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Veiligheid op Nutsschool Lankforst 

 

Op Nutsschool Lankforst willen wij kinderen een veilig pedagogisch klimaat bieden, waarin zij zich 

harmonieus en op een prettige en positieve wijze kunnen ontwikkelen. Dit houdt in dat er sprake is 

van een prettige sfeer in de klas en op het schoolplein, en dat elke leerling de ruimte en veiligheid 

voelt om zichzelf te kunnen zijn. Er is sprake van open en vriendelijke communicatie tussen de 

leerkracht en de leerlingen, en de leerlingen onderling. 

Ons pedagogisch uitgangspunt is dat wij de kinderen willen leren hoe je omgaat met elkaar. Dit 

betekent dat wij primair werken vanuit het systematisch aanleren van sociaal- emotionele 

vaardigheden. Denk hierbij aan vaardigheden met betrekking tot onderwerpen als sfeer in de groep, 

communicatie, diversiteit, zelfvertrouwen, e.d. 

De leerkracht speelt een grote rol in het scheppen van een veilig klimaat. Op welke wijze met het 

thema wordt omgegaan, is afhankelijk van de leeftijd van de kinderen. Naarmate de groep ouder is, 

wordt het thema meer uitgediept. Schoolbreed wordt gebruik gemaakt van de methode ‘Sociale 

Talenten’. Deze methode bestaat uit losse lessen, die gegeven kunnen worden als de situatie in de 

klas daarom vraagt. Het vaste uitgangspunt zijn de volgende schoolbrede afspraken: 

School is dè plek om te leren, om jezelf te ontwikkelen, om te ontdekken en om te groeien. 
ALLE kinderen verdienen het om met plezier naar school te gaan!  

Dus.... In de klas ... 

• Luisteren  we naar degene die praat 
• Respecteren  we elkaars mening 
• Zorgen  we ervoor dat een ander rustig kan werken 
• Concentreer  ik me op mijn eigen werk 
• Helpen we elkaar , zodat de ander het  de volgende keer zelf kan 
• Werk  ik netjes 
• Zijn we zuinig op alle spullen 
• Wordt er iemand gepest, dan melden we dat altijd bij onze juf/meester 

 

Dus … Op het plein  
• Zijn  we aardig voor elkaar, iedereen mag meedoen 
• Gebruiken  we normale taal 
• Zeg jij STOP, dan hou ik op!  
• Problemen  los ik zelf op, als dat niet lukt, kan ik hulp vragen aan de pleincoaches of 

een juf/ meester 
• Wordt er iemand gepest, dan melden we dat altijd bij onze juf/meester 
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Informatie over pesten 

 

Nutsschool Lankforst wil voor alle kinderen die de school bezoeken een veilige school zijn. In een 

veilig  klimaat is pesten een ongewenste en niet te accepteren situatie. Als pesten en pestgedrag 

plaatsvindt, ervaren we dat als een probleem op onze school zowel voor de leerkrachten als de 

ouders, de gepeste kinderen, de pesters en de rest van de groep.  

 

Het verschil tussen plagen en pesten 

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 

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.  

Als een kind zich al langer ongelukkig voelt omdat hij of zij( stelselmatig ) geconfronteerd wordt met 

onaardig of agressief gedrag, wordt geplaagd of buitengesloten van de sociale groep (school, klas, 

etc.), spreken we van pesten. Wij gebruiken dit begrip dus niet voor incidentele situaties waarbij 

kinderen zich een enkele keer vervelend of grof gedragen. Het is alleen pesten wanneer het langere 

tijd aanhoudt. (‘Plagen is even, pesten is kleven.’) Er is dan sprake van het misbruiken van macht en 

van intimidatie. 

