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1. Inleiding 
 

1.1 Doel 
Dit pestprotocol heeft als doel: 

 Alle kinderen moeten 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. Voor ouders 

zal er jaarlijks een ouderavond plaatsvinden over de Vreedzame school, waarbij 

omgangsvormen centraal staan. 

 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, leerlingen, ouders en MR onderschrijven gezamenlijk dit anti-pestprotocol. 

 

1.2 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 

(hierna genoemd: ouders) 

 De school moet proberen pestproblemen te voorkomen. Het onderwerp pesten moet met de 

kinderen bespreekbaar gemaakt worden, waarna met hun regels worden vastgesteld. Dit staat 

los van het feit of er wel of niet wordt gepest. 

 Als pesten optreedt, moeten leerkrachten (in samenwerking met ouders) dat kunnen 

signaleren en duidelijk stelling nemen. 

 De leerkracht biedt altijd hulp aan de gepeste en begeleidt de pester, indien nodig met 

ouders en/of externe deskundigen. 

 Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch weer de kop opsteekt, moet de school 

beschikken over een directe aanpak. Hier verwijzen wij naar het protocol schorsing en 

verwijdering. 

 Wanneer een probleem niet op de juiste wijze wordt aangepakt of de aanpak niet het 

gewenste resultaat oplevert, dan is de inschakeling van de intern contactpersoon (hierna 

ICP)nodig. De ICP kan het probleem onderzoeken, deskundigen raadplegen en het bevoegd 

gezag adviseren.  

 

1.3 De anti-pestcoördinatoren (APC) 

Zij hebben de volgende taken: 

 Zij zijn verantwoordelijk voor het anti-pestbeleid binnen onze school; zij houden zicht op de 

berichtgeving en wetgeving omtrent het onderwerp pesten binnen het primair onderwijs zodat 

ons anti-pestbeleid up-to-date is en voldoet aan de wet.  

 Zij zijn er verantwoordelijk voor dat alle direct betrokken partijen kennis hebben van het anti-

pestprotocol en zullen er voor zorgen dat dit ‘leeft’ binnen de school. 

 Eens in het jaar zullen zij het anti-pestprotocol op een teamvergadering op de agenda zetten; 

dit om als team gezamenlijk te beoordelen of het protocol nageleefd wordt, of het up-to-date is 

en of we als team er zaken in zouden willen veranderen. 
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 Binnen onze school zijn zij het aanspreekpunt voor alles wat te maken heeft met pesten. 

Zowel leerlingen als ouders en leerkrachten kunnen een beroep op hun doen. Zij zullen 

samen met de betreffende leerling, ouder en leerkracht het pestprobleem in kaart brengen en 

op zoek gaan naar oplossingen. Vervolgens zal de APC een controlerende functie hebben op 

de uitvoering van de oplossing. 

 Pestgevallen worden bijgehouden in een logboek. Deze staat op SharePoint en kan door alle 

leerkrachten bijgewerkt worden. De ACP checkt wekelijks of er nieuwe gevallen zijn gemeld. 

 

2. Wat is pesten? 

 

2.1 Onderscheid plagen en pesten 

 

Plagen 

We spreken over plagen wanneer kinderen min of meer aan elkaar gewaagd zijn. Het gedrag bij 

plagen is onschuldig en het gaat meestal om een vorm van spel. Plagen wordt door de betrokkenen 

niet bedreigend of echt vervelend gevonden. Plagen is niet systematisch (steeds weer opnieuw) en 

heeft geen nadelige gevolgen voor degene die het ondergaat. 

Pesten 
We spreken van pesten als dezelfde persoon regelmatig en systematisch bedreigd en geïntimideerd 

wordt. Pesten is een vorm van geweld en daarmee grensoverschrijdend en zeer bedreigend. Een 

klimaat waarin gepest wordt, tast iedereen aan. In een klas waar gepest wordt, kunnen alle leerlingen 

en leerkrachten worden betrokken. Pestgedrag moet serieus worden genomen. 

