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Inleiding

Waarom een pestprotocol?
De Bisschop Ernstschool wil haar kinderen een veilig pedagogisch klimaat bieden, waarin zij
zich harmonieus en op een prettige wijze kunnen ontwikkelen. De leerkrachten bevorderen
deze ontwikkeling door het scheppen van een veilig klimaat in een prettige werksfeer in de
klas en op het schoolplein. In veruit de meeste gevallen lukt dit door de ongeschreven regels
aan te bieden en deze te onderhouden. Maar soms is het gewenst om duidelijke afspraken met
de kinderen te maken. Een van die duidelijke regels is dat kinderen met respect met elkaar
dienen om te gaan. Dat het niet altijd als vanzelfsprekend wordt ervaren, geeft aan dat we het
kinderen moeten leren en daar dus energie in moeten steken.
Ons pedagogisch uitgangspunt is dat alle kinderen met elkaar moeten leren omgaan. Dat
leerproces verloopt meestal vanzelf goed, maar het kan ook voorkomen dat een kind in een
enkel geval systematisch door andere kinderen wordt gepest.
Dan kan een kind zodanig in de knoop komen met zijn schoolomgeving, dat de ongeschreven
regels van de leerkracht niet meer voldoende veiligheid bieden en daarmee de gewenste
ontwikkeling onderbreken. In een dergelijk geval is het van belang dat de leerkracht onder
ogen ziet, dat er een ernstig probleem in zijn of haar groep is. In een klimaat waarin het
pesten gedoogd wordt, worden ook de pedagogische structuur en de veiligheid daarin ernstig
aangetast.
Voor de Bisschop Ernstschool is dat een niet te accepteren en ongewenste situatie. Dit
protocol is een vastgestelde wijze waarop we het pestgedrag van kinderen in voorkomende
gevallen benaderen. Het biedt alle betrokkenen duidelijkheid over de impact, ernst en ook
specifieke aanpak van dit ongewenste gedrag.
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Begripsomschrijvingen

Wat is 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 met allerlei
conflicten om te gaan. Dat is een vaardigheid die later in hun leven van pas komt bij
conflicthantering, waar iedereen in zijn leven mee te maken krijgt.

Voorbeelden van specifiek pestgedrag
Verbaal:

● Vernederen : “Haal jij alleen de ballen maar uit de bosjes, je kunt niet goed genoeg
voetballen om echt mee te doen:

● Schelden: “viespeuk, etterbakje, mietje”etc
● Dreigen: “Als je dat doorvertelt, dan grijpen we je”
● Belachelijk maken, uitlachen bij lichaamskenmerken of bij een verkeerd antwoord in

de klas.
● Kinderen een bijnaam geven op grond van door de kinderen als negatief ervaren

kenmerken ( rooie, dikke, dunne, flapoor, centenbak etc. )
● Gemene briefjes schrijven om een kind uit een groepje te isoleren of echt steun te

zoeken om samen te kunnen spannen tegen een ander kind.

Fysiek:
● Trekken en duwen of zelfs spugen.
● Schoppen en laten struikelen.
● Krabben, bijten en haren trekken.

Intimidatie:
● een kind achterna blijven lopen of een kind ergens opwachten.
● iemand in de val laten lopen, de doorgang versperren of klem zetten tussen de fietsen.
● dwingen om bezit dat van jou is af te geven.
● een kind dwingen bepaalde handelingen te verrichten, bijvoorbeeld geld of snoep

meenemen.

Isolatie:
● steun zoeken bij andere kinderen dat het kind niet wordt uitgenodigd voor partijtjes en

leuke dingetjes.
● Uitsluiten: het kind mag niet meedoen met spelletjes, niet meelopen naar huis, niet

komen op een verjaardag.
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Stelen of vernielen van bezittingen:
● Afpakken van schoolspullen, kleding of speelgoed.
● Beschadigen en kapotmaken: boeken bekladden, schoppen tegen en gooien met een