Pesten kun je beschouwen als een conflict. Het woord conflict heeft voor veel mensen een ernstige 

of heftige gevoelsbetekenis, toch zijn conflicten in menselijke relaties vaak onvermijdelijk. We doen 

er dus beter aan conflicten serieus te nemen en ze te benutten om te leren ermee om te gaan. Door 

er aandacht aan te besteden kunnen we ontdekken hoe we het aantal conflicten kunnen beperken 

en hoe we ze effectief kunnen oplossen voordat ze escaleren. 
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Voorbeelden van pestgedrag 

Verbaal 

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

o Schelden: “ Viespeuk, etterbak, mietje” enz.  

o Dreigen: “Als je dat doorvertelt, dan grijpen we je.”  

o Belachelijk maken: uitlachen bij lichaamskenmerken of bij een verkeerd antwoord in de klas.  

o Kinderen een bijnaam geven op grond van door de kinderen als negatief ervaren kenmerken. 
(rooie, dikke, dunne, flapoor, centenbak enz.)  

o Briefjes schrijven om een kind uit een groepje te isoleren of echt steun te zoeken om samen 
te kunnen spannen tegen een ander kind.  

Cyberpesten 

o Kwetsende of bedreigende e-mails of bedreigingen of lastig gevallen worden via social media 
als Facebook, Snap Chat, etc. 

o Er kunnen beledigende pagina’s met foto’s, video's of persoonlijke gegevens van het 
slachtoffer op internet geplaatst worden. 

o Cyberpesten komt vooral thuis voor. Het is voor de school dus erg moeilijk om cyberpesten 
direct aan te pakken. Wel kan achteraf gesignaleerd worden dat er gepest is. 

Fysiek 

o Trekken en duwen, spugen.  

o Schoppen , slaan en laten struikelen.  

o Krabben, bijten en haren trekken.  

Intimidatie 

o Een kind achterna blijven lopen of een kind ergens opwachten.  

o Iemand in de val laten lopen, de doorgang versperren of klem zetten tussen de fietsen.  

o Dwingen om bezit af te geven.  

o Een kind dwingen bepaalde handelingen te verrichten, bijvoorbeeld geld of snoep 
meenemen.  

Isolatie 

o Steun zoeken bij andere kinderen zodat het kind niet wordt uitgenodigd voor partijtjes en 
leuke dingetjes.  

o Uitsluiten/negeren: het kind mag niet meedoen met spelletjes, niet meelopen naar huis, niet 
op een verjaardag komen.  

Stelen of vernielen van bezittingen 
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o Afpakken van schoolspullen, kleding of speelgoed.  

o Beschadigen en kapotmaken van spullen: boeken bekladden, schoppen tegen en gooien met 
een schooltas, fiets beschadigen en onklaar maken.  

 

Het specifieke van pesten is dus gelegen in het bedreigende en vooral systematische karakter, 

waardoor de veiligheid van de omgeving van een kind wordt aangetast.  
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Pestprotocol 

De overheid verplicht scholen om pestprotocollen te hanteren (www.rijksoverheid.nl). Deze 

protocollen kunnen ingezet worden om pestgedrag te voorkomen en (indien nodig) te stoppen. In dit 

pestprotocol staat algemene informatie over veiligheid en pesten en zijn afspraken opgenomen die 

wij met teamleden, ouders en leerlingen maken. Het biedt alle betrokkenen duidelijkheid over de 

impact, ernst en ook specifieke aanpak van dit ongewenste gedrag. Hieronder staan verder de 

preventieve maatregelen vermeld. 

 

Preventieve maatregelen  

Uit onderzoek is gebleken dat veel pestgedrag voorkomt buiten het zicht van de leerkracht. Het is 

dus zaak alert te zijn op pestgedrag in algemene zin. Dit kan ook betrekking hebben op pestgedrag 

dat buiten schooltijd voorkomt. De betreffende leerling heeft hier immers ook last van tijdens 

schooltijd. Indien pestgedrag optreedt, moeten teamleden en ouders direct duidelijk stelling en actie 

ondernemen tegen dit gedrag. De verantwoordelijkheid blijft te allen tijde liggen bij de leerkrachten.  

Het team creëert een sfeer binnen de school en binnen de klas waarin harmonie en respect centraal 

staan. Er is veel aandacht voor het creëren van saamhorigheid binnen de school en binnen de groep. 

De leerkracht vraagt regelmatig aan de kinderen hoe zij de sfeer die dag hebben ervaren, en 

bespreekt met de groep waarom het wel- of niet gezellig was.  

Bij het bespreken van het gedrag van kinderen wordt zo veel mogelijk benadrukt wat goed gaat. Als 

kinderen gewenst sociaal gedrag vertonen spreekt de leerkracht openlijk zijn of haar waardering uit. 

