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Doel 

 

 

Alle kinderen op de Bongerd voelen zich in hun schoolperiode 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! 
 

Relatie met 

Optimus 

Koersplan  

Koersplan ’22-’26:  
‘We bieden ieder kind gelijke kansen om te groeien.’  

Aanpak  

 

 

 

 

 

5-Sporen aanpak: 
Op de Bongerd hanteren wij de ‘5-sporen aanpak’ (zie anti-pestprotocol). 
Pesten is geen individueel probleem, maar een groepsprobleem. 
Vandaar dat wij ons richten op de volgende 5 sporen: 

1. Hulp voor de gepeste  
2. Correctie en hulp voor de pester (en de meelopers) 
3. Aandacht voor de sfeer in de groep waar gepest wordt; 

mobiliseren van de middengroep tussen pester en gepeste 
4. De ouders van de gepeste en de pesters en meelopers 

betrekken bij de aanpak 
5. Ondersteuning voor leerkrachten om adequaat pesten aan te 

pakken 
                           
Het stappenplan dat de leerkracht hanteert: 
Neem het probleem serieus als een leerling of ouder het pesten bij de 
leerkracht meldt. 
Fase 1 > Voer een verhelderingsgesprek met het gepeste kind, de    

                 pester(s) en meeloper(s). 
               Maak afspraken over gewenste gedragsverbetering. 
               Incident melden bij APC (=Anti-Pest Coördinator). 
Fase 2 > Oefenen met de gemaakte afspraken. 
                Leerkracht documenteert gedurende 4 weken en informeert  
                APC. 
                APC draagt werkvormen aan:  

- Steungroep (=> bevat 6 leerlingen: de pester, 1 meeloper, 
een vriend(in) en 3 leerlingen die tot nu toe niks met het     
pestgedrag te maken hadden en aan een oplossing kunnen 
bijdragen) 



- Herstelrecht (=> Hierbij draagt de pester een bevredigende 
oplossing aan voor het aangedane pestleed en voor het 
stoppen van de huidige pestsituatie)  

- Maatjes/peers inzetten 
               APC checkt de stand van zaken bij ouders van het gepeste kind   
               en de groepsleerkracht. 
Fase 3 > Indien niet gestopt : Er volgt een tweede gesprek met de  
               pester(s) en meeloper(s) en hun ouders o.l.v. de directeur. 
               Pesters en meelopers krijgen opnieuw 4 weken om hun gedrag   
               aan te passen.     
               Strafmaatregelen worden opgelegd tegen pester(s) en   
   meelopers (bv niet meedoen met groepsactiviteiten, een    
   boek/film lezen/kijken met als verwerking een presentatie   
   hierover, A4tje schrijven met ‘mijn beste anti-pesttips’) 
   APC coördineert samenhangende aanpak. 
Fase 4 > Gemaakte afspraken worden gecontroleerd en bijgehouden 
               gedurende 4 weken. 
               APC checkt stand van zaken bij leerkracht en ouders. 
Fase 5 > Indien niet gestopt: interne schorsing aan de pester(s) (en 
               meelopers) wordt opgelegd door  
               de schoolleiding (i.o.m. College van Bestuur). Verplichte      
   begeleiding wordt ingezet. 
               APC wordt geïnformeerd door directie en coördineert een 
               samenhangende aanpak. 
Fase 6 > Indien het pestgedrag aanhoudt volgt definitieve verwijdering   
   door schoolleiding (i.om. College van Bestuur).  
               APC wordt geïnformeerd door de directie. 
 
Adviezen aan de ouders van onze school: 
Ouders van gepeste kinderen:  
• Houd de communicatie met uw kind open, blijf in gesprek met uw kind. 
• 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.  
• Pesten op school kunt u, nadat u eerst met uw kind erover hebt 
gesproken en naar oplossingen hebt gezocht, het beste met de leraar  
van uw kind bespreken.  
• 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: elk kind loopt kans pester te worden.  
• Probeer achter de mogelijke oorzaak te komen.  
• Maak uw kind gevoelig voor wat het anderen aandoet. 
• Besteed extra aandacht aan uw kind.  
• Stimuleer uw kind tot het beoefenen van een sport.  
• 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. Corrigeer uw kind bij ongewenst gedrag en benoem goed gedrag.  
• Geef zelf het goede voorbeeld.  
• Leer uw kind voor anderen op te komen.  
• Leer uw kind voor zichzelf op te komen. 