schooltas, banden van de fiets lek steken.
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De betrokkenen
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. Uit onderzoek blijkt
dat kinderen gepest worden in situaties waarin pesters al de kans krijgen om een slachtoffer te
pakken te nemen. Er is dan al sprake van een onveilige situatie, waarbinnen een pester zich
kan manifesteren en zich daarin ook nog verder kan ontwikkelen. Kinderen die gepest
worden doen vaak andere dingen dan de meeste leeftijdsgenoten in hun omgeving. Ze spelen
een ander instrument , doen aan een andere sport of zitten op een ander 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.
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
leeftijdsgenoten. Jongens die worden gepest horen bijna nooit tot de motorisch beter
ontwikkelde kinderen.
De pesters:
Kinderen die pesten zijn vaak juist fysiek wel de sterkste 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 populair te zijn in een klas, maar ze dwingen
hun populariteit af in de groep 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 en die aan duidelijkheid niets te wensen overlaat: Je bent
voor me of je bent tegen me. Hier gaat een grote dreiging uit naar de gezamenlijke omgeving
van pester en slachtoffer.
Meisjes pesten minder openlijk dan jongens en vaak op een subtiele manier waarbij de
uitdaging naar het gezag ter plekke niet echt aan de orde is. Ze pesten meer met woorden,
maken geniepige opmerkingen of sluiten andere kinderen buiten. Meisjes opereren minder
individueel en meer met groepsvorming in de zin van er al dan niet bij te horen. Fysiek
geweld komt bij deze groep pesters veel minder voor.
De meelopers en de andere kinderen:
De meeste kinderen zijn niet direct betrokken bij pesten in de directe actieve rol van pester.
Sommige kinderen behouden enige afstand en andere kinderen doen incidenteel mee. Dit zijn
de zogenaamde “meelopers” . Er zijn ook kinderen die niet merken dat er gepest wordt, of er
zijn kinderen die het niet willen weten dat er gepest wordt in hun directe ( school) omgeving.
Het specifieke kenmerk van een meeloper is de grote angst om zelf in de slachtofferrol te
raken. Maar het kan ook zijn dat meelopers stoer gedrag wel interessant vinden en denken
daardoor in populariteit mee te liften met de pester in kwestie.
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Vooral meisjes doen nogal eens mee met pesten om een vriendin te behouden. Als kinderen
actiever gaan meespelen in een grotere groep, voelen ze zich minder betrokken en
verantwoordelijk voor wat er met pesten wordt aangericht. Alles wat in een groep gebeurt
laat
het individueel denken meer en meer achter zich en zo kan met name groepsgedrag leiden tot
excessen die achteraf voor iedereen inclusief de pesters onacceptabel zijn.

Als de meelopers niet meedoen, staat de pester alleen. Als die alleen staat en ziet dat er
niemand meedoet, dan gaat de lol in pesten redelijk snel over. Maak de kinderen die pesten of
die meedoen heel duidelijk dat het erg is en dat je het niet grappig vindt. Als iedereen steeds
zegt: Hou op, dit is niet grappig! of als je zo graag de baas speelt organiseer dan leuke
dingen. Geef je duidelijk steun aan het gepeste kind, die voelt zich zo meer begrepen. Je zegt
ook heel duidelijk tegen de pester dat er iets gebeurt wat niet goed is. Gelukkig vinden de
meeste kinderen pesten niet goed!

Kinderen die pestgedrag signaleren en dit bij de leerkracht aangeven, vervullen dus een
belangrijke rol. Ook de ouders kunnen een belangrijke rol spelen. Ouders van kinderen die
gepest worden en die dit probleem met de school willen bespreken, zijn natuurlijk altijd
emotioneel bij het onderwerp betrokken. De gevoelde onmacht bij deze ouders wordt door
hen sterk ervaren en is niet altijd een goede leidraad tot een rationeel handelen. De ouder wil
maar een ding en dat is dat het pestgedrag ogenblikkelijk stopt. Ouders van kinderen die niet
direct bij het pesten betrokken zijn, kunnen meer afstand nemen. Daardoor zijn ze beter in
staat om duidelijk te maken aan hun kind dat er iets aan het pesten gedaan moet worden. Dit
is ook in het belang van de opvoeding en ontwikkeling van hun eigen kind. Als er in de
omgeving van een kind gepest wordt, heeft het kind zelf ook last van een onveilige,
onprettige sfeer in de groep of de klas.
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Het protocol

Voorwaarden:

- Pesten moet als probleem worden gezien door alle direct betrokken partijen:
Leerlingen ( gepeste kinderen, pesters en de zwijgende groep), leerkrachten en de
ouders.

- 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 ouders) dat kunnen
signaleren en een duidelijke stelling innemen.

- Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch weer de kop opsteekt, moet de school
beschikken over een directe aanpak.

Een pestproject alleen is niet voldoende om een eind te maken aan het pestprobleem. De
leerkracht is dag in dag uit aan het observeren om in voorkomende gevallen pro-actief op te
treden. Het is beter om het onderwerp regelmatig aan de orde te laten komen, zodat het ook
preventief werkt.