Als een kind negatief gedrag vertoont spreekt de leerkracht het kind zo veel mogelijk individueel aan, 

om te voorkomen dat de groep een negatief beeld krijgt van het betreffende kind (‘complimenten 

van veraf, correcties van dichtbij’). 

De leerkracht bespreekt zeer regelmatig met de leerlingen de algemene afspraken en regels in de 

klas. Het verschil tussen plagen en pesten wordt hier benoemd en besproken in alle groepen van de 

school en vanaf groep 1 t/m 8 worden de vaste schoolafspraken expliciet besproken. Door middel 

van de methode ‘Sociale  talenten’ wordt systematisch aandacht besteed aan thema’s als ‘delen’ en 

‘wachten op je beurt’. In de klas vinden regelmatig gesprekken plaats over onderlinge relaties en 

pesten. Daarbij staan vragen centraal als ‘Wat is pesten’. Ook wordt besproken dat een kind soms de 

beleving kan hebben dat het gepest wordt, terwijl dit misschien niet het geval is. Ook is er aandacht 

tussen het verschil tussen ‘pesten’ en ‘plagen’. Hierbij kunnen rollenspellen ingezet worden, of 

filmpjes.  

Er is een gecoördineerd toezichtsysteem tijdens pauzes. Verder wordt in schooljaar 2017-2018 

onderzoek gedaan naar het inzetten van een ‘vertrouwenspersoon’ voor de leerlingen. Dit betreft 

één of twee personen in de school die de leerlingen kunnen aanspreken als er sprake is van 

persoonlijke problemen, waaronder pesten. 

Tijdens de onderbouw-pauze draaien leerlingen uit de bovenbouw mee als ‘pleincoaches’. Zij worden 

voorbereid op deze taak door samen te bespreken wat de leerlingen kunnen doen om ruzies te 

http://www.rijksoverheid.nl/
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voorkomen of uit te praten. Ter voorbereiding vinden 6 trainingsmomenten buiten de groep plaats, 

en de leerlingen ontvangen aan het eind van deze cursus een certificaat. 

Aan het begin van elk schooljaar wordt tijdens de informatieavond aandacht besteed aan het 

pestprotocol en de vaste schoolafspraken. Aan de ouders wordt gevraagd alert te blijven op pesten 

en naar de leerkracht toe te komen indien zij problemen signaleren. Ook wordt aan de ouders 

bekend gemaakt wat het NIM Sterker (maatschappelijk werk) is en hoe zij deze instantie kunnen 

bereiken. In schooljaar 2017-2018 vindt verder een ouderavond plaats met als thema ‘Kinderen en 

hun emoties’. Tijdens deze avond krijgen leerkrachten en ouders informatie over de sociaal-

emotionele ontwikkeling van kinderen en de manier waarop we deze ontwikkeling kunnen 

stimuleren. 

In groep 7 wordt met behulp van het programma ‘Mediamasters’ aandacht besteed aan sociale 

media en de gevaren hiervan. Er worden sites vermeld waarop ouders tips kunnen vinden op dit 

gebied. Ook bij de jongere leerlingen is er al aandacht voor de risico’s van sociale media.de 

leerkrachten maken hierbij bijvoorbeeld gebruik van de lestips en – materialen van de ‘Whatshappy’ 

site. 

Ook voor de leerkrachten is van belang dat zij kunnen werken in een omgeving waar zij zich veilig 

voelen. Alleen dan kunnen zij een prettige werksfeer creëren voor alle betrokkenen. Binnen het team 

zijn twee ‘Interne Contact Personen (ICP)’ aangesteld die benaderd kunnen worden als een teamlid 

zich niet veilig voelt.  

Wanneer, ondanks alle preventieve maatregelen, pesten optreedt voert de school de volgende 

procedure uit.  
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Procedure 

 

Hieronder volgt de procedure bij voorkomend pestgedrag. Expliciet wordt vermeld, dat met 

betrokken ouders termijnen worden afgesproken voor de te nemen stappen. De afgesproken 

termijnen worden beschreven op het registratieformulier. Om oplossingen en dit protocol werkbaar 

en functioneel te houden, moet het mogelijk zijn om in goed overleg individuele termijnafspraken te 

maken met betrokken partijen. Ook moet per stap bekeken worden o f het noodzakelijk is dat namen 

genoemd worden. In sommige gevallen kan ervoor gekozen worden om betrokken partijen anoniem 

te laten.  