 

Klikken 

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: ‘klikken mag, als je pesten zag’ 

 

2.2 Voorbeelden en vormen 

 

Op school maken we onderscheid tussen ‘traditioneel’ pesten en cyberpesten. Dit onderscheid is 

gemaakt omdat, er een verschil zit in de aanpak. Daarnaast is cyberpesten strafbaar volgens de wet. 

 

2.2.1 Voorbeelden van ‘traditioneel’ pestgedrag 

Pesten kan allerlei voorbeelden aannemen. Hieronder volgen 5 categorieën met voorbeelden van het 

bijbehorende gedrag. 

 

Verbaal: 

Schelden, dreigen, belachelijk maken, uitlachen of bijnamen geven op basis van lichaamskenmerken, 

(etnische) afkomst, geloof of seksuele voorkeur of n.a.v. een verkeerd antwoord in de klas. 

Fysiek: 

Trekken, duwen, spugen, schoppen, slaan, laten struikelen, krabben, bijten, aan de haren trekken of 

betasten op een seksueel beladen manier. 
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Intimidatie: 

Achtervolgen of opwachten, in de val laten lopen, de doorgang versperren of klem zetten, dwingen om 

bezit af te geven of seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

Isolatie: 

Uitsluiten door klasgenoten, voortdurend laten merken dat iemand niet gewenst is, roddelen of 

negeren. 

Stelen of vernielen van bezittingen: 

Afpakken, beschadigen of kapotmaken van spullen. 

 

2.2.2 Cyberpesten 

Wat is cyberpesten? 

Cyberpesten is een relatief nieuwe vorm van pesten met hele eigen kenmerken. Vandaar volgt 

hieronder een uitgebreider stuk over deze vorm van pesten. 

 

Cyberpesten is een specifieke vorm van pesten. Het vindt niet fysiek plaats maar via digitale middelen. 

Voorbeelden zijn: 

 (anoniem) schelden, roddelen of bedreigen via SMS, WhatsApp en verschillende social media 

kanalen als Facebook, Instagram, TikTok en andere programma’s; 

 foto’s van mobieltjes of webcams delen; 

 privégegevens versturen of op een site plaatsen; 

 wachtwoorden of creditcardgegevens stelen en misbruiken; 

 haatprofielen aanmaken op social mediasites; 

 virussen of e-mailbommen (versturen). 

 

Cyberpesten is over het algemeen anoniem is en kan ongevraagd 24 uur per dag in je huis komen. 

Daarom neemt onze school gericht een aantal aanvullende maatregelen. De effecten kunnen namelijk 

(nog) erger zijn dan bij ‘traditioneel’ pesten. Opnames die via de webcam of mobiele telefoon worden, 

worden opgeslagen door de ontvanger. Deze opnames verdwijnen nooit meer echt, omdat 

verspreiden razendsnel gaat en soms over de hele wereld. 

 

De school wil cyberpesten voorkomen door: 

 leerlingen bewust te maken van de gevaren van het internet, de effecten van cyberpesten en 

het feit dat het voor de wet strafbaar is. Dit doen met behulp van gerichte voorlichting en 

ondersteunende programma’s. Dit gebeurt vanaf groep 6; 

 samen met leerlingen afspraken maken over internetgedrag; 

 het cyberpesten bespreekbaar te maken in de groep en de leerlingen elkaar daarop aan te 

laten spreken; 

 leerlingen duidelijk maken welke sancties er kunnen staan op cyberpesten; 

 ouders worden via ouderavonden en de nieuwsbrief gewezen op mogelijke risico’s van 

internetgebruik door kinderen. 
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Maatregelen 