 

Activiteiten 
 

-Op de Bongerd staan jaarlijks 4 thema’s uit de methode ‘Kinderen en 
hun sociale talenten’ centraal. Hierin komen onderwerpen als veiligheid, 



 
 
 
 

omgaan met elkaar, rollen in de groep, aanpak van ruzies etc. middels 
klassengesprekken en werkvormen aan de orde. 
-Het voorbeeld van leraren en 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 (zie ook kwaliteitskaart 
Gedragsverwachtingen). 
- Onze aanpak m.b.t. pesten en cyberpesten staat opgenomen in het 
anti-pestprotocol (zie bijlage). 
-Op de Bongerd zijn er twee schoolcontactpersonen aangesteld, Frank 
van Uden (f.vuden@optimusonderwijs.nl) en Annerie Meulepas 
(a.meulepas@optimusonderwijs.nl). Laatstgenoemde is tevens Anti-Pest 
coördinator.  
 

 

• Bijlage : Anti-Pest Protocol ‘de Bongerd’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ANTI-PESTPROTOCOL 

 
Uitgangspunt: Ieder kind heeft recht op een veilige omgeving en een plezierige schooltijd. 
 
Theorie: 
 
Wat is pesten? 
Pesten is het systematisch uitoefenen van psychische en/of fysieke mishandeling door één of 
meerdere individuen. Pesten heeft drie kenmerken: het is intentioneel, vindt herhaaldelijk en over een 
langere periode plaats, en er is een machtsverschil tussen dader en slachtoffer. 
 
Verschil plagen en pesten: 
 
PLAGEN 
 

⚫ Af en toe, van korte duur (niet 
systematisch) 

 
⚫ 1 tegen 1 

 
⚫ Gelijkwaardig  

 
⚫ Over en weer 

 
⚫ Er valt om te lachen. 

 
⚫ Er blijft vertrouwen. 

 
 

 

PESTEN 
 

⚫ Vaak en lang  
(systematisch) 

 
⚫ Meerderen tegen 1 

 
⚫ Machtsverschil 

 
⚫ Gemeen 

 
⚫ Stiekem 

 
⚫ Moeilijk te stoppen 

 
Preventieve, indirecte aanpak: 
 

➢ Pedagogisch klimaat op school dat veiligheid biedt (regels over de omgang met elkaar, sfeer 
in de groep). 

➢ Aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen in het onderwijsaanbod. 
Wij gebruiken de methode ‘ Kinderen en hun sociale talenten’ . Hierin komt onder meer aan    
de orde: aandacht voor het maken van afspraken met elkaar om pestgedrag tegen te gaan.    

➢ Ouders inschakelen bij pestgedrag.  
➢ Introductie schoolcontactpersonen (Karin Willems en Annerie Meulepas) in alle groepen bij de 

start van het nieuwe schooljaar.    
 
Signaleren: 
De signalen over pestgedrag kunnen komen van het kind dat pest, van het kind dat gepest wordt en 
van de ouders. 
 
Curatieve, directe aanpak: 

- De niet-confronterende aanpak, als er een vermoeden is van onderhuids pesten. Via een 
algemene aanpak nagaan of het vermoeden van pestgedrag juist is. Dat kan middels een 



passende les over omgaan met elkaar, een groepsgesprek, een schrijfopdracht over dit 
thema, etc. 

