
 

 

 

Pestprotocol SWS de Zoutkamperril.  

 

We vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen op school, pesten hoort daar niet bij.  

Door middel van onze KWINK-lessen en de lessen “Goed gedrag op school” willen wij een klimaat 

scheppen waarin er geen plaats is voor pesten. Ook onze kernwaarden: Respect- Veiligheid en 

Verantwoordelijkheid, bieden geen ruimte voor pesten. 

Wanneer er toch gepest wordt treffen wij maatregelen die er op gericht zijn dat de pester zelf zijn 

gedrag verandert met hulp van anderen. We richten ons daarbij ook op de meelopers . We willen dat 

zij zich bewust worden van hun gedrag en inzien wat het effect van hun gedrag is op de gepeste en 

de pester. Tenslotte willen wij degene die gepest wordt in laten zien dat hij/zij soms ook hun eigen  

gedrag kunnen veranderen. 

Pesten speelt zich soms af binnen het gezichtsveld van de teamleden maar vaak ook daar buiten en 

ook buiten de schooltijden en de school.  Om pestgedrag te voorkomen of te stoppen hebben wij 

ouders nodig om ons te informeren als er iets is met hun kind is en in het maken en nakomen van 

afspraken met de kinderen.  

Dit protocol bevat richtlijnen die gehanteerd worden bij geconstateerd pestgedrag en voorwaarden 

en activiteiten in die pesten kunnen voorkomen. 

 

Pesten 

Wat is pesten? 

We spreken van pestgedrag als dezelfde leerling regelmatig en systematisch bedreigd en 

geïntimideerd wordt. Pesten is te zien als een vorm van geweld, is grensoverschrijdend en kan soms 

zeer bedreigend zijn. 

Over de redenen waarom mensen pesten of zich agressief gedragen bestaan verschillende theorieën. 

Volgens de ene theorie is pesten een onontkoombaar verschijnsel, dat op zijn best op een 

acceptabele wijze kan worden gekanaliseerd. Volgens een andere theorie komt pesten voort uit 

frustratie en kan dit worden voorkomen door ontevredenheid weg te nemen, de omgeving om te 

vormen en reflectie op het gedrag te stimuleren. 

Een klimaat waarin gepest wordt raakt iedereen. In een klas waar gepest wordt kunnen alle 

leerlingen slachtoffer worden. Pestgedrag moet dan ook serieus genomen worden. 

Het lastige aan pestgedrag is dat het zich vaak in het verborgene afspeelt, zodat het moeilijk is om er 

greep op te krijgen. En zelfs als het pestgedrag wordt opgemerkt dan is het vaak lastig om daar 

afdoende maatregelen tegen te treffen. 



 

Hoe wordt er gepest? 

Pesten kent vele verschijningsvormen: 

 

Met woorden:  

• vernederen, belachelijk maken 

• schelden 

• dreigen 

• met bijnamen aanspreken 

• gemene briefjes, mailtjes, appjes schrijven en of rond laten gaan 

 

Fysiek:  

• trekken aan kleding,  

• duwen en sjorren 

• schoppen en slaan 

• krabben en aan haren trekken 

• “wapens” gebruiken 

 

Achtervolgen:  

• opjagen en achternalopen 

• in de val laten lopen,  

• opwachten 

• klemzetten of rijden 

• opsluiten 

 

Uitsluiting:  

• doodzwijgen en negeren 

• uitsluiten van feestjes 

• uitsluiten bij groepsopdrachten  

• uitsluiten bij activiteiten 

 

Stelen en vernielen:  

• afpakken van kledingstukken, schooltas, schoolspullen 

• kliederen op boeken 

• banden lek prikken, fiets of andere eigendommen beschadigen 

 

  



Afpersing:  

• dwingen om geld of spullen af te geven 

• het afdwingen om iets voor de pestende leerling te doen. 

 

De gepeste leerling 

Sommige leerlingen lopen meer kans gepest te worden dan anderen. Dat kan met verschillende 

zaken te maken hebben: hun uiterlijk, gedrag, gevoelens en sociale uitingsvormen. Leerlingen die 

gepest worden doen vaak andere dingen of hebben iets wat anders is dan de meeste van hun 

leeftijdgenoten: ze bespelen een ander instrument, doen een andere sport, hebben een andere 

hobby, zijn heel goed in bepaalde vakken of juist niet. 