Wanneer de school een melding krijgt van cyberpesten, worden er (afhankelijk van de vorm en ernst) 

de volgende maatregelen genomen: 

 de leerkracht of APC gaat in gesprek met de getroffen leerling; 

 de leerkracht of APC neemt contact op met de ouders van zowel slachtoffer als dader (indien 

bekend); 

 de leerkracht of APC meldt het incident bij de ICP in school; 

 de APC neemt contact op met de provider met het verzoek het (beeld)materiaal te 

verwijderen; 

 de leerkracht op APC adviseert ouders van het slachtoffer aangifte te doen bij de politie; 

 de leerkracht of APC probeert de dader(s) te achterhalen en neemt maatregelen indien het 

een leerling van school betreft. 

 

Voorbeelden 

 

Voorbeeld 1: een leerling wordt lastig gevallen (stalking). 

 Leer de leerling assertief te zijn (nee zeggen, contact afsluiten); 

 laat de leerling niet ingaan op de stalker; 

 breng ouders op de hoogte; 

 probeer de dader te achterhalen via systeembeheerder en slachtoffer; 

 adviseer ouders en leerling om bewijslast te verzamelen; 

 adviseer ouders aangifte te doen bij de politie. 

 

Voorbeeld 2: over een leerling wordt geroddeld op social media. 

 Geef steun en luister naar de leerling; 

 adviseer de leerling berichten op te slaan en bewijslast te verzamelen; 

 neem contact op met de ouders; 

 probeer de dader op te sporen. Soms is de identiteit te achterhalen door uit te zoeken vanaf 

welke computer het bericht is verzonden. Je gebruikt daarvoor de logfiles van de school-

server. Daarvoor is technische ondersteuning nodig van een ICT-coördinator, 

systeembeheerder, en/of externe beheerder. Dit kan alleen als het pesten via een computer 

op school gebeurt; 

 ga na wanneer het bericht verstuurd is en welke groep op dat moment gebruik maakte van de 

computers. De stijl van het bericht en eventuele taalfouten kunnen de dader verraden. De 

dader kan wellicht ook gevonden worden door in de klas te praten over wat er gebeurd is. 

Soms is de dader niet te achterhalen en zit er niets anders op dan het effect te minimaliseren. 

Dat kan het beste door het slachtoffer op het hart te drukken niet te reageren op haatmail of 

andere ongewenste berichten. 

 

Blokkeren van afzenders 

Sommige programma’s hebben de mogelijkheid om specifieke afzenders te blokkeren. Verwijs ouders 

naar onderstaande websites voor meer informatie. Op den duur loont het wellicht de moeite de 

leerlingen een nieuw mailadres te geven. Vertel leerlingen dat ze altijd heel voorzichtig moeten zijn 

met het doorgeven van hun mailadres aan anderen en het accepteren van vriendschapsverzoeken 

 

www.internetsporen.nl - hoe sporen te achterhalen op het internet 

http://www.internetsporen.nl/
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https://veiliginternetten.nl/themes/kinderen-online/ - hoe kun je veilig gebruik maken van het internet 

2.3 Oorzaken van pestgedrag kunnen zijn: 

 een problematische thuissituatie; 

 voortdurend gevoel van anonimiteit; 

 voortdurend in een niet-passende rol gedwongen worden; 

 voortdurend de competitie met elkaar aangaan; 

 een voortdurende strijd om macht in de klas of in de buurt. 

 

3. Aanpak van de ruzies en pestgedrag met de vijfsporenaanpak 
 

3.1 Betrokkenen 

Bij de aanpak van het pesten zijn 5 partijen betrokken, te weten: 

1. het gepeste kind; 

2. de pester; 

3. de klasgenoten; 

4. de school / de leerkracht / I.B’er; 

5. de ouders. 

We gebruiken de vijfsporenaanpak van Bob van der Meer om het pesten aan te pakken. Deze aanpak 

richt zich op alle betrokken partijen. 