- De confronterende aanpak, als duidelijk is dat er gepest wordt in de groep. Het is belangrijk 
om als leerkracht duidelijk stelling te nemen, dat pesten niet wordt getolereerd. Maak gebruik 
van de No Blame aanpak. Dit is een oplossingsgerichte methode waarbij het ontstaan van het 
probleem of hoe het eruit ziet niet van cruciaal belang is, maar het oplossen ervan. Je 
vertrouwt hierbij op de kracht van de kinderen om goede oplossingen te bedenken en uit te 
voeren. (No Blame, zie bijlage 1) 
 

5-Sporen aanpak: 
Op de Bongerd hanteren wij de ‘5-sporen aanpak’ (bijlage 2). 
Pesten is geen individueel probleem, maar een groepsprobleem. Vandaar dat wij ons richten op de 
volgende 5 sporen: 

6. Hulp voor de gepeste  
7. Correctie en hulp voor de pester (en de meelopers) 
8. Aandacht voor de sfeer in de groep waar gepest wordt; mobiliseren van de middengroep 

tussen pester en gepeste 
9. De ouders van de gepeste en de pesters en meelopers betrekken bij de aanpak 
10. Ondersteuning voor leerkrachten om adequaat pesten aan te pakken 

          
                    
Het stappenplan dat de leerkracht hanteert: 
· Neem het probleem serieus als een leerling of ouder het pesten bij de leerkracht meldt. 
Fase 1 > Voer een verhelderingsgesprek met het gepeste kind, de pester(s) en meeloper(s).  
               Maak afspraken over gewenste gedragsverbetering. 
               Incident melden bij APC (=Anti-Pest Coördinator). 
Fase 2 > Oefenen met de gemaakte afspraken. 
               Leerkracht documenteert gedurende 4 weken en informeert APC. 
   APC draagt werkvormen aan, zoals:  

- Steungroep (=> bevat 6 leerlingen: de pester, 1 meeloper, een vriend(in) en 3 leerlingen 

die tot nu toe niks met het pestgedrag te maken hadden en aan een oplossing kunnen 

bijdragen) 

- Herstelrecht (=> Hierbij draagt de pester een bevredigende oplossing aan voor het 
aangedane pestleed en voor het stoppen van de huidige pestsituatie)  

- Maatjes/peers inzetten 
               APC checkt de stand van zaken bij ouders van het gepeste kind en de groepsleerkracht. 
Fase 3 > Indien niet gestopt : Er volgt een tweede gesprek met de pester(s) en meeloper(s) en hun  
               ouders o.l.v. de directeur. Pesters en meelopers krijgen opnieuw 4 weken om hun gedrag  
               aan te passen.     
               Strafmaatregelen worden opgelegd tegen pester(s) en meelopers. 
               APC’er coördineert samenhangende aanpak. 
Fase 4 > Gemaakte afspraken worden gecontroleerd en bijgehouden gedurende 4 weken. 
               APC’er checkt stand van zaken bij leerkracht en ouders. 
Fase 5 > Indien niet gestopt: interne schorsing aan de pester(s) (en meelopers) wordt opgelegd door  
               de schoolleiding. Verplichte begeleiding wordt ingezet. 
               APC wordt geïnformeerd door directie en coördineert een samenhangende aanpak. 
Fase 6 > Indien het pestgedrag aanhoudt volgt definitieve verwijdering.  
               APC wordt geïnformeerd door de directie. 
 
Digitaal pesten  

 
Kenmerken van cyberpesten 
- uitsluiting WhatsApp groepen 
- misbruik privégegevens 
- verspreiden beeldmateriaal 
- dreigberichten 
- haatcampagnes 
 



Cyberpesten is een complex probleem omdat het vaak in de privésfeer gebeurt, omdat kinderen zich 

ervoor schamen en omdat er veel ouders zijn die onvoldoende zicht hebben op wat er in de digitale 

wereld gebeurt. 

Cyberpesten is: 

- anoniem 

- stiekem 

- ongrijpbaar 

Verantwoordelijkheid van de school: 

Ook al vindt het pesten buiten de school plaats, de sfeer op school lijdt er onder. Het ruziën en pesten 

gaat op school door en de schoolresultaten lijden eronder. Er ontstaat een onveilig klimaat waardoor 

de kinderen kunnen minder goed leren. Pesten heeft een negatief effect op het schoolklimaat. 