Pesten heeft vooral plaats in situaties waarin pesters de kans krijgen om te pesten. Vaak gaat het dan 

om vrije, onoverzichtelijke en onveilige situaties. 

Kinderen praten thuis soms niet over dat zij gepest worden. Er zijn verschillende redenen voor:  

• schaamte 

• angst dat de ouders met de school of met de pester gaan praten en dat het pesten dan nog 

erger wordt 

• het probleem lijkt onoplosbaar 

• het idee dat het niet mag klikken 

 

Mogelijke signalen van gepest worden  

• Niet meer over school vertellen thuis; 

• Nooit meer andere kinderen mee naar huis nemen of bij anderen gevraagd worden; 

• Slechtere resultaten op school; 

• Regelmatig spullen kwijt zijn of met kapotte spullen thuiskomen; 

• Regelmatig hoofdpijn of buikpijn hebben; 

• Blauwe plekken hebben op ongewone plaatsen; 

• Niet willen slapen, vaker wakker worden, bedplassen, nachtmerries hebben; 

• De verjaardag niet willen vieren 

• Niet buiten willen spelen; 

• Niet alleen een boodschap durven doen; 

• Niet meer naar een bepaalde club of vereniging willen gaan 

• Bepaalde kleren niet meer willen dragen; 

• Thuis prikkelbaar, boos of verdrietig zijn; 

• Zichzelf blesseren om niet naar school te hoeven 



Voor ouders zijn deze signalen van belang en kunnen zij een aanleiding vormen om met het kind in 

gesprek te gaan over mogelijke oorzaken (waaronder pesten) die onder deze signalen liggen. 

 

De pester 

Pesters zijn vaak de sterkeren in hun groep. Zij zijn of lijken populair maar zijn dat uiteindelijk niet. Ze 

dwingen hun populariteit af door stoer en onkwetsbaar gedrag. Van binnen zijn ze vaak onzeker en 

ze proberen zichzelf groter te maken door een ander kleiner te maken. 

Pesters krijgen vaak andere kinderen mee. Wie meedoet, loopt minder kans om zelf ook slachtoffer 

te worden. Pesters voelen zich over het algemeen niet schuldig. In hun beleving vraagt de ander er 

om gepest te worden. 

 

Pestgedrag kan dieperliggende oorzaken hebben: 

• Een problematische thuissituatie 

• Een vaak gevoelde anonimiteit (ik besta niet/ik ben onzichtbaar); Wanneer een pester zich  

verloren voelt kan hi/zij zichzelf belangrijker maken door een ander omlaag te drukken. 

• Het moeten spelen van een niet-passende rol. 

• Een voortdurende strijd om de macht in de klas 

• Een niet-democratisch klimaat binnen de school;  

• Een gevoel van incompetentie op school (slechte cijfers of een laag niveau) 

• te weinig autonomie (te weinig zelfstandigheid en verantwoordelijkheid) 

 

De meelopers en andere leerlingen 

Meelopers zijn leerlingen die incidenteel meedoen met het pesten. Dit gebeurt meestal uit angst om 

zelf in de slachtofferrol terecht te komen, maar het kan ook zo zijn dat meelopers stoer gedrag wel 

interessant vinden en dat ze denken mee te liften op de populariteit van de pester. Verder kunnen 

leerlingen meelopen uit angst om vrienden of vriendinnen te verliezen. De meeste leerlingen houden 

zich afzijdig als er wordt gepest. Ze voelen zich wel vaak schuldig over het feit dat ze niet in de bres 

springen voor het slachtoffer of hulp inschakelen. 

  



 

Pestprotocol 

Vijfsporenaanpak 

 

De algemene verantwoordelijkheid van de school 

• De school zorgt er voor dat de directie, de leerkrachten en het ondersteunend personeel 

voldoende informatie hebben over pesten in het algemeen en de aanpak van het pesten. 

• De school hanteert een anti-pestbeleid, zodat de veiligheid van leerlingen binnen de school zo goed 

mogelijk gewaarborgd kan worden. 