Stap Acties betrokkenen resultaat 

1 De leerkracht brengt de partijen bij elkaar 

voor een verhelderend gesprek en probeert 

samen met hen (na bevestiging van het 

vermoeden) de ruzie of pesterijen op te 

lossen en (nieuwe) afspraken te maken. 

Deze afspraken worden bekrachtigd door 

handtekeningen van de pester en gepeste. 

Indien er sprake is van cyberpesten en de 

dader onbekend is; de leerkracht bespreekt 

met het kind de nare ervaring en geeft als 

tips dat het kind onbekende moet 

blokkeren, niet moet reageren op negatieve 

berichten en bewijzen moet bewaren. De 

ouders van het kind worden op de hoogte 

gesteld. 

Leerkracht, pester, gepeste, 

zwijgende middengroep en 

meelopers 

Bij succes ->de leerkracht 

blijft beide partijen 

volgen. 

Na twee weken geen 

succes? De leerkracht zet 

stap 2 in werking. 

2 Bij herhaling van ruzie/pestgedrag neemt de 

leerkracht duidelijk stelling in en houdt 

gesprekken met de gepeste, pester en de 

rest van de groep. De leerkracht betrekt de 

ouders van de pester en gepeste bij de 

gesprekken. Ook worden afspraken gemaakt 

met de pester en (indien nodig) met de 

gepeste. Deze afspraken worden op papier 

gezet (zie bijlage 1). 

 Teamleden brengen elkaar en de overblijf 

op de hoogte.  

Leerkracht, pester, gepeste, 

ouders beide partijen, 

zwijgende middengroep en 

meelopers 

Bij succes -> de 

leerkracht arrangeert 

een evaluatiegesprek 

met de pester, gepeste 

en de ouders van beide 

partijen. Daarna blijft de 

leerkracht de kinderen 

volgen 

Geen succes binnen de 

afgesproken termijn? De 

leerkracht zet stap 3 in 

werking. 
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3 
Een gesprek met de ouders (en leerlingen), 

als voorgaande acties en eerder gesprekken 

met ouders op niets uitgelopen zijn. De 

medewerking van de ouders wordt nu 

nadrukkelijk gevraagd, om een einde aan 

het probleem te maken. Er wordt getracht 

om bewustzijn bij de ouders aan te brengen 

met betrekking tot het probleem.  

 

De school heeft alle activiteiten vastgelegd 

op het pestregistratieformulier (zie bijlage 

bij dit protocol) en de school heeft al het 

mogelijke gedaan om een einde te maken 

aan het pestprobleem.  

De interne begeleider is bij dit gesprek 

aanwezig.  De interne begeleider informeert 

vanaf deze stap de directeur. 

Leerkracht, pester, gepeste,  

ouders beide partijen, 

zwijgende middengroep en 

meelopers, Intern 

begeleider 

 

Bij succes -> de 

leerkracht arrangeert 

een evaluatie gesprek 

met de pester, gepeste 

en de ouders van beide 

partijen. Daarna blijft de 

leerkracht de kinderen 

volgen. 

 

 

Geen succes binnen de 

afgesproken termijn? De 

leerkracht gaat in 

overleg met de Intern 

begeleider en het SMT. 

Naar aanleiding hiervan 

wordt gekozen voor stap 

4 of 5. 

4 
Bij aanhoudend pestgedrag kan deskundige 

hulp worden ingeschakeld van het 

zorgteam.  

De interne begeleider blijft betrokken en 

coördineert. Tevens blijft de interne 

begeleider de directeur informeren. Indien 

nodig neemt het SMT contact op met 

maatschappelijk werk en/of de wijkagent. 

Leerkracht, pester, gepeste, 

ouders van beiden partijen, 

zwijgende middengroep en 

meelopers, Intern 

begeleider, SMT, eventueel 

deskundigen 

Bij succes -> De Intern 

begeleider arrangeert 

een evaluatie gesprek 

met de pester, gepeste, 

ouders van beide 

partijen en deskundigen. 