Tips voor de leerlingen die in mediawijsheid lessen worden meegegeven:  
- deel nooit privégegevens, wachtwoorden of inlognamen 
- blokkeer de pester bij pestmails/-smsjes/-appjes 
- scherm je profiel af 
- gebruik niet je echte naam, maar kies voor een nickname (bijnaam/verzonnen naam) 
- verwijder onbekenden 
- zet geen rare foto’s op het internet 
- bewaar de pestmailtjes of nare berichtjes als bewijs 
- let op met je webcam: opeens sta jij op internet zonder dat je het wilt. 

- negeer opmerkingen 

- bespreek nare berichten of acties die je ziet ALTIJD met een volwassene/ iemand die je vertrouwt. 

Strafbaar 
De volgende acties zijn strafbaar en moeten dus worden aangegeven / gemeld bij de instanties 
(politie, hulpverlening): 

- Discriminatie (=opzettelijk beledigend uitlaten over een groep mensen wegens bv ras, 
godsdienst) 
- Bedreiging/chantage (= door geweld, of bedreiging met geweld, iets afdwingen) 
- Foto’s plaatsen zonder toestemming 
- Seksueel getinte afbeeldingen 
- Cyberstalking (= het herhaaldelijk lastigvallen of bedreigen van een individu op het 
internet of andere elektronische communicatiemiddelen). 
- Hacking (=computervredebreuk, bv het doorbreken van een beveiliging)  

 
Hoe kun je digitaal pesten aanpakken? 
 
Een leerling wordt steeds lastig gevallen (stalking) 
 
· Leer de leerling assertief te zijn: NEE zeggen, contact afsluiten. 
· De leerling niet laten ingaan op de stalker. 
· Breng de ouders op de hoogte. 
· Adviseer de ouders en de leerling om bewijslast te verzamelen. 
· Adviseer de ouders aangifte bij de politie te doen. 
 
Over een leerling wordt geroddeld via sociale media 
· Geef steun en luister naar de leerling. 
· Adviseer de leerling berichten te bewaren en op te slaan. 
· Probeer de dader te achterhalen via systeembeheerder en slachtoffer. 
· Bespreek het met de leerkracht/APC/schoolcontactpersoon. 
· Spreek de pesters aan. 
· Voer eventueel een groepsgesprek. 
 

APC (Anti Pest Coördinator) op de Bongerd= Annerie Meulepas > a.meulepas@optimusonderwijs.nl 

Schoolcontactpersonen op de Bongerd= Frank van Uden > f.vuden@optimusonderwijs.nl  
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      Annerie Meulepas > a.meulepas@optimusonderwijs.nl  

 

Bijlage 1:  

 
NO BLAME-AANPAK 
 
No Blame, een aanpak tegen pesten! 
De No Blame aanpak is niet een bestraffende, maar een probleemoplossende methode om met 
pestproblemen om te gaan. De methode werkt zo "geruisloos" mogelijk volgens een vast  
stappenplan. Uitgangspunt is dat het belangrijker is het probleem op te lossen dan de pester te 
straffen. 
Kenmerkend is dat er een beroep wordt gedaan op de kracht van de groep. De groep krijgt de 
verantwoordelijkheid voor de oplossing en genereert zelfvertrouwen wanneer ze merkt dat hun 
inspanningen resultaat opleveren. 
 
Vergroten van empathie 
Pesters hebben moeite om zich in te leven in de gevoelens van anderen. Zij beseffen niet wat de 
gevolgen van hun gedrag zijn voor de gepeste leerling en zijn vaak geschokt wanneer ze daarmee 
geconfronteerd worden. De No Blame aanpak biedt het voordeel dat het empathisch vermogen van de 
pester(s) en omstanders wordt vergroot. 
 
