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Jenaplanschool de Driesprong 

Meester Gerritsweg 5 

8347 JP Eesveen 

tel: 0521-577245 

Email: directie@obsdriesprong.nl Protocol Pesten 

          
 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 1. Wat is pesten? 
 

Pesten op school: Hoe ga je er mee om? 

Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is  een probleem dat wij 

onder ogen willen zien en op onze school serieus aan willen pakken. 

 

Definitie van pesten: 

Onder pesten op school verstaan wij het volgende:  

Pesten is een systematische, psychologische, fysieke of seksuele handeling van geweld 

door een leerling of een groep leerlingen.  

 

Pesten heeft duidelijke kenmerken: 

 Pesten gebeurt opzettelijk 

 Pesten is bedoeld om schade toe te brengen (fysiek, mentaal of materieel) 

 Bij pesten is altijd sprake van ongelijke machtsverhoudingen  

 Pesten gebeurt systematisch 

 Pesten houdt niet vanzelf op, maar wordt eerder erger als er niet wordt 

ingegrepen 

 Pesten is van alle tijden en komt in alle groepen en culturen voor. 

 
Pesten is niet hetzelfde als plagen. Bij plagen zijn de machtsverhoudingen gelijk. 
 
Pesten is structureel en brengt kinderen tot wanhoop. Soms heeft dit traumatische 
en fatale gevolgen. Het structurele karakter van pesten vraagt om een structureel 
beleid. 
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Hoofdstuk 2: 
 
Voorwaarden voor de aanpak 

 

 Pesten moet als een probleem worden gezien door alle direct betrokken partijen: 

leerlingen (gepeste kinderen,de pesters en de zwijgende groep), de leerkrachten, de 

ouders/verzorgers en de directeur. 

 

 De school moet preventief proberen pestproblemen te voorkomen. Los van het feit 

of pesten wel of niet aan de orde is, moet het onderwerp pesten met de kinderen 

regelmatig worden besproken en moet het minimaal 4 x per jaar op de 

teamvergadering staan. 

 

 Als pesten optreedt, moeten de leerkrachten en de directeur (in samenwerking met 

de ouders) dat kunnen signaleren en moeten ze dit serieus nemen. 

 

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

school beschikken over een directe aanpak. 

 

 Weigert een school of een leerkracht het probleem aan te pakken, gebeurt dit op 

een onjuiste wijze, of heeft de aanpak geen resultaat, dan is inschakeling van een 

vertrouwenspersoon nodig. De schoolcontactpersoon (zie de schoolgids) verwijst de 

ouders door naar de vertrouwenspersoon. Deze dient, op verzoek van de ouders/ 

verzorgers van het gepeste kind, een klacht in bij de klachtencommissie, die het 

probleem onderzoekt en het bevoegd gezag adviseert over de te nemen maatregelen. 

Ouders kunnen ook op eigen initiatief contact opnemen met de vertrouwenspersoon. 

(zie de schoolgids). 

 

 

Wie ondernemen initiatieven? 

 

Directies, schoolteams, ouderraden, medezeggenschapsraden en besturen nemen 

initiatieven m.b.t. pesten, omdat het een ieders verantwoordelijkheid is dat leerlingen 

veilig zijn op school, zodat ze zich optimaal kunnen ontplooien. Door elkaar te steunen, 

komt een veilig schoolklimaat binnen bereik.  
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Hoofdstuk 3: Plan van aanpak 

 
De leraar: 

Leraren hebben een sleutelrol in de aanpak van het pesten. Zij zijn de eerst 

verantwoordelijken voor de aanpak op school. Ook wordt van leraren verwacht dat zij 

pesten vroegtijdig signaleren en effectief bestrijden, 

 

Het signaleren van pesten: 

Om het pesten tegen te gaan, moeten leraren eerst weten of en hoe er wordt gepest. 

Zij moeten bedacht zijn op signalen die kunnen wijzen op pestgedrag.  