Daarna blijven de 

leerkracht en de Intern 

begeleider de kinderen 

volgen. 

 

Geen succes binnen de 

afgesproken termijn? De 

leerkracht, het zorgteam 

en het SMT zetten stap 5 

in werking. 
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5 
Bij aanhoudend pestgedrag kan er voor 

gekozen worden om de pester tijdelijk 

buiten de groep te plaatsen, binnen de 

school.  

Het SMT is eindverantwoordelijk en 

coördineert. 

Leerkracht, pester, gepeste,  

ouders van beide partijen, 

zwijgende middengroep en 

meelopers, Intern 

begeleider, SMT 

Het SMT arrangeert in 

overleg met de 

leerkracht en de Intern 

begeleider een evaluatie 

gesprek met de pester, 

gepeste en de ouders 

van beide partijen. Naar 

aanleiding van de 

uitkomst van dit gesprek 

worden nieuwe 

afspraken gemaakt.  

Geen succes binnen de 

afgesproken termijn? 

Het SMT, de Intern 

begeleider en de 

leerkracht kiezen voor 

stap 6. 

6 
Schorsing volgens het geldende schorsings- 

en verwijderingsbeleid. De directie neemt 

het initiatief en betrekt het bestuur van 

Conexus bij de te nemen stappen. 

 

Leerkracht, pester, gepeste,  

ouders van beide partijen, 

zwijgende middengroep en 

meelopers, Intern 

begeleider, SMT, bestuur 

van Conexus 

 

 

Het SMT,  de Interne 

begeleider, de leerkracht 

en het bestuur van 

Conexus bepalen samen 

welke stappen genomen 

worden na de schorsing. 

 



12 

 

  

 

Uitvoering 

Formulieren en procedures leiden op zichzelf niet tot het verdwijnen van ongewenst gedrag. Wel is 

het belangrijk om in zaken als pestgedrag duidelijk te monitoren hoe het verloop van een casus 

wordt behandeld want er is veel tijd mee gemoeid en er zijn ook vele betrokkenen. Onderstaande 

tekst geeft concrete invullingen en handreikingen in het pedagogisch handelen vanuit de 

professionele schoolomgeving.  

Het is van groot belang dat  

o pestgedrag binnen het hele team wordt gemeld, zodat al het personeel alert kan reageren.  

o de ouders worden geïnformeerd, zowel van de pester als het gepeste kind.  

o van alle gesprekken met de pester, gepeste en /of ouders verslagen worden gemaakt. Deze 

kunnen opgenomen worden in het volgsysteem Esis. 

o het team open staat voor signalen van leerlingen en ouders, deze signalen serieus neemt en 

(indien nodig) maatregelen treft. 

Communicatie tussen alle partijen is dus van groot belang!  

 

Hulp aan de gepeste 

Bij een pestprobleem  kan een kind naar een leerkracht van eigen keuze gaan.  Het zorgvuldig 

omgaan met (de reacties van) alle partijen, moet bij deze terugkoppeling gewaarborgd zijn.  

Vragen die de leerkracht aan het gepeste kind kan stellen: 

 Klopt het, dat je gepest wordt? (H)Erkenning van het probleem.) 

 Door wie word je gepest? (Doorvragen: ‘Zijn er nog meer?’) 

 Waar gebeurt het pesten? (Doorvragen: ’Zijn er nog meer plekken?’) 

 Hoe vaak word je gepest?  

 Hoeveel dagen, weken, maanden of jaren loopt dit al? 

 Weten je ouders, of iemand anders, dat je gepest wordt?  

 Wat heb je zelf al aan het pesten proberen te doen? 

 Op welke momenten word je gepest? 

 Welke kinderen pesten je nooit? (De zwijgers) 

 Welke kinderen proberen je wel eens te helpen? (De (aspirant)helpers) 

 Wil je dat het pesten stopt?  Wat wil je bereiken? (Keuze maken, actiebereid worden) 

 Wil je meewerken om de sfeer in de groep beter te laten worden? (Actief deelnemen aan het 
groepsproces, om het pedagogisch klimaat te versterken en om het kind uit de slachtofferrol 
halen)  

 Wat kan je nu gaan doen, en hoe oefenen we dat? 
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De begeleiding van het gepeste kind is van groot belang. Het kind is slachtoffer en heeft recht op 

professionele zorg vanuit de school. We kijken vaak naar het slachtoffer met medelijden, maar 

moeten er wel voor zorgen dat dit kind weerbaar wordt. In sommige gevallen wordt een voorstel 

gedaan voor een training in sociale vaardigheid. Daarnaast kan advies gegeven worden richting clubje 

of vereniging. 