 

3.2 De 5 sporen 

1. Steun bieden aan het kind dat gepest wordt; 

2. steun bieden aan de pester; 

3. de ouders van het slachtoffer en de dader(s) steunen en de ouders van de middengroep indien 

noodzakelijk informeren; 

4. mobiliseren van de zwijgende middengroep; 

5. de algemene verantwoordelijkheid van de school en professionalisering van de leerkrachten. 

 

3.3 Toelichting op iedere punt 

1. We luisteren naar wat er gebeurd is. We laten aan het kind merken dat hij/zij uniek is en dat we 

er voor hem/haar willen zijn. We nemen het probleem serieus. We gaan samen met het kind op 

zoek naar mogelijke oplossingen en begeleiden het kind hier in. Indien nodig schakelen we 

externe hulp in. We houden vervolggesprekken. 

 

2. We nemen de tijd voor een gesprek met het kind. Pesten gebeurt nooit zonder reden, we vinden 

het daarom belangrijk om achter de oorzaak te komen. We zullen ingaan op wat pesten met het 

slachtoffer doet. We zorgen ervoor dat het kind zich veilig voelt en leggen uit wat we als school 

zullen doen om het pesten te stoppen. We stellen hierin duidelijke grenzen. 

 

3. We zullen ook de groep op de hoogte stellen van het pesten. We praten met de groep over ieders 

eigen rol. De groep kan het pesten doorbreken door een actieve rol te spelen in het proces. Het is 

belangrijk dat de groep leert het pesten bespreekbaar te maken met leerkrachten en ouders. De 

groep heeft de mogelijkheden om zelf met oplossingen te komen waarin ze zelf een actieve rol 

spelen. (Deze stap kan afhangen van de gevoeligheid van het slachtoffer). 

https://veiliginternetten.nl/themes/kinderen-online/
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4. Wij als school zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van de kinderen binnen de school. We 

vinden het belangrijk dat alle leerkrachten en ander personeel binnen onze school kunnen 

handelen bij pestgedrag. Binnen onze school zijn Ciska van der Maten en Jeroen Troost onze 

APCs. Zij zijn het aanspreekpunt als het gaat om pestgedrag en zijn verantwoordelijk voor het 

anti-pestbeleid binnen onze school. 

 

5. We zullen ouders ervan op de hoogte stellen als hun kind in een pestsituatie zit. We zullen de tijd 

nemen het probleem met ouders te bespreken. Ouders zijn altijd welkom met vragen of om hun 

verhaal te doen. 

   

Achtergrond over de ondersteuning van de partijen is te vinden verderop in dit protocol (zie hoofdstuk 

4. Begeleiding).  

 

3.4 Aanpak 

Onze aanpak is gebaseerd op 3 fases: 

1. voorkomen; 

2. aanpak; 

3. consequenties. 

 

3.4.1 Voorkomen 

De school: 

 stelt ouders/verzorgers bij aanmelding op de hoogte van de aanwezigheid van het anti-

pestprotocol; 

 bevordert het pedagogisch klimaat, o.a. door expliciete lessen (Vreedzame School); 

 zorgt ervoor dat het thema pesten jaarlijks behandeld wordt; 

 onderkent de voorbeeldfunctie, kan stelling nemen en is eenduidig in de aanpak; 

 leert de kinderen wat het verschil is tussen pesten/plagen en klikken/melden; 

 bespreekt de gedragsregels van de school en de leerkracht stelt samen met de leerlingen in de 

eerste wek van het schooljaar gedragsregels op voor in de groep; 

 evalueert periodiek de impact en grootte van het pesten op school; 

 bespreekt periodiek de ontwikkeling van de groep en de leerlingen individueel op sociaal-

emotioneel niveau en volgt deze met een volgsysteem (SCOL, KIJK); 

 onderneemt actie indien er signalen zijn van pesten; 

 werkt met een stichting breed gedragen internetprotocol voor leerlingen en leerkrachten; 

 geeft in de groepen 5 t/m 8 lessen mediawijsheid. 

