
 
 
 
 

 
Pestprotocol 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Vastgesteld 3 maart 2008 
Gewijzigd op 5 maart 2015 

 



 
 
 

 
 
 
 
Veiligheid, gezelligheid en aandacht 
 
zijn kernbegrippen op onze school. Pesten hoort daar niet bij. Met elkaar werken wij dan 
ook actief aan een veilig schoolklimaat.  
 
Wanneer er gepest wordt, zijn hier meerdere partijen bij betrokken: 

• gepeste kinderen 
• pesters 
• meelopers/toekijkers 
• leerkrachten 
• ouders 

 
Voor iedereen moet in de situatie waarin gepest wordt, de juiste aandacht en hulp zijn. 
Doel is: zorgen dat het pesten stopt, dat er inzicht ontstaat in wat pesten is en wat het 
veroorzaakt en dat er uiteindelijk weer een goede sfeer is. 
 
Een veilig schoolklimaat kan niet zonder duidelijke omgangsvormen/-regels. Deze luiden 
op onze school:  
 
(Voor de groepen 1 tot en met 3) 
• zachtjes in de gang en in de rij 
• ga zorgvuldig om met spullen van school en van anderen 
• wees aardig en help elkaar 
• samen spelen samen delen 
• er is er maar één die praat 
 
(Voor de groepen 4 t/m 8) 
• bij rust, zul je merken, kun je beter werken 
• jij en de ander vinden het fijn om op school te zijn 
• ga met een ander om zoals je wilt dat een ander met jou omgaat 
• samen delen we de spullen 
• spullen op school en op het plein; op alles zullen we zuinig zijn 
 
Soms ontstaat er toch ruzie, of wordt er gepest. Wij gaan daar oplossingsgericht mee om: 

1. zeg: “Stop, hou op” 
2. probeer het probleem pratend op te lossen 
3. ga naar de leerkracht om hulp 
4. de leerkracht bemiddelt bij het goedmaken. 

  
Maatregelen 
Soms zijn aanvullende maatregelen nodig. Te denken valt aan: 
• verslag schrijven over wat er misging en hoe het anders had gemoeten 
• excuses laten aanbieden 
• boekje lezen over pesten en er een verslag over schrijven 



 
Aanvullende maatregelen worden in het dossier van de leerling (Parnassys) vermeld. 
Ouders worden geïnformeerd.  
Na 3 weken wordt met de betrokken kinderen de situatie geëvalueerd. 
 
Als dat niet genoeg is: 
Als het pesten niet stopt, zijn er aanvullende maatregelen nodig. Wij nodigen de 
betrokken ouders (van pester en gepeste) uit voor een gesprek. Het gaat dan in eerste 
principe niet om de schuldvraag, maar om het gezamenlijk komen tot een oplossing van 
het probleem.  
In extreme gevallen kan overgegaan worden tot schorsing en vervolgens verwijdering van 
school (conform de daarvoor geldende regelgeving). 
 
Hulp: 
1. Hulp aan het slachtoffer 
- Opmerkzaam zijn op signalen (NB: in én buiten de groep, bijv. op social media) 
- Klachten van het kind serieus nemen 
- Zeggen dat je het kind wilt helpen 
- Vragen of je het mag bespreken in een kringgesprek 
 
2. Hulp aan de pester 
- Opmerkzaam zijn op signalen 
- Verhaal van de pester serieus nemen 
- Proberen achterliggende oorzaken van het pesten te achterhalen (bijv. 

onzekerheid, angst, onuitgesproken ruzies uit het verleden) 
- Verschil tussen pesten en plagen uitleggen 
 
3. Hulp aan de meelopers/toekijkers 
- Groep bewust maken van het probleem, bv door het voorlezen van een boek over 
 pesten of een rollenspel, video, kringgesprek enz. 
- Groep nadrukkelijk uitnodigen om pestgedrag onmiddellijk te melden (je bent 
 dan geen ‘klikker’) 
- Wijzen op vertrouwenspersoon op school 
 
4 Hulp aan team 
- mogelijkheid scheppen om het pesten te bespreken 
- zorgen voor literatuur over pesten 
 
5 Hulp aan ouders 
- klachten van ouders serieus nemen 
- omgangsregels, oplossingsvoorschriften en sancties aan alle ouders overhandigen 
- in gesprek gaan met ouders van gepeste en pestende leerlingen 
- Informatie over sovatraining of andere hulpverlenende instanties geven 
- Aangeven dat het een gezamenlijk probleem is en dat er samen naar oplossingen 

gezocht wordt. 
 
Materialen: 

• Anti pestspel (bijv. Zet je maskers af van Graviant.nl) 
• Zie bakje ‘pesten’ in IB-kamer 
• Anti pest portaal: pesten.nl (div. boeken en materialen) 
• Anti pest portaal: www.pestweb.nl 
• www.schoolenveiligheid.nl/pesten 

 
Aanspreekpunt: 



De directeur van de school is formeel aanspreekpunt voor ouders en kinderen waar het om 
pesten gaan. 