 

Het bieden van steun aan de jongere die gepest wordt 

• Het probleem wordt serieus genomen 

• Er wordt uitgezocht wat er precies gebeurd 

• Er wordt overlegd over mogelijke oplossingen 

 

Het bieden van hulp aan de pester 

• Het confronteren van de leerling met zijn gedrag en de gevolgen hiervan voor 

de pester 

• De achterliggende oorzaken boven tafel proberen te krijgen 

• Wijzen op gebrek aan empathisch vermogen dat zichtbaar wordt in het gedrag 

 

Het betrekken van de groep bij het probleem 

De leerkracht bespreekt met de klas het pesten en benoemt de rol van alle leerlingen hierin. Er wordt 

gesproken over mogelijke oplossingen en wat de klas kan bijdragen aan verbetering van de situatie. 

De leerkracht komt hier regelmatig op terug. 

 

Het bieden van steun aan de ouders 

• Ouders die zich zorgen maken over pesten worden serieus genomen 

• De school werkt samen met de ouders om het pesten aan te pakken 

• De school geeft adviezen aan de ouders in het omgaan met hun gepeste of 

pestende kind 

• De school verwijst de ouders zo nodig naar deskundige hulpverleners 



Ouders van leerlingen die gepest worden, hebben er soms moeite mee, dat hun kind ook aan zichzelf 

zou kunnen of moeten werken. Hun kind wordt immers gepest en dat moet gewoon stoppen. Dat 

klopt, het pesten moet stoppen. Een gepest kind wil zich echter vaak niet alleen veilig voelen op 

school. Het wil ook geaccepteerd worden en verlangt er vaak naar om zich prettiger en 

zelfverzekerder te voelen. Daar kan begeleiding of een weerbaarheidstraining bij helpen. 

 

Preventieve maatregelen  

 

KWINK! 

Op school werken wij met KWINK en de bijbehorende lessen “Goed gedrag op school”. In deze lessen 

gaan wij in op de betekenis van onze kernwaarden en werken wij aan de sociaal emotionele 

ontwikkeling van de kinderen.  Wij hanteren duidelijke gedragsverwachtingen en vergroten het 

gedragsrepertoire van de kinderen. Op die manier werken wij aan een duidelijk, positief school- en 

groepsklimaat.  

ZIEN! 

Wij volgen de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen met behulp van Zien!  Leerkrachten 

en de leerlingen vullen verschillende vragenlijsten in, waaronder de vragenlijst welbevinden.  

Wanneer de ingevulde vragenlijsten daar aanleiding toe geven, worden opvallende zaken met de 

leerling besproken. Op die manier willen wij achterhalen waarom een leerling zich op bepaalde 

vlakken niet prettig voelt op school en wat de leerling en de school daaraan kunnen doen. 

 

Sociogram  

Iedere groep vult ook het sociogram in.  Uit het Sociogram kan de leerkracht zich een beeld vormen 

van de groepsdynamiek in de klas.  

 

School-, klassen- en pleinregels 

Deze gedragsverwachtingen en regels gaan over omgaan met elkaar op school en in de klas worden 

met de kinderen besproken. Tijdens de Gouden Weken bij de start van ieder schooljaar worden de 

klassenregels gemaakt. De regels hangen in de klas op een zichtbare plek.  Nieuwe regels worden 

besproken en toegevoegd als daar aanleiding voor is. 

 

Informatie van ouders 

Voor de eerste oudergesprekken in een schooljaar worden ouders uitgenodigd om een vragenlijst 

over de sociaal emotionele ontwikkeling van hun kind in te vullen.  Tijdens het oudergesprek kunnen 

zij vertellen over hoe zij hun kind zien en kunnen afspraken gemaakt worden tussen de ouders de 

leerkracht over aandachtspunten of bijzonderheden voor dat schooljaar. 

  



 

 
Pestprotocol 

Vijfsporenaanpak 
 

De algemene verantwoordelijkheid van de school 
• De school zorgt er voor dat de directie, de leerkrachten en het ondersteunend personeel 
voldoende informatie hebben over pesten in het algemeen en de aanpak van het pesten. 
• De school hanteert een anti-pestbeleid, zodat de veiligheid van leerlingen 
binnen de school zo goed mogelijk gewaarborgd kan worden. 
 