Naast het voorkomen van nieuwe ongewenste ervaringen staat het verwerken van de ervaringen. Dit 

gebeurt door gesprekken met een vertrouwd persoon, bij voorkeur de leerkracht van het kind. Bij het 

monitoren van ontwikkelingen is het van belang naast incidentele momenten ook vaste momenten 

van gesprek in te bouwen, waarin het kind gevraagd wordt naar de gewenste vooruitgang. Het doel 

is tweeledig: zowel het signaleren van nieuwe prikkels als het verwerken van de eerdere ervaringen.  

We zoeken zo nodig naar een passende verwerking voor het kind, in of buiten de school. Dit kan 

bijvoorbeeld de vorm hebben van een ‘verwerkingsschriftje’ dat op elk gekozen moment door het 

kind kan worden ingevuld.  

 

Hulp aan de pester 

Ook de pester heeft recht op hulp. Dit kind is niet in staat om op een positieve wijze met anderen om 

te gaan en heeft onze professionele hulp nodig om te voorkomen dat hij/zij alleen komt te staan. 

Sommige pesters kunnen zich moeilijk verplaatsen in gevoelens van andere mensen. Daarnaast kan 

een goede voorbeeldfunctie ontbreken. Als een kind regelmatig geconfronteerd wordt met 

volwassenen die met elkaar omgaan op een vijandelijke wijze is de kans groot dat het kind deze 

omgangsvorm  overneemt.  

Tips voor de leerkracht: 

 Bouw een goed contact op met de pester. 

 Bevestig de pester in wat hij goed doet. 

 Laat de pester ervaren dat je hem of haar als mens mag en dat je de gepeste ook 

mag. 

 Maak de pester duidelijk, dat het gedrag pesten leidt tot ernstige problemen. Geef 

aan dat je dit jammer vindt, omdat je hem als mens aardig vindt. 

 Ga samen met de pester na waarom hij of zij pest.  

 Maak de ouders van de pester duidelijk dat pesten niet wordt geaccepteerd. 

 Maak duidelijke afspraken met de pester op het gebied van pestgedrag.  

 Accepteer nooit lichamelijk geweld! Geef hiervoor straf en leer het kind nieuwe 

manieren aan om problemen op te lossen. 

 Betrek de groep bij het oplossen van het pestprobleem. 

Naar aanleiding van de verkregen informatie kan besloten worden om het kind sociale 

vaardigheidstraining te laten volgen, of te vragen om professionele (externe) hulp. Van de 

gesprekken wordt een schriftelijk verslagje gemaakt. De leerkracht kan de pester gevoelig maken 

voor wat hij/zij aanricht bij het gepeste kind. Dit kan bijvoorbeeld gebeurden door middel van de ‘No 

Blame methode’, waarbij de pester samen met andere kinderen op zoek gaat naar een oplossing 

voor het pestprobleem.  
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Hulp aan de zwijgende middengroep en de meelopers 

Sociale vaardigheden train je door het zelf te doen en door je in een groep te bewegen. Conflicten 

zijn leermomenten en horen hier bij. De adviseurs op de achtergrond zijn de ouders, familie, 

vrienden, andere kinderen, leerkrachten, en alle andere mensen die de kinderen tegenkomen. 

Kinderen die in een nieuwe groep komen stellen eerst de hiërarchie vast. Dit doen zij door elkaar uit 

te proberen. Na een tijd ontstaat een zeker evenwicht en rust in de groep, met soms wat 

strubbelingen. Het ‘iedereen-mag-er-zijn-gevoel’ zorgt ervoor dat kinderen i n een veilige omgeving 

hun sociale vaardigheden kunnen blijven oefenen. Daarbij hoort een open groepssfeer waarbij de 

groepsleden het ook leuk vinden als niet-groepsleden de groep binnen komen. Het is van groot 

belang dat de groep inziet dat pesten een probleem is, en dat dit probleem niet voor mag komen.  