 

De ouders/verzorgers: 

 onderkennen hu voorbeeldfunctie. Van hen wordt verwacht dat ze het handelen van hun kind 

objectief bekijken; 

 conformeren zich door aanmelding op school aan het pestprotocol; 

 hebben zicht op de devices van de kinderen  
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3.4.2 Aanpak 

Stappen in aan aanpak van pesten. Wat doen we bij… 

Vermoeden van pesten: 

 overleg (collegiale consultatie) over al dan niet te nemen actie; 

 aandacht aan pesten schenken in de klas; 

 betrokken leerlingen aanspreken; 

 afspraken maken met de groep over hoe met elkaar om te gaan; 

 ouders van betrokken leerlingen inlichten; 

 melding maken in het anti-pestlogboek op SharePoint. 

 

Constateren/waarnemen van pesten: 

 overleg (collegiale consultatie) over al dan niet te nemen actie; 

 bespreken in de klas, waarbij stelling genomen wordt. Bespreek wat er is gebeurd; 

 rol van de groep bespreken; 

 hulp bieden aan pester en gepeste; 

 ouders van betrokken leerlingen inlichten 

 melding in het anti-pestlogboek en afspraken maken over terugkoppeling (met beide partijen); 

 pester biedt excuses aan de gepeste. 

 

Herhaaldelijk pestgedrag: 

 overleg (collegiale consultatie) over al dan niet te nemen actie; 

 gesprek met ouders en evt. Directie; 

 melding in het anti-pestlogboek en afspraken maken over terugkoppeling (met beide partijen). 

 

3.4.3 Consequenties  
De straf is opgebouwd uit 5 fases; afhankelijk van hoe lang de pester door blijft gaan met zijn/haar 

pestgedrag en geen verbetering vertoont in zijn/haar gedrag: 
 

Fase 1 

 Een of meerdere pauzes binnen blijven; 

 nablijven tot alle kinderen naar huis vertrokken zijn; 

 een schriftelijke opdracht zoals een stelopdracht over de toedracht van zijn/haar rol in het 

pestprobleem; 

 door gesprek; bewustwording voor wat dit met het gepeste kind doet; 

 afspraken die gemaakt zijn gelijk noteren in het logboek; 

 ouders worden via de mail op de hoogte gesteld. 

 

Fase 2 

Een gesprek met de ouders, als voorafgaande acties op niets uitlopen. De medewerking van ouders 

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

activiteiten vastgelegd in het ‘dit kan niet’ schrift en de school heeft al het mogelijke gedaan om een 

einde te maken aan het pestprobleem. Hier wordt de APC ingeschakeld. Er zal een gesprek 

plaatsvinden met leerkracht, ouders en kind. 
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Fase 3 

Bij aanhoudend pestgedrag kan professionele hulp ingeschakeld worden zoals buurtteam. 

 

Fase 4 

Bij aanhoudend pestgedrag kan er voor gekozen worden een leerling (tijdelijk) in een andere groep te 

plaatsen, binnen de school. 

 

Fase 5 

In extreme gevallen kan het schorsing en verwijdering protocol ingezet worden. 

 

 

3.5 Registratie 

Vanaf het moment dat er sprake is van (een vermoeden van) pesten, wordt dit geregistreerd in het 

anti-pestlogboek. Hierin staan per groep de gevallen beschreven met data en omschrijving van 

gesprekken, wie de gesprekken heeft gevoerd en welke afspraken zijn gemaakt. Dit logboek is vrij in 

te zien en te bewerken door alle medewerkers en wordt wekelijks bekeken door de APCs. 