Het bieden van steun aan de jongere die gepest wordt 
• Het probleem wordt serieus genomen 
• Er wordt uitgezocht wat er precies gebeurd 
• Er wordt overlegd over mogelijke oplossingen 
 

Het bieden van hulp aan de pester 
• Het confronteren van de leerling met zijn gedrag en de gevolgen hiervan voor 
de pester 
• De achterliggende oorzaken boven tafel proberen te krijgen 
• Wijzen op gebrek aan empathisch vermogen dat zichtbaar wordt in het gedrag 
 

Het betrekken van de groep bij het probleem 
De leerkracht bespreekt met de klas het pesten en benoemt de rol van alle leerlingen 
hierin. Er wordt gesproken over mogelijke oplossingen en wat de klas kan bijdragen 
aan verbetering van de situatie. De leerkracht komt hier regelmatig op terug. 
 

Het bieden van steun aan de ouders 
• Ouders die zich zorgen maken over pesten worden serieus genomen 
• De school werkt samen met de ouders om het pesten aan te pakken 
• De school geeft adviezen aan de ouders in het omgaan met hun gepeste of 
pestende kind 
• De school verwijst de ouders zo nodig naar deskundige hulpverleners 
Ouders van leerlingen die gepest worden, hebben er soms moeite mee, dat hun 
kind ook aan zichzelf zou kunnen of moeten werken. Hun kind wordt immers gepest en dat moet 
gewoon stoppen. Dat klopt, het pesten moet stoppen. Een gepest kind wil zich echter vaak niet 
alleen veilig voelen op school. Het wil ook geaccepteerd worden en verlangt er vaak naar om zich  
prettiger en zelfverzekerder te voelen. Daar kan begeleiding of een weerbaarheidstraining bij 
helpen. 

 

Preventieve maatregelen  
 

KWINK! 
Op school werken wij met KWINK en de bijbehorende lessen “Goed gedrag op school”. In deze lessen 
gaan wij in op de betekenis van onze kernwaarden en werken wij aan de sociaal emotionele 
ontwikkeling van de kinderen.  Wij hanteren duidelijke gedragsverwachtingen en vergroten het 
gedragsrepertoire van de kinderen. Op die manier werken wij aan een duidelijk, positief school- en 
groepsklimaat.  
 



 

ZIEN! 
Wij volgen de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen met behulp van Zien!  Leerkrachten 
en de leerlingen vullen verschillende vragenlijsten in, waaronder de vragenlijst welbevinden.  
Wanneer de ingevulde vragenlijsten daar aanleiding toe geven, worden opvallende zaken met de 
leerling besproken. Op die manier willen wij achterhalen waarom een leerling zich op bepaalde 
vlakken niet prettig voelt op school en wat de leerling en de school daaraan kunnen doen. 
 

Sociogram  
Iedere groep vult ook het sociogram in.  Uit het Sociogram kan de leerkracht zich een beeld vormen 
van de groepsdynamiek in de klas.  
 

School-, klassen- en pleinregels 
Deze gedragsverwachtingen en regels gaan over omgaan met elkaar op school en in de klas 
worden met de kinderen besproken. Tijdens de Gouden Weken bij de start van ieder schooljaar 
worden de klassenregels gemaakt. De regels hangen in de klas op een zichtbare plek.  
Nieuwe regels worden besproken en toegevoegd als daar aanleiding voor is 
 

Informatie van ouders 
Voor de eerste oudergesprekken in een schooljaar worden ouders uitgenodigd om een vragenlijst 

over de sociaal emotionele ontwikkeling van hun kind in te vullen.  Tijdens het oudergesprek kunnen 

zij vertellen over hoe zij hun kind zien en kunnen afspraken gemaakt worden tussen de ouders de 

leerkracht over aandachtspunten of bijzonderheden voor dat schooljaar. 

 

 

De aanpak van pestgedrag 
 
De aanpak tegen pesten in 7 stappen: 

 

1. Gesprek met de gepeste leerling. 
Het gaat in dit gesprek om het effect van het pesten op de gepeste leerling. Wat zijn de 
gevoelens? De leerling kan dit ook schriftelijk of in een tekening weergeven. De leerkracht 
zegt dat hij/ zij de leerling zal ondersteunen, vraagt om vertrouwen. 
De procedure wordt uitgelegd.  
De leerkracht vraagt toestemming aan de leerling om het de brief/ tekening te mogen gebruiken.  
de leerkracht spreekt af dat er iedere week een gesprek zal plaatsvinden 
tussen de gepeste en de leerkracht en dat de ouders regelmatig op de hoogte worden gehouden. 
 