 
De No Blame-aanpak in zeven stappen:  
 

 
 
►Stap 1 Gesprek met het slachtoffer. De begeleider gaat in gesprek met de gepeste leerling. Het gaat 
in dit gesprek om het effect van het pesten op de gepeste leerling. Wat zijn z'n  gevoelens? De leerling 
kan dit eventueel in een brief of een tekening weergeven. Verder wordt de procedure van de aanpak 
besproken. De begeleider vraagt toestemming aan de leerling om de brief of tekening te gebruiken. 
De leerling geeft aan welke leerlingen hij graag in de volgende stap in de supportgroep uitgenodigd wil 
hebben. 
►Stap 2 Groep wordt samengeroepen. Uitgenodigd worden de pester(s), meelopers en ook leerlingen 
van wie men een positieve groepsinvloed kan verwachten. De gepeste leerling is niet aanwezig bij dit 
gesprek. 
►Stap 3 Leg het probleem uit en kweek empathie. In het gesprek legt de begeleider het probleem uit. 
Hij legt uit dat er een leerling is die zich erg ongelukkig voelt en dat de aanwezige leerlingen een 
bijdrage kunnen leveren om de leerling in kwestie te helpen. De begeleider vermijdt ieder vorm van 
beschuldiging en geeft duidelijk aan dat niemand straf krijgt. 
►Stap 4 Deel de verantwoordelijkheid. De begeleider vertelt dat iedereen in de klas er mede 
verantwoordelijk voor is dat anderen zich prettig en veilig voelen. De supportgroep is bij elkaar 
geroepen om te helpen het probleem op te lossen. 
►Stap 5 Vraag de groep naar hun voorstellen. De begeleider vraagt aan iedere deelnemer om na te 
denken over manieren om het pesten te stoppen en het voor de gepeste leerling weer aangenaam te 

mailto:a.meulepas@optimusonderwijs.nl


maken. Hij vraagt aan de leerlingen om hun ideeën zo concreet mogelijk te maken door hun zinnen te 
beginnen met "ik". 
►Stap 6 Laat het aan de groep over. De leerlingen gaan nu aan het werk. Ze moeten de gelegenheid 
en de tijd krijgen hun goede voornemens uit te voeren. De begeleider spreekt wel af dat hij hen na een 
of twee weken weer zal spreken. 
►Stap 7 Individuele, korte gesprekken met alle betrokkenen. De begeleider vraagt aan 
alle leerlingen van de supportgroep afzonderlijk inclusief de gepeste leerling of er iets 
verbeterd is. Misschien zijn niet alle voornemens geslaagd maar het belangrijkste is dat 
het pesten gestopt is. 
 
 
Bijlage 2 
 
Vijf sporen aanpak 
 
De vijf sporen aanpak is gericht op de verschillende partijen die betrokken zijn 
bij pesten: het gepeste kind, het pestende kind, de groepsgenoten, de ouders en de 
leerkrachten. 
 
Steun bieden aan het kind dat gepest wordt: 
Naar het kind luisteren en haar/zijn probleem serieus nemen, met het kind zoeken naar mogelijke 
oplossingen en deze ook uitvoeren en zo nodig zoeken naar deskundige hulp, bijvoorbeeld een 
sociale vaardigheidstraining. 
 
Steun bieden aan het kind dat pest: 
Met het kind bespreken wat pesten voor een ander betekent, het kind helpen om op een positieve 
manier relaties te onderhouden met andere kinderen, het kind helpen om zich aan regels en 
afspraken te houden, zorgen dat het kind zich veilig voelt; uitleggen wat jij als leerkracht gaat doen om 
het pesten te stoppen. 
 
De middengroep, de omstanders betrekken bij de oplossingen van het pestprobleem: 
Met de kinderen praten over pesten en over hun eigen rol daarin, met de kinderen zoeken naar 
oplossingen en praten over hun rol daarin, samen met de kinderen werken aan oplossingen, waarbij 
ze zelf een actieve rol spelen. 
 
De ouders steunen: 
Ouders die zich zorgen maken over pesten serieus nemen, informatie en advies geven over pesten en 
de manieren waarop pesten kan worden aangepakt. Gesprek met de ouders van het gepeste kind, 
gesprek met de ouders van het pestende kind. Zo nodig ouders doorverwijzen naar deskundige 
ondersteuning. 
 
Het team 
Het team wordt door de leerkracht geïnformeerd over de situatie; de verantwoordelijkheid wordt 
gedeeld. 
 
 
 
 

 