Leerkrachten kunnen zorgen voor een dergelijke sfeer door kinderen positieve dingen over elkaar te 

laten vertellen, of de hele groep te belonen als de sfeer is verbeterd. Humor kan een grote rol spelen 

in het verbeteren van de verhoudingen, net als het uitgangspunt dat iedereen anders is en anders 

mag zijn. 

Indien er sprake is van een pestprobleem in de klas zal de leerkracht eerst praten met het gepeste 

kind en met de pester. Daarna kan de leerkracht de hele groep op de hoogte stellen over: 

 De afspraken die met de twee kinderen gemaakt zijn. 

 De manier waarop de groep kan ingrijpen als de afspraken niet gehandhaafd worden. 

 Het geven van complimenten aan pester en gepeste als alles goed gaat. 

 Het feit dat de leerkracht trots is als de groep meehelpt. 

 

Hulp aan de ouders 

Voor de ouders van het gepeste kind is het van belang dat de school ernst maakt met de aanpak van 

het pesten. De ouders worden betrokken bij de aanpak en de begeleiding van hun kind.  

Tips voor de ouders van het gepeste kind: 

 Vertel uw kind waarom u blij bent met hem of haar! 

 Maak een duidelijk onderscheid tussen plagen, ruzie en pesten.  

 Vraag aan uw kind concrete voorbeelden over pesterijen. 

 Geef aan de leerkracht door dat uw kind gepest wordt. 

 Gun de leerkracht de tijd om informatie te verzamelen en afspraken te maken met de 
betrokken kinderen. 

 Houd de leerkracht op de hoogte over de ontwikkelingen thuis; geeft het kind aan dat het 
meer of minder gepest wordt? 

 Bespreek ' s avonds met uw kind wat er allemaal goed ging. Als uw kind benoemt wat er fout 
ging mag hij dat natuurlijk zeggen, maar vraag daarna toch weer wat er goed ging. 

 Benader het kind positief, geef complimenten waar het kan. 
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 Ga na of een sport als judo iets voor uw kind is. Veel gepeste kinderen zullen judo niet gaan 

toepassen, maar wel hierdoor een dosis zelfvertrouwen krijgen, wat ze dan ook weer 

uitstralen, waardoor pesten vaak afneemt. 

 Kinderen die langdurig gepest zijn, hebben vaak baat bij een sociale vaardigheidstraining om 

weer zelfvertrouwen te krijgen in het omgaan met mensen. 

 Zoek informatie over pesten. Zie hiervoor de lijst met tips. 

 

Ook de ouders van de pester moeten op de hoogte zijn van wat er met hun kind gebeurt. Zij hebben 

er recht op te weten dat hun kind in sociaal opzicht bepaald zorgwekkend gedrag vertoont dat 

dringend verbetering behoeft.   

 

Tips voor de ouders van de pester: 

 Ga met uw kind in gesprek. Probeer erachter te komen waarom uw kind pest. Voelt uw kind 

zich wel veilig op school? Voelt het zich veilig thuis? Pest uw kind om indruk op anderen te 

maken? 

 Laat uw kind merken, bijvoorbeeld door het te vertellen, dat u van hem of haar houdt. 

 Ga na of uw kind goed in zijn/haar vel zit. 

 Neem de tijd om met uw kind over serieuze en minder serieuze zaken te praten. 

 Probeer thuis een ontspannen sfeer te creëren, liefst met de nodige humor. 

 Geef structuur. 

 Vertel uw kind dat pesten nooit mag.  Neem met uw kind door hoe hij zich anders tegen het 

gepeste kind kan gedragen.  

 Als blijkt dat het goed gaat kunt u uw kind daarvoor complimenteren. 

 Ga na of uw kind veel echte vrienden heeft, of heeft hij of zij alleen volgelingen. 

 Geef als ouders het goede voorbeeld door bijvoorbeeld positief over de buren en andere 

mensen te praten. 

 Pestende kinderen zijn niet geliefd, maar ook pestende kinderen moeten de kans krijgen om 

te kunnen genieten van echte vrienden. Een goede sociale vaardigheidstraining kan uw kind 

daarbij helpen. 

