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Inleiding: 
Op de Josephschool besteden we aandacht aan het probleem pesten. We vinden het als school belangrijk 
dat alle leerlingen zich vertrouwd en veilig voelen bij ons op school, omdat alleen dan kinderen zich vol 
zelfvertrouwen kunnen ontwikkelen. Het bevorderen van positief sociaal gedrag is als oogpunt van 
preventie een belangrijke taak van de school. 
 
Definitie pesten: 
Een leerling wordt gepest als een andere leerling of een groep leerlingen, vervelende of gemene dingen 
tegen hem of haar zegt/doet of compleet negeert. 
Het is ook pesten als een leerling wordt geslagen, geschopt, bedreigd, opgesloten of b.v. buiten de groep 
wordt gesloten. Het is pesten als dat regelmatig gebeurt en als het moeilijk is voor de leerling die gepest 
wordt om zich te verdedigen (machtsverschil).  
 
Pestaanpak preventief: 
Onze school start het schooljaar met ‘Gouden weken’ Deze regels zijn gericht op het bevorderen van positief 
sociaal gedrag en het voorkomen en bespreekbaar maken van pesten op school. 
Het gedragsprotocol biedt een leidraad voor hoe te handelen bij ongewenst gedrag. 
Het zal een bijdrage leveren om bij incidenten de omgeving voor andere kinderen en volwassenen zo veilig 
mogelijk te maken. 
Het protocol geeft geen handreikingen voor (therapeutische) ondersteuning. Deze ondersteuning wordt 
door de leerkracht, ouders of derden desgewenst ingezet. 
 
Dit protocol bevat o.a. een gedragslijn: afspraken over de omgang met elkaar.  
De gedragslijn is positief gesteld en op alle kinderen van toepassing. 
De gedragslijn is op een goed zichtbare plek in de klassen en hallen opgehangen.   
Als het nodig is kunnen we de kinderen er direct op wijzen en vragen zich eraan te houden. 
 
We verwachten van ouders dat zij de gedragslijn ondersteunen zodat we samen werken aan een veilige, 
gezellige, leefbare school. Het kind heeft de ondersteuning van volwassenen nodig (ouders en leerkrachten) 
om het gewenste gedrag te leren kennen en te laten zien. Dit vraagt van ons dat we zélf het gedrag 
voorleven en kinderen ondersteunen in hun gedrag. Dit betekent ook dat we elkaar als volwassen hier op 
kunnen wijzen: we gaan respectvol met elkaar om.  Leerlingen, ouders en schoolteam zijn partners in dezen: 
we spreken van een pedagogisch bondgenootschap. 
 
Mocht het zo zijn dat bij herhaling de gedragslijn wordt overtreden, dan praten we er eerst met het kind 
over. Als dat geen resultaat oplevert worden ouders telefonisch op de hoogte gebracht en wordt hen 
gevraagd er met hun kind over te spreken. Ook is het mogelijk dat we ouders uitnodigen voor een gesprek 
op school 
 
We hebben bij ons op school voor de volgende regels gekozen. 
De gedragslijn is beschreven in 10 punten. 
 
 
 
 



                                                                             
 

 
 
 
 
 

 

Kinderen van de St. Josephschool: 
 
O zijn vriendelijk   O lopen rustig in school     
O zijn eerlijk    O doen wat hun gezegd wordt    
O helpen elkaar    O doen een ander geen pijn   
O luisteren naar elkaar   O komen op een goede manier voor zichzelf op  
O gebruiken fatsoenlijke taal  O zorgen goed voor de spullen van zichzelf, de ander en   
       school 
 
Het bespreken van deze regels wordt aangepast aan het niveau van het kind en gebeurt een keer per twee 
weken en niet alleen als de situatie zich voordoet. De regels hangen zichtbaar voor iedereen in alle 
ruimtes. De leerkracht heeft een belangrijke rol bij het bespreken van sociaal gedrag en pesten. Hij/zij zal 
steeds voldoende aandacht besteden aan de basisregels en met de groep bespreken hoe we met elkaar 
horen om te gaan op school (bv. een regel per week bespreken). 
 
We laten weten aan de kinderen dat elke vorm van pestgedrag wordt afgewezen. De kinderen wordt ook 
het verschil tussen plagen en pesten duidelijk gemaakt. 
 
 
Afspraken voor preventieve aanpak: 

 Gouden weken start schooljaar 

 Kennismakingsgesprekken start schooljaar 

 Handhaven gedragslijn en zelf voorbeeldgedrag laten zien. 

 Brievenbus in de klas, waar kinderen (anoniem) een briefje in kunnen doen met iets dat ze kwijt 
willen bv. voor de bovenbouw (gr. 1 t/m8) 

 Op afgesproken momenten SCOL invullen. Indien gewenst extra voor leerling met ‘zorg’. 

 Bespreken tijdens 10-minuten-gesprekken. Namen vragen mag. 

 Ouders op tijd laten komen. Ze moeten niet wachten met hun signalen naar de leerkracht toe. Dit 
vermelden in de schoolgids. 

 Afspraken over pleintoezicht, minimaal twee leerkrachten hebben pleinbeurt. 
 Voor regels en afspraken zie Gedragsprotocol, gedragslijn. 

 Een keer in de 4 jaar pestproject behandelen, groot project voor de hele school. 

 Voorleesboek met thema Pesten voorlezen, bv. eerste periode tot herfstvakantie (zie bijlage voor 
voorbeelden) 

 Anti-pestcontract n.a.v. een project maak je dit. 

 Document 11  “pesten”. 

 Positieve dagevaluatie 
 
Helaas komt pesten echter ook bij ons op school voor en we willen dit probleem serieus benaderen. We 
hebben hiervoor een pestaanpak curatief opgesteld. 

