
 

Voor ieder kind het beste resultaat! 
 

Pestprotocol 
 

Inleiding 
Pesten kan op iedere school voorkomen. Basisschool Sint Jozef handelt op een preventieve 
manier, door in het pedagogisch klimaat aandacht te schenken aan verbondenheid met 
elkaar. Ieder kind gezien en gehoord staat centraal binnen onze school. 
 
Doel 
Het pestprotocol heeft de volgende doelen: 
 

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

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

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

 
Wat is pesten? 
Pesten gebeurt bewust en structureel. Bovendien is er sprake van een machtsverschil tussen 
het kind dat pest en het kind dat gepest wordt. Leerlingen kunnen op school op verschillende 
manieren gepest worden, bijvoorbeeld verbaal of fysiek. Pesten is iets anders dan plagen. 
Pesten heeft grote gevolgen. Zo voelen leerlingen die gepest worden zich vaak eenzaam, 
verdrietig, onzeker en bang. Bovendien kunnen zij hier jarenlang last van houden, zelfs als 
zij volwassen zijn. 
 
Drie kenmerken van pesten zijn: 

1. Pesten gebeurt bewust; 
2. Pesten gebeurt structureel; 
3. Er is sprake van een machtsverschil. 

Er is sprake van pesten als een kind een ander kind met opzet pijn doet. Bovendien gebeurt 
dit stelselmatig. Soms wordt een kind weken- of zelfs maandenlang gepest door hetzelfde 
kind of meerdere kinderen. Daarnaast is er een machtsverschil tussen de pester en de 
gepeste. De pester is bijvoorbeeld fysiek en/of sociaal sterker. De gepeste is daarentegen 
niet (meer) in staat om zichzelf te verdedigen. 

Verschil tussen pesten en plagen 
Pesten is iets anders dan plagen. Bij plagen is er namelijk geen sprake van een 
machtsverschil. Als een kind geplaagd wordt, kan het terugplagen. Daarnaast is plagen niet 
gemeen, maar kun je er om lachen. Bovendien is plagen niet structureel. 

Maar ouders en leerkrachten moeten ook bij plagen opletten. Als hetzelfde kind vaak 
geplaagd wordt en hier niet om lacht, kan er sprake zijn van pesten. En soms geeft een kind 
aan dat het gepest wordt, terwijl een leerkracht of ouder denkt dat het om plagen gaat. In 
dit geval is de ervaring van het kind leidend. 



Soorten pestgedrag 
Leerlingen kunnen op school op verschillende manieren gepest worden: 

o Verbaal (schelden, uitlachen); 
o Fysiek (slaan, schoppen, duwen); 
o Relationeel (buitensluiten, opstoken, roddelen); 
o Materieel (spullen afpakken, vernielen); 
o Digitaal (hacken, foto’s misbruiken). 

Pesten op school 
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. Daar zijn wel enkele voorwaarden 
aan verbonden. 

Voorwaarden 
o Pesten moet als probleem worden gezien door alle direct betrokken partijen 

(gepeste kinderen, pesters, zwijgende groep, leerkracht en ouders). 
o De school moet proberen pestproblemen te voorkomen. 
o Als pesten optreedt, moeten leerkrachten (in samenwerking met ouders) dat kunnen 

signaleren en duidelijk stelling nemen. 
o Wanneer pesten ondanks alle inspanning toch weer de kop opsteekt, moet de school 

beschikken over een directe aanpak.  
o 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/directeur nodig. Op onze school zijn vertrouwenspersonen 
ingeschakeld. 

 
Preventie 

o Op school staat het thema pesten regelmatig centraal. Wij werken met de sociaal-
emotionele methode Kwink. In deze methode komt het onderwerp pesten regelmatig 
aan de orde. 

o Wij werken aan de hand van het werkconcept Critical Skills. WCS is een dynamisch 
werkconcept dat gaat over het ontwikkelen van kennis, houding en vaardigheden. Het 
is een positieve manier van denken en handelen die doorwerkt in alle lessen en al het 
leren. 

o Onderwerpen als veiligheid, omgaan met elkaar, rollen in de groep, aanpak van ruzies 
etc. komen regelmatig aan bod tijdens Kwink en WCS. 

o Andere werkvormen zijn ook denkbaar, zoals: rollenspelen, regels met elkaar 
afspreken over en met elkaar en groepsopdrachten. 

o Het voorbeeld van de leerkrachten en ouders is van groot belang. Er wordt minder 
gepest 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.  

 
Regels binnen de school 

1. Een belangrijke stelregel is dat het inschakelen van de leerkracht niet wordt opgevat 
als klikken. Vanaf de kleutergroep brengen wij dit kinderen al bij. ‘Je mag niet klikken, 
maar…. als je wordt gepest of als je ruzie met een ander hebt en je komt er niet zelf 
uit, dan mag je hulp aan de leerkracht vragen.’ Dit wordt niet gezien als klikken, 

2. Een tweede stelregel is dat een medeleerling ook de verantwoordelijkheid heeft om 
het pestprobleem bij de leerkracht aan te kaarten. Alle kinderen zijn immers 
verantwoordelijk voor een goede sfeer in de groep. 