Hoe willen wij daar mee omgaan?

- Op school geven we wekelijks een les uit Kwink. Dit is een methode voor de groepen 1
t/m 8 op het gebied van sociale vaardigheden.

- 2 x per schooljaar wordt er een treiterenquête in de groepen 5 t/m 8 afgenomen. Deze
momenten worden opgenomen in de jaarplanning van school. Vooraf wordt met de
kinderen pagina 2 uit dit protocol (‘begripsomschrijvingen’) besproken en worden de
namen van de vertrouwenspersonen op school genoemd en uitgelegd wat hun taak is.

- Daarnaast worden de volgende documenten ingevuld:
Groepen 1 en 2: Invullen van de Kijk-registratie.
Groepen 3, 4 en 5: Invullen van 3 vragen*.
(afname 1 keer in het schooljaar, september/oktober)
Groepen 6, 7 en 8: Leerlingen vullen online vragenlijst in van Beekveld en Terpstra.
(afname 2 keren in het schooljaar, oktober/april)
*Groepen 3, 4 en 5
Vragen aan kinderen in je klas over hun welzijn.
1. Ga je graag naar school?
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2. Heb je het naar je zin in de groep?
3. Als er iets is, word je dan goed geholpen?
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- In het begin van elk schooljaar is er speciale aandacht voor het onderwerp pesten en
hoe met elkaar om te gaan. In de groepen 1 t/m 8 worden samen met de kinderen
omgangsvormen/regels met elkaar besproken en opgesteld. Onderwerpen als
veiligheid, omgaan met elkaar, rollen in een groep, aanpak van ruzies etc. kunnen aan
de orde komen.

- In de groepen 1 t/m 8 wordt met een bord gewerkt van ‘Stichting Leerkracht’. Op die
manier zijn de leerlingen samen eigenaar van te behalen doelen, wat de
betrokkenheid van de leerlingen bevordert.

- Het voorbeeld van 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.

Bisschop Ernstschool: “Een basisschool met een eigen- (onder-) wijs karakter”  



“Een school waar kinderen zich mogen ontwikkelen door het volgen van
ons onderwijs, dat zoveel mogelijk is afgestemd op hun

onderwijsbehoefte”

7

Regel 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 aan de leerkracht vragen. Dit wordt niet gezien als klikken.

Regel 2:

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.

Aanpak van de ruzies en pestgedrag in vijf stappen:

Wanneer leerlingen ruzie met elkaar hebben en /of pesten proberen zij en wij:

1) Er eerst zelf ( en samen ) uit te komen.
2) Op het moment dat een van 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.

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.
Bij herhaling van pesterijen/ ruzies tussen dezelfde leerlingen volgen sancties. ( zie
‘consequenties’)

4) Bij herhaaldelijke ruzie / pestgedrag neemt de leerkracht duidelijk stelling en houdt
een bestraffend gesprek met de leerling die pest / ruzie maakt. De fases van bestraffen
treden in werking. De leerkracht maakt een notitie in Parnassys, zodat er een
‘volgsysteem’ ontstaat. Leerkracht(en) en ouders proberen in goed overleg samen te
werken aan een bevredigende oplossing.

5) Leerkracht meldt de geconstateerde pestsituatie zonodig in een bouwoverleg.

De leerkracht biedt altijd hulp aan de gepeste en begeleidt de pester, indien nodig met de
ouders en/ of externe deskundigen.
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Consequenties
De leerkracht heeft het idee dat er sprake is van onderhuids pesten:

In een dergelijk geval stelt de leerkracht een algemeen probleem aan de orde om langs die
weg bij het probleem in de klas te komen.

De leerkracht ziet dat een leerling wordt gepest ( of de gepeste of medeleerlingen
komen het bij hem melden)  en vervolgens leveren stap 1 t/m 5 geen positief resultaat
op voor de gepeste.

De leerkracht neemt duidelijk een stelling in. De straf is opgebouwd in 4 fases; afhankelijk
hoelang de pester door blijft gaan met zijn/ haar pestgedrag en geen verbetering vertoont in
zijn / haar gedrag.

Fase 1:

● 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. Afhankelijk van de situatie.
● Door gesprek: Bewustwording voor wat hij / zij met het gepeste kind uithaalt.
● 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.