 

Veelvoorkomende pesterijen: 

 volstrekt doodzwijgen 

 isoleren 

 psychisch en /of fysiek mishandelen 

 een kring vormen of insluiten in de klas, op de gang of op het schoolplein 

 buiten school opwachten 

 slaan of schoppen 

 op weg van en naar school achterna rijden 

 naar het huis van het slachtoffer gaan 

 nooit de echte naam van een klasgenoot noemen, maar een bijnaam 

 voortdurend zogenaamd leuke opmerkingen maken over een klasgenoot 

 opdracht geven huiswerk te maken of huiswerk innemen 

 bezittingen afpakken of stukmaken 

 cadeaus eisen of geld afpersen 

 jennen 

 het slachtoffer voortdurend de schuld van iets geven 

 steeds het slachtoffer uitschelden of ertegen gaan schreeuwen 

 opmerkingen maken over kleding of uiterlijk 

 beledigen 

 briefjes doorgeven 

 e-mails of sms-berichten met een bedreigende of beledigende inhoud versturen 

 beledigende afbeeldingen van het slachtoffer digitaal verspreiden of op het internet 

plaatsen  

 stalken via de mobiel 

 etc. 
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Leerkrachten, directeur en ouders moeten alert zijn op de manier waarop kinderen 

met elkaar omgaan en duidelijk stelling nemen wanneer bepaalde gedragingen hun 

norm overschrijden. De medewerking van de ouders wordt nadrukkelijk gevraagd. 

 

 

 

Hoe willen wij het op de Driesprong tegengaan? 

 Op de Driesprong willen we in samenwerking met de ouders een klimaat scheppen 

waar duidelijkheid heerst over de omgang met elkaar, waar verschillen worden  

geaccepteerd en waar ruzies worden opgelost door erover te praten. De ouders 

stellen we op de hoogte wanneer er incidenten plaatsvinden die te maken hebben met 

pestgedrag. 

 Wij stellen het onderwerp pesten regelmatig in de klas aan de orde. 

1. Een belangrijke stelregel is dat het inschakelen van de leerkracht niet 

wordt opgevat als klikken. Vanaf de kleutergroep wordt gewerkt aan het 

volgende:  

we gaan niet klikken, maar als je wordt gepest of je hebt ruzie en je hebt 

Stop, hou op gezegd, dan mag je altijd hulp aan de leerkracht vragen. Dit 

wordt niet gezien als klikken. 

2. Een medeleerling heeft ook de verantwoordelijkheid om het pestprobleem 

bij de leerkracht aan te kaarten. Alle leerlingen zijn immers 

verantwoordelijk voor een goede sfeer in de groep. 

 Om het jaar worden de vragenlijsten Sociale veiligheid  ingevuld door ouders, 

leerlingen en teamleden. Deze lijsten worden door de teamleden besproken en 

wanneer nodig wordt er actie ondernomen. 

 School maakt gebruik van de EGGO. Dit is een methode om de sociaal-emotionele 

ontwikkeling van de leerlingen te scoren. We kunnen zo het welbevinden van kinderen 

in kaart krijgen. 

 

 

Hoofdstuk 4: Sancties 
 

Leraren houden op de lerarenschijf meldingen van pesten bij in het logboek.  

Bij herhaaldelijk pestgedrag neemt de leerkracht duidelijk stelling en houdt een 

bestraffend gesprek met de leerling (en) die pest(en). Ouders worden telefonisch op de 

hoogte gesteld van het gedrag van hun kind en van de verschillende straffen die kunnen 

worden gegeven:   

 Een of meerdere pauzes binnen blijven 

 Nablijven tot alle kinderen naar huis zijn.  

 Een schriftelijke opdracht over de toedracht en zijn of haar rol in het 

pestprobleem. 

 Een indringend gesprek om bewustwording van het probleem te bewerkstelligen 

 Afspraken met de pester over gedragsveranderingen. Elke week een gesprek 

over de naleving van de afspraken. Ook denken in termen van beloning wanneer 

het gedrag ten positieve verandert. 



 5 

 

Als een leerling structureel pest worden de ouders van dit kind uitgenodigd voor een 

gesprek op school. De ouders krijgen een officiële waarschuwing.  

Leerkrachten, directeur en ouders proberen in goed overleg samen te werken aan een 

bevredigende oplossing. Wanneer er sprake is van een ernstig incident kan er een time 

out volgen voor de pester. Bij een eventuele herhaling van een ernstig incident kan er 

worden overgegaan tot een formele schorsing van een leerling. Het bevoegd gezag wordt 

voorafgaand aan de schorsing in kennis gesteld en om goedkeuring gevraagd. Deze 

procedure staat beschreven in de schoolgids van de Driesprong. 

 

  

Bij aanhoudend pestgedrag kan deskundige hulp worden ingeschakeld in de vorm van 

SOVA-training, begeleiding Dimence, Onderwijsbegeleidingsdienst, GGD, ambulante 

begeleiding. 