 
 
 
 
 
 



                                                                             
 

 
 
 
 
 

 

Pestaanpak curatief 
Pesten is vaak structureel van karakter en meestal gericht op één kind of een kleine groep kinderen. 
Langdurig pesten kan van grote invloed zijn op het gedrag van de slachtoffers zowel binnen als buiten de 
school. Uit allerlei onderzoeken blijkt dat pesten kan leiden tot zeer ernstige psychosociale problemen. 
We willen daarom er alles aan doen om het pesten te voorkomen. 
 
Het doel van het anti- pestprotocol is: 

 Het voorkomen van iedere vorm van pestgedrag bij ons op school 

 Het op een adequate wijze reageren op pestgedrag in de richting van de pester, de gepeste, de 
zwijgende middengroep en de ouders. 

 
Pesten is vaak een groepsprobleem, waarbij vijf partijen bij betrokken zijn: 

a. het slachtoffer 
b. de pester(s) 
c. de zwijgende middengroep 
d. de leerkracht 
e. de ouders 

 
Elk van deze groepen zal bij de oplossing van het probleem betrokken worden. Iedereen heeft zijn eigen 
reden om te zwijgen. We moeten het pesten echter bespreekbaar maken. Het is van belang dat er tijdig 
gesignaleerd wordt door leerkrachten, kinderen en ouders. 
 
De signalering: 
Het signaleren van pesten kan door de leerkracht gebeuren (bv. door een sociogram of SCOL). De 
leerkrachten melden dit in een teambespreking aan elkaar. Ook kunnen ouders signaleren en deze 
signalering kan reden zijn tot nadere observatie, bespreking en erkenning. De melding van de ouders gaat 
in eerst instantie via de groepsleerkracht. Ook kunnen kinderen zelf melden dat zij of een ander kind 
gepest wordt. Dit kunnen kinderen doen bij eigen leerkracht. 
Alle signaleringen en meldingen worden besproken en behandeld volgens een vaste procedure. Er volgt 
altijd: 
 

1. Hulp aan het gepeste kind 
2. Hulp aan de pester 
3. Hulp aan de groep  
4. Hulp aan de ouders 

 

 Ad. 1. D.m.v. een gesprek met het gepeste kind kan de groepsleerkracht te weten komen welk 
probleem er speelt, wat de omvang is en welke oplossing er mogelijk is volgens de gepeste en de 
leerkracht. Er worden duidelijke afspraken gemaakt over het vervolg. 

 

 Ad. 2. Er volgt altijd een gesprek met de pester. 
De pester moet duidelijk weten dat zijn/haar gedrag wordt afgewezen en tijdens het gesprek 
geconfronteerd worden met de gevolgen van pesten. Een gesprek met de pester kan bestraffend 
zijn maar ook probleemoplossend. Er wordt gezocht naar de oorzaak van het pestgedrag. Contact 
met de ouders kan hierbij noodzakelijk zijn. Er worden afspraken m.b.t.  sancties gemaakt voor het 
vervolg. 
 



                                                                             
 

 
 
 
 
 

 

 Ad. 3. D.m.v. groepsgesprekken en m.b.v. de methode beter omgaan met jezelf, zal de groep 
waarbinnen zich het pestgedrag afspeelt zich bewust moeten worden van dit groepsgedrag. En 
moet de verantwoordelijkheid van de groep voor de individuele leerling worden benadrukt. De 
groep moet een signalerende functie krijgen en niet toezien en zwijgen. 

 

 Ad. 4. Wanneer het gedrag van het kind daartoe aanleiding geeft zullen ouders van de pester of 
gepeste door de leerkracht of directie op de hoogte worden gesteld. Zeker wanneer de 
gesprekken met de pester niet leiden tot gedragsveranderingen. Er moet samen met de ouders 
gewerkt worden aan verdere oplossingen. Er worden afspraken gemaakt over het vervolg. 

 
Het is belangrijk om alle activiteiten en stappen die zijn ondernomen te noteren vanaf het beginstadium. 
Het verloop van de gesprekken en de geboden hulp wordt tijdens teambesprekingen besproken zodat 
iedereen op de hoogt is. 
Als de problemen zeer ernstig zijn of ernstige gevolgen kunnen hebben, vragen wij als school hulp bij de 
GGD. 
 
Tips: 

 Team inlichten 

 Blijf ( elke dag) werken aan de vertrouwensrelatie tussen de leerkracht en de gepeste leerling en 
tussen de leerkracht en de pester. 

 Veranderen van plek in de klas 

 Bepalen van de plek in de rij naar gym 

 Bekijken looproute in de klas 

 Afspraak met speelmaatje op het plein 

 Voor- en nabespreken pauze 

 Voorkomen bij de gymles dat de leerlingen zelf groepjes samenstellen en dat bepaalde leerlingen 
als laatste overblijven. 

 Zorg dat het gepeste kind bij groepswerk ingedeeld is in een positief samenwerkend groepje. 

 Positieve dagevaluatie 
 
We hopen door het bevorderen van positief sociaal gedrag en aandacht te besteden aan pesten, de sfeer 
in de groepen optimaal te maken zodat elk kind zich veilig en geaccepteerd voelt bij ons op school. 

 

Bijlage 
 
Boeken die over het onderwerp pesten gaan: 

 Boeken van Ellie en Nellie, schrijver: Rindert Kromhout 
Titels: Erge Ellie en nare Nellie, De wraak van Ellie en Nellie, Ellie en Nellie in gevaar. 
Aanpak met Help-groep: Sue Young, Educational Psychology in Practice 
 

 

 

 
 
 