● Een gesprek met de ouders. De medewerking van de ouders wordt nadrukkelijk
gevraagd om een einde aan het probleem te maken. De school heeft alle activiteiten
vastgelegd in een notitie in Parnassys en de school heeft al het mogelijke gedaan om
een einde te maken aan het pestprobleem. Het kan gewenst zijn om eerder in fase 1 in
gesprek te gaan met ouders.

Fase 2:

● Bij aanhoudend pestgedrag kan deskundige hulp worden ingeschakeld zoals de
schoolbegeleidingsdienst, de schoolarts van de GGD, schoolmaatschappelijk werk
en/of het ZorgAdviesTeam (ZAT).

Fase 3:

● Bij aanhoudend pestgedrag kan er voor worden gekozen om een leerling tijdelijk in
een andere groep te plaatsen, binnen de school. Ook het ( tijdelijk) plaatsen op een
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andere school behoort tot de mogelijkheden. Hierover vindt overleg plaats met het
bevoegd gezag.
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Fase 4:

● In extreme gevallen kan een leerling geschorst of verwijderd worden. Hierin heeft het
bevoegd gezag het laatste woord.
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Begeleiding
Begeleiding van de gepeste leerling:

● Medeleven tonen en luisteren en vragen: Hoe en door wie wordt er gepest?
● Nagaan hoe de leerling zelf reageert, wat doet hij/zij voor en tijdens en na het

pesten.
● 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.
● Zoeken en oefenen van een andere reactie, bijvoorbeeld je niet afzonderen.
● Het gepeste kind in laten zien waarom een kind pest.
● Nagaan welke oplossing het kind zelf wilt.
● Sterke kanten van de leerling benadrukken.
● Belonen ( complimentjes) als de leerling zich anders/beter opstelt.
● Praten met de ouders van het gepeste kind en  de ouders van de pester(s).
● Het gepeste kind niet overbeschermen. Hiermee plaats je het gepeste kind juist in

een uitzonderingspositie waardoor het pesten toe kan nemen .
● Zoeken van een sport of club waar het kind kan ervaren dat contact met andere

kinderen wel leuk kan zijn.

Begeleiding van de pester:

● Praten: zoeken naar de reden van het ruzie maken/pesten ( baas willen zijn,
jaloezie, verveling, buitengesloten voelen)

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

het kind wel pest, belonen (complimentje ) als het kind zich aan de regel houdt.
● Kind leren niet meteen kwaad te reageren, leren beheersen, de ‘stop – eerst

nadenken- houding’( ook wel de stoplicht methode genoemd) of een andere
manier van gedrag aanleren.
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● Zoeken van een sport of club waar het kind kan ervaren dat contact met andere
kinderen wel leuk kan zijn.

● Inschakelen van hulp: Sociale vaardigheidstrainingen, jeugdgezondheidszorg,
huisarts, GGD

11

Adviezen aan de ouders van onze school

Ouders van gepeste kinderen

1. houd de communicatie met uw kind open, blijf in gesprek met uw kind.
2. Als het 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.
3. Op school kunt u het pesten het beste direct met de leerkracht bespreken.
4. Door positieve stimulering en complimentjes kan het zelfrespect vergroot worden of

weer terug komen.
5. Stimuleer uw kind tot het beoefenen van een sport.
6. Steun uw kind in het idee dat er een einde aan het pesten komt.

Ouders van pesters:

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

Alle andere ouders:
1. Neem de ouders van het gepeste kind serieus.
2. Stimuleer uw  kind om op een goede manier met andere kinderen om te gaan.
3. Corrigeer uw kind bij ongewenst gedrag en benoem goed gedrag.
4. Geef zelf het goede voorbeeld.
5. Leer uw kind voor anderen op te komen.
6. Leer uw kind voor zichzelf op te komen.
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Dit pestprotocol heeft als doel:

Alle kinderen mogen zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal
kunnen ontwikkelen.

Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen , als er
zich ongewenste situaties voordoen, elkaar aanspreken op deze regels en afspraken.

Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen stellen we alle kinderen in de
gelegenheid om met veel plezier naar school te gaan.

Leerkrachten, ouders en personeelsleden uit de medezeggenschapsraad, directie en
bevoegd gezag onderschrijven gezamenlijk dit pestprotocol.

Bisschop Ernstschool: “Een basisschool met een eigen- (onder-) wijs karakter”  



“Een school waar kinderen zich mogen ontwikkelen door het volgen van
ons onderwijs, dat zoveel mogelijk is afgestemd op hun

onderwijsbehoefte”
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