of verwijderd 
worden. Dit gebeurt altijd in overleg met het bestuur en de inspectie. 
  

 
De leerkracht biedt altijd hulp aan de gepeste en begeleidt de pester, indien nodig in overleg 
met de ouders en/of externe deskundigen. 
 
 
  

Procedure van bespreking van dit pestprotocol 
 
Dit pestprotocol is besproken (en goedgekeurd) door het team en de MR van basisschool De 
Zonnewende. 
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Bijlage 1: Begeleiding en adviezen 
 
Begeleiding van de gepeste leerling: 
  

o Medeleven tonen en luisteren en vragen: hoe en door wie wordt er gepest. 
o Nagaan hoe de leerling zelf reageert, wat doet hij/zij voor tijdens en na het pesten. 
o Huilen of heel boos worden is juist vaak een reactie die een pester wil uitlokken. De 

leerling in laten zien dat je op een andere manier kunt reageren. 
o Zoeken en oefenen van een andere reactie bijvoorbeeld je niet afzonderen. 
o Het gepeste kind in laten zien waarom een kind pest. 
o Nagaan welke oplossing het kind zelf wil. 
o Sterke kanten van de leerling benadrukken. 
o Belonen (schouderklopje) als de leerling zich anders/beter opstelt. 
o Praten met de ouders van de gepeste leerling en de ouders van de pester(s). 
o Het gepeste kind niet over beschermen bijvoorbeeld naar school brengen of ‘ik zal 

het de pesters wel eens gaan vertellen’. Hiermee plaats je het gepeste kind juist in 
een uitzonderingspositie waardoor het pesten zelfs nog toe kan nemen. 

 
 
Begeleiding van de pester: 
  

o Praten; zoeken naar de reden van het ruzie maken/ pesten (baas willen zijn, jaloezie,    
verveling, buitengesloten voelen). Hierbij is contact met de  ouders ook belangrijk:  
elkaar informeren en overleggen. De oorzaak voor het pesten* hoeft immers niet 
(alleen)  binnen school te liggen. 

o Laten inzien wat het effect van zijn/ haar gedrag is voor de gepeste. 
o Excuses aan laten bieden. 
o In laten zien welke sterke (leuke) kanten de gepeste heeft. 
o Pesten is verboden in en om de school: wij houden ons aan deze regel; straffen als    

het kind wel pest – belonen (schouderklopje) als kind zich aan de regels houdt. 
o Kind leren niet meteen kwaad te reageren, leren beheersen. Denk bijvoorbeeld aan 

de ‘oversteektechniek’ van Kwink (stop - word rustig - steek over - verander samen 
de situatie). 

o Zoeken van een sport of club; waar het kind kan ervaren dat contact met andere 
kinderen wel leuk kan zijn.  

o Inschakelen hulp; sociale vaardigheidstrainingen ; Jeugdgezondheidzorg; huisarts; 
GGD.  

  
* Oorzaken van pestgedrag kunnen zijn: 
  

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

 
 
Adviezen aan de ouders van onze school: 
  
Ouders van gepeste kinderen: 
 

o Houd de communicatie met uw kind open, blijf in gesprek met uw kind.  
o 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. 
o Pesten op school kunt u het beste direct met de leerkracht bespreken. 
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o Door positieve stimulering en zgn. schouderklopjes kan het zelfrespect vergroot 
worden of weer terug komen. 

o Stimuleer uw kind tot het beoefenen van een sport. 
o Steun uw kind in het idee dat er een einde aan het pesten komt. 

 
  
Ouders van pesters: 
 

o Neem het probleem van uw kind serieus. 
o Raak niet in paniek: elk kind loopt kans pester te worden. 
o Probeer achter de mogelijke oorzaak te komen. 
o Maak uw kind gevoelig voor wat het  anderen aandoet. 
o Besteed extra aandacht aan uw kind. 
o Stimuleer uw kind tot het beoefenen van een sport. 
o Corrigeer ongewenst gedrag en benoem het goede gedrag van uw kind. 
o Maak uw kind duidelijk dat u achter de beslissing van school staat. 

 
 
Alle andere ouders: 
 

o Neem de ouders van het gepeste kind serieus 
o Stimuleer uw kind om op een goede manier met andere kinderen om te gaan 
o Corrigeer uw kind bij ongewenst gedrag en benoem goed gedrag. 
o Geef zelf het goede voorbeeld 
o Leer uw kind voor anderen op te komen. 
o Leer uw kind voor zichzelf op te komen 

 
 
 
 
  
  
  

 

 
  