 

4. Begeleiding 
 

Begeleiding bieden we niet alleen aan het gepeste kind, maar ook aan de pester(s). Hoe we dat doen 

leest u hier onder. Tot slot hebben we nog enkele adviezen voor ouders van alle partijen 

 

4.1 Begeleiding aan de gepeste leerling 

 Medeleven tonen, luisteren en vragen: hoe en door wie wordt er gepest; 

 nagaan hoe de leerling zelf reageert: wat doet hij/zij voor, tijdens en na het pesten; 

 huilen of heel boos worden is juist vaak een reactie die de pester wilt uitlokken. We laten de 

leerling zien dat je op een andere manier kunt reageren; 

 zoeken en oefenen naar een andere reactie. Bijvoorbeeld: je niet afzonderen; 

 het gepeste kind in laten zien waarom een kind pest; 

 nagaan welke oplossing het kind zelf wil; 

 sterke kanten van de leerling benadrukken; 

 belonen als het kind zich sterker/beter opstelt;  

 praten met de ouders van beide partijen; 

 het gepeste kind niet ‘over-beschermen’ of beloven dat je de pesters wel aanpakt. Hiermee 

zet je kinderen in een uitzonderingspositie en kan het pesten zelfs toenemen. 
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4.2 Begeleiden van de pester 

 Praten: zoeken naar een reden van het ruzie maken; 

 laten inzien wat het effect is van zijn gedrag; 

 excuses aan laten bieden; 

 in laten zien welke leuke kanten het gepeste kind heeft; 

 pesten is verboden: dus straffen als het gebeurt en positieve bevestiging geven als het goed 

gaat. 

 kind leren beheersen: eerst denken, niet meteen kwaad worden; 

 contact met ouders opnemen; 

 zoeken van sport, club of hobby. Waar het kind zijn energie kwijt kan; 

 inschakelen hulp: buurtteam, sociale vaardigheidstraining o.i.d. 

 

4.3 Adviezen aan de ouders van onze school 

Ouders van het gepeste kind 

 Houdt de communicatie met uw kind open. Blijf met elkaar in gesprek gaan 

 Als pesten niet op school gebeurt maar op straat, probeert u dan contact op te nemen met de 

ouders van de pester om zo het probleem bespreekbaar te maken 

 Pesten op school kunt u het beste melden bij de leerkracht, de APC of in uiterste gevallen bij de 

directie 

 Door positieve stimulering, complimenten en schouderklopjes kan het zelfrespect van uw kind 

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; ieder kind loopt kans pester te worden 

 Probeer achter de mogelijke oorzaak te komen 

 Maak uw kind gevoelig voor wat het anderen aandoet 

 Besteed extra (positieve) aandacht aan uw kind 

 Stimuleer uw kind tot het beoefenen van een sport 

 Corrigeer ongewenst gedrag en benoem/stimuleer het goede gedrag 

 Geef zelf het goede voorbeeld 

 Maak uw kind duidelijk dat u achter de beslissing van de school staat 
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Alle andere ouders 

 Neem de ouders van het gepeste kind serieus 

 Stimuleer uw kind om op een goede manier met anderen om te gaan 

 Corrigeer uw kind bij ongewenst gedrag en benoem het goede gedrag 

 Geef zelf het goede voorbeeld 

 Leer uw kind voor anderen opkomen 

 Leer uw kind voor zichzelf opkomen 

 Wanneer er op school iets is gebeurd en het is opgelost, kom er dan thuis niet op terug. Opgelost 

is opgelost! 

 Denk er aan wat u bespreekt aan tafel. Bedenk dat kinderen meer horen en opslaan dan u denkt 

 

In alle gevallen: als u er niet uitkomt, bedenk dan dat u altijd op school terecht kunt. Heeft de school 

ook geen pasklare oplossing, dan kunnen zij externe hulp inschakelen. 

 

 

 

Ondertekening voor akkoord: 

Namens de MR:  

Naam: 

Datum: 

Handtekening: 

 

 

 

 

 

Ondertekening voor akkoord: 

Namens de school: 

Naam: 

Datum: 

Handtekening: 