De ouders van de zwijgende middengroep en de meelopers moeten zich bij de leerkracht kunnen 

melden als zij van hun kind vernemen dat er een kind gepest wordt. Ook voor ouders moet een 

klimaat geschapen worden waarin het duidelijk is dat de school open staat voor dit soort meldingen.  

 

Tips voor de ouders van de zwijgende middengroep en de meelopers: 

 Ga naar de leerkracht als u het idee heeft dat een kind gepest wordt. 

 Zorg dat u zo precies mogelijk weet te vertellen wat er gebeurde. Dat maakt het uitzoeken 

door de leerkracht(en) gemakkelijker. Deze ouders kunnen hun kinderen zeggen dat zij het 

verschrikkelijk vinden als kinderen elkaar pesten.   

 Vertel aan uw eigen kind dat praten over pesten geen ‘klikken’ is.  
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 Geef uw kind handvaten bij het aanspreken van de pester of de gepeste. 

Evaluatie en communicatie 

Rond oktober wordt een pestonderzoekje uitgevoerd in alle groepen. De leerkracht gaat met de 

kinderen in gesprek over de sfeer in de klas en kinderen krijgen de gelegenheid om aan te geven of er 

sprake is van pesten. In dezelfde periode wordt in alle groepen de ‘SCOL’ afgenomen; een vragenlijst 

die betrekking heeft op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Verder vult groep 5 tot en 

met 8 jaarlijks een Vragenlijst ‘Sociale Veiligheid’ in. Ook de teamleden vullen elk schooljaar een 

vragenlijst in waarmee zij kunnen aangeven hoe veilig zij zich op school voelen. 

Sociaal-emotionele ontwikkeling, met Pesten als sub-thema, is een vast bespreekpunt in het team. 

Jaarlijks wordt het pestprotocol bekeken en (waar nodig) bijgesteld. In deze vergaderingen is ook 

ruimte voor de deskundigheidsbevordering van leerkrachten; voelen zij zich (nog) in staat om een 

veilige situatie te scheppen in de klas of is ondersteuning nodig? 

Het pestprotocol wordt jaarlijks in de OR en MR besproken en vastgesteld. Op de informatieavonden 

aan het begin van het schooljaar zal het pestprotocol aan de orde worden gesteld. Het protocol is te 

raadplegen via de website van onze school.  

 

Leestips met betrekking tot pesten 

Internet: 

www.posicom.nl 

www.pestweb.nl 

https://www.weektegenpesten.com/ 

https://www.weektegenpesten.com/tools-samen-leerlingen/ 

https://www.zapp.nl/1741-week-tegen-pesten  

https://www.pestweb.nl/week-tegen-pesten/  

https://www.mediamasters.nl/club/  

http://mijnkindonline.nl/publicaties/lesmateriaal/whatshappy (gr. 6-7-8) 

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

 

Boeken: 

‘Eentje Geentje het Lieveheersbeestje’ van Evelien van Dort (over ‘anders zijn’, onderbouw) 

‘Kaatje Knal en de biefstukbende’ van Carry Slee (middenbouw) 

‘Spijt’ van Carry Slee (bovenbouw) 

http://www.posicom.nl/
http://www.pestweb.nl/
https://www.weektegenpesten.com/
https://www.weektegenpesten.com/tools-samen-leerlingen/
https://www.zapp.nl/1741-week-tegen-pesten
https://www.pestweb.nl/week-tegen-pesten/
https://www.mediamasters.nl/club/
http://mijnkindonline.nl/publicaties/lesmateriaal/whatshappy
http://www.nji.nl/
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‘Hoe overleef ik de brugklas’ van Francine Oomen (bovenbouw) 

Bijlage 1  Pest registratieformulier Nutsschool Lankforst 

Datum van het gesprek:  

Aanwezig:   

 

Doel van het gesprek:   
 

 

 

Verloop van het gesprek: 

 

 

 

 

 

Afspraken, wie doet wat: 
 
 

 

 

 

 

Acties uitgevoerd door school: 

 

 

 

 

 

 

 

Acties uitgevoerd door anderen: 

 

 