2. Bijeenkomst met pester, meelopers en steungroep. 
Uitgenodigd worden de pester, meelopers en leerlingen waar een positieve groepsinvloed 
van kan worden verwacht, de steungroep. De gepeste leerling is hier niet bij. 

 
3. Het probleem uitleggen en empathie kweken. 
De leerkracht 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 leerkracht 
geeft duidelijk aan dat niemand de schuld en straf krijgt. Er wordt niet gesproken over 
details van wat er gebeurd is. Het benoemen van het feit is voldoende. 

 
 



4. De verantwoordelijkheid delen. 
De leerkracht zegt dat iedereen in de klas verantwoordelijk is dat anderen zich prettig en 
veilig voelen. De steungroep is bij elkaar geroepen om te helpen dit probleem op te lossen. 

 
5. De steungroep wordt gevraagd naar ideeën. 
De leerkracht vraagt iedere deelnemer na te denken over wat hij/ zij kan doen om het voor 
de gepeste leerling aangenamer te maken en zo het pesten te stoppen. De steungroepleden 
spreken hun ideeën individueel en concreet uit, ze beginnen hun zin met: “ik…..” 

 
6. De verantwoordelijkheid wordt overgegeven aan de groep. 
De steungroepleden gaan aan het werk. Ze moeten de gelegenheid en de tijd krijgen hun goede 
voornemens uit te voeren. De leerkracht spreekt af hen na twee weken weer te spreken. 

 
7 Gesprek met de individuele steungroepleden. 
De leerkracht vraagt iedereen individueel wat de inzet is geweest en of er al iets van 
verbetering waarneembaar is. Wellicht zijn niet alle voornemens geslaagd en moeten 
voornemens worden bijgesteld maar het belangrijkste is de positieve ontwikkeling en het 
stoppen van het pestgedrag! 
Dit gesprek wordt meerdere keren herhaald.  

 
 

*  de leerkracht kan er voor kiezen om, rekening houdend met de impact van het pesten, de naam 
van de leerling in eerste instantie niet te noemen.  

  



Maatregelen na signalering pestgedrag  
 

• In geval van pestgedrag neemt de leerkracht een duidelijk standpunt in, namelijk het niet 
tolereren van dit pestgedrag en spreekt dit ook duidelijk uit naar de pester en de gepeste. 

 
•  In geval van schade of een ernstig bedreiging wordt aangifte gedaan bij de politie. 
 
•  De directie en de IB-er worden op altijd op de hoogte gesteld van een pestincident. 
 

• De leerkracht maakt in ParnasSys een leerling notitie bij alle betrokken leerlingen, onder de 
categorie pestincident. 

 
•  Ouders van de gepeste en de pester worden op de hoogte gesteld door de leerkracht of 

directie ( dit in overleg). 
 
•  Er wordt in een overleg tussen directie, IB-er en de leerkracht bepaald wat de aanpak zal 

zijn.  
 
•  Er vindt een gesprek plaats tussen de ouders, leerkracht en directie om bovenstaande te 

verduidelijken. 
 
•  Ouders werken mee om het proces van pesten te stoppen. Dit komt expliciet in het 

gespreksverslag en wordt door de ouders ondertekend. 
 
•  Er wordt een logboek aangelegd waarin alle verdere waarnemingen en activiteiten worden 

beschreven. Dit logboek wordt regelmatig met de directie, IB-er en leerkracht besproken. 
 
•  De pester en gepeste worden aangemerkt als zorgleerlingen en hebben een zorgdossier/-

notities in ParnasSys. 
 
•  Mocht bovenstaande geen gewenst effect hebben dan wordt externe hulp ingeschakeld in 

overleg met het CJG en/of de directeur-bestuurder van de VCPO Noord Groningen.  
 
•   Bij het niet stoppen van het ongewenst gedrag kan na overleg met en door de directeur-

bestuurder van VCPO Noord-Groningen de procedure voor schorsing of verwijdering van de 
pester in gang gezet worden. 



 