 

3. De derde stelregel is dat wij samenwerken zonder bemoeienissen. De school en het 
gezin halen voordeel uit een goede samenwerking en communicatie. Dit neemt niet 
weg dat iedere partij moet waken over haar eigen grenzen. Bij problemen van pesten 
zullen de directie en de leerkrachten hun verantwoordelijkheid (moeten) nemen en 
indien nodig overleg voeren met de ouders. De inbreng van ouders blijft beperkt tot 
het aanreiken van informatie, tot het geven van suggesties en tot het ondersteunen 
van de aanpak van de school. Mocht dit niet zo zijn, dan ziet de schoolleiding 
genoodzaakt om strenge maatregelen te nemen. 

 
Regels binnen de groepen 

o Wij houden handen en voeten bij onszelf. 
o We noemen elkaar bij de voornaam en gebruiken net taalgebruik. 
o Je mag boos zijn. Probeer eerst samen te praten en als dat niet lukt, ga je naar de 

leerkracht. 
o Vertel de leerkracht wanneer jezelf of iemand anders gepest wordt. 
o Iedereen hoort erbij! 
o Je mag zijn zoals je bent. 
o Nieuwe kinderen vangen wij op in de groep. 
o Na een ruzie kunnen wij elkaar ook weer vergeven en vergeten. 

 
 
Aanpak ruzies in vier stappen 
Wanneer kinderen ruzie met elkaar hebben en/of elkaar pesten 
 

1. Proberen er eerst zelf (en samen) uit te komen. 
 

2. Op het moment dat een van de 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 
leerkracht 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 kinderen 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 werkingen (zie consequenties). Leerkrachten en ouders proberen in goed 
overleg samen te werken aan een bevredigende oplossing. 

 
De leerkracht biedt altijd hulp aan de gepeste en begeleidt de pester, indien nodig in overleg met de ouders en/of 
externe deskundigen. 
 
Consequenties 
De leerkracht heeft het idee dat er sprake is van pesten. In zo’n 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 en vervolgens leveren bovenstaande stappen 
geen gewenst resultaat op. De leerkracht neemt duidelijk een stelling in. De straf is 
opgebouwd in vijf fases; afhankelijk hoe lang de pester door blijft gaan met het pestgedrag 
en geen verbetering vertoond in het gedrag. 
 
 
 



Fase 1 
o Een schriftelijke opdracht, zoals een stelopdracht over de toedracht en hun eigen rol 

binnen dit pestprobleem. 
o Een verhelderend gesprek. Bespreken en zorgen voor bewustwording voor wat het 

met het gepeste kind doet. 
o Afspraken maken met de pester over gedragsveranderingen. De naleving van deze 

afspraken komen aan het einde van de dag of week in een kort gesprek aan de orde. 
o Informeren van ouders. 

 
Fase 2 

o Een gesprek met ouders, als voorgaande acties op niets uitlopen. De medewerking 
van de ouders wordt nadrukkelijk gevraagd om een einde aan het probleem te 
maken. De school heeft alle activiteiten vastgelegd in het leerlingvolgsysteem en de 
school heeft al het mogelijke gedaan om een einde te maken aan het pestprobleem. 

 
Fase 3 

o Bij aanhoudend pestgedrag kan deskundige hulp worden ingeschakeld zoals de 
schoolarts van de GGD of schoolmaatschappelijk werk, wijkagent (als het buiten 
schooltijd plaatsvindt). 

 
Fase 4 

o Bij aanhoudend pestgedrag kan er voor gekozen worden om een kind tijdelijk in een 
andere groep te plaatsen, binnen de school. Ook het (tijdelijk) plaatsen op een andere 
school behoort tot de mogelijkheden. 

 
Fase 5 

o In extreme gevallen kan een kind geschorst of verwijderd worden (zie protocol 
schorsen en verwijderen Optimus Primair Onderwijs). 

 
 
Adviezen aan ouders 
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. Eventueel 
neemt u contact op met de wijkagent.  

o Stimuleer uw kind om contact op te nemen met de leerkracht, vertrouwenspersoon of 
directeur.  

o Pesten op school kunt u het beste met de leerkracht bespreken.  
o Door positieve stimulering en zgn. schouderklopjes kan het zelfrespect vergroot 

worden of weer terug komen.  
o Stimuleer uw kinderen tot het beoefenen van een sport.  
o Steun uw kind in het idee dat er een einde aan het pesten komt. 

 
 
Ouders van de pesters 

o Neem het probleem van uw kind serieus.  
o Raak niet in paniek: elk kind loopt de kans pester te worden.  
o Probeer achter de mogelijke oorzaak te komen.  
o Maak een kind gevoelig voor wat het anderen aandoet.  
o Besteed extra aandacht aan uw kind.  
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. 

 



 

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

 
 
 

 
Leerkrachten en ouders van de medezeggenschapsraad onderschrijven gezamenlijk dit 
pestprotocol.  