 

 

 

Hoofdstuk 5: Begeleiding 

 
Begeleiding van de gepeste leerling: 

 Luisteren en vragen: hoe en door wie wordt er gepest? 

 Nagaan hoe de leerling zelf reageert, wat doet zij/hij voor tijdens na het 

pesten? 

 Huilen of heel boos worden is juist vaak een reactie die een pester wil uitlokken. 

De leerling laten inzien dat je ook op een andere manier kunt reageren. 

 De  gepeste leerling laten inzien waarom een kind pest. 

 Nagaan welke oplossing de leerling zelf wil. 

 Sterke en positieve kanten van de leerling benoemen en benadrukken. 

 Belonen wanneer de leerling zich n.a.v. het gesprek anders gaat opstellen. 

 Praten met de ouders van de gepeste leerling en de ouders van de pester(s). Van 

deze gesprekken wordt een verslag gemaakt en dit verslag wordt ondertekend 

door de ouders. 

 Het gepeste kind niet overbeschermen. Hiermee plaats je het kind juist in een 

uitzonderingspositie waardoor het pesten zelfs nog wel kan toenemen. 

 

 

 

Begeleiding van de pester: 

 Zoeken naar de reden / de oorzaak van het pesten (de baas willen zijn, jaloezie, 

verveling, buitengesloten voelen). 

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

 Excuses aan laten bieden. 

 Laten inzien welke sterke, positieve kanten de gepeste en de pester hebben. 
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 Pesten is verboden op en om onze school, wij houden ons aan deze regel., 

Straffen als het kind wel pest, belonen (schouderklopje) als het kind zich aan de 

regels houdt) 

 Kind leren niet meteen kwaad te reageren, leren beheersen, de stop-eerst-

nadenken-houding of een andere manier van reageren aanleren. (tot 10 tellen). 

 Contact tussen ouders en school: elkaar informeren en overleggen.  

 Inschakelen hulp: sociale vaardigheidstrainingen; Jeugdgezondheidszorg, 

huisarts; GGD 

 Afspraken met kinderen worden gemeld aan de andere teamleden, zodat alle 

leerkrachten er in de gangen op het plein op een gedegen manier op kunnen 

reageren. Pesten is een probleem van ons allemaal. 

 

Oorzaken van pestgedrag kunnen zijn: 

 Steeds buitengesloten voelen 

 Steeds in een niet- passende rol worden gedrukt 

 Steeds met elkaar de competitie aangaan 

 Een voortdurende strijd om macht in de groep of in de buurt 

 Sociaal onhandige kinderen  

 Een problematische thuissituatie 

 

 

Hoofdstuk 6: Adviezen aan de ouders van onze school: 
 

Ouders van gepeste kinderen: 

 Houdt de communicatie met uw kind open, blijf in gesprek met uw kind, wees 

belangstellend over wat er op school en in de buurt gebeurt. 

 Pesten op school kunt u het beste direct met de desbetreffende leerkracht 

bespreken. 

 Door positieve stimulering en zogenaamde schouderklopjes kan het zelfrespect 

vergroot worden 

 Steun uw kind in het idee dat er een eind aan het pesten komt 

 

Ouders van pesters: 

 Neem het probleem van het kind serieus 

 Raak niet in paniek: elk kind loopt de kans pester, of meeloper te worden 

 Probeer achter de mogelijke oorzaak te komen 

 Maak uw kind gevoelig voor wat het met anderen doet 

 Corrigeer ongewenst gedrag en benoem het goede gedrag van uw kind 

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

 

 

Alle andere ouders: 

 Neem de ouders van het gepeste kind serieus 

 Stimuleer uw kind om op een goede manier met andere kinderen om te gaan 
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 Corrigeer uw kind bij ongewenst gedrag en benoem goed gedrag 

 Geef zelf het goede voorbeeld 

 Leer uw kind om op een goede manier voor anderen op te komen 

 Leer uw kind om op een goede manier voor zichzelf op te komen 

 

 

 

 

Het pestprotocol ligt in de school en is door ouders en leerlingen altijd door te 

nemen. 

 

Verwijzing naar het pestprotocol staat vermeld in de schoolgids. 

Website: www.obsdriesprong.nl 

 

Ouderraad en Medezeggenschapsraad hebben dit protocol en het verkorte 

protocol voor de kinderen in schooljaar 2009-2010 goedgekeurd en ondertekend. 

Voor de kinderen wordt het verkorte pestprotocol jaarlijks uitgebreid in de klas 

besproken en door alle kinderen ondertekend. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

http://www.obsdriesprong.nl/

