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1. Inleiding
De Stamperiusschool wil de leerlingen een veilig pedagogisch klimaat
bieden, een omgeving waarin zij zich op een prettige en positieve wijze
kunnen ontwikkelen.
De leerkrachten willen deze ontwikkeling bevorderen door het scheppen
van een veilig klimaat in en om de school en een prettige werksfeer in de
klas.
In veruit de meeste gevallen lukt dit door (on)geschreven regels van het
‘hoe gaan we met elkaar om’ aan te bieden en deze te onderhouden.
Soms echter is het nodig om duidelijkere afspraken met de kinderen te
maken. Een van die duidelijke regels is dat kinderen met respect met
elkaar dienen om te gaan. Dat dat niet vanzelfsprekend gebeurt, geeft aan
dat we het de kinderen moeten leren en daar dus energie in moeten
steken.
Dat leerproces verloopt meestal vanzelf goed, maar het kan ook
voorkomen dat een kind in een enkel geval systematisch door andere
kinderen wordt gepest. Dan kan een kind zodanig in de knoop komen, dat
de regels van de leerkracht niet meer in voldoende mate de veiligheid
bieden of garanderen en daarmee de gewenste ontwikkeling onderbreken.
Het is in dat geval van groot belang dat de leerkracht onder ogen ziet, dat
er een ernstig probleem in de groep is.
In een klimaat waarin het pesten gedoogd wordt, wordt de veiligheid
ernstig aangetast.
Dit betekent dat wij als school pesten als ongewenst gedrag moeten
beschouwen en bereid moeten zijn alles in het werk te stellen om
pestgedrag aan te pakken.
In dit protocol is vastgelegd hoe wij het pestgedrag van kinderen
benaderen.
Via dit protocol wil de school alle betrokkenen op de ernst van pesten
wijzen en daarnaast zowel handreikingen geven om te werken aan een
veilige school als een stappenplan bieden bij systematisch pestgedrag.
Kortom: wij zien pesten als een bedreiging voor de school als geheel, voor
alle leerlingen, leerkrachten en ouders en alle andere betrokkenen bij de
school. Wij erkennen, herkennen pestgedrag en ondernemen actie ter
voorkoming van pestgedrag.
Plagen en pesten; wat is het verschil?
Pesten en plagen worden snel door elkaar gehaald maar bij pesten is
sprake van drie dingen:
1. Machtsongelijkheid (meerdere tegen één/dader(s) staan sterker dan
gepeste)
2. Het gebeurt met regelmaat/steeds opnieuw, houdt langere tijd aan
3. Gebeurt met opzet; het agressieve gedrag gebeurt doelbewust
(Kees van Overveld)
Wanneer één van deze dingen niet voorkomt, dan is er geen sprake van
pesten, maar van plagen.
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Soorten pestgedrag
Verbaal:
●
●
●
●
●

●

Vernederen: ”Haal jij alleen de ballen maar uit de bosjes, je kunt
niet goed genoeg voetballen om echt mee te doen”.
Schelden: “ Viespeuk, etterbak, mietje” enz.
Dreigen: “Als je dat doorvertelt, dan grijpen we je.”
Belachelijk maken, uitlachen bij lichaamskenmerken of bij een
verkeerd antwoord in de klas.
Kinderen een bijnaam geven op grond van door de kinderen als
negatief ervaren kenmerken (rooie, dikke, dunne, flapoor, centenbak
enzovoort).
Gemene briefjes schrijven om een kind uit een groepje te isoleren of
steun te zoeken om samen te kunnen spannen tegen een ander
kind.

Fysiek:
●
●
●

Trekken en duwen of spugen.
Schoppen en laten struikelen.
Krabben, bijten en haren trekken.

Intimidatie:
Een kind achterna blijven lopen of een kind ergens opwachten.
Iemand in de val laten lopen, de doorgang versperren of klem zetten
tussen fietsen.
● Het bedreigen van een medeleerling.
● Een kind dwingen om persoonlijk bezit af te geven.
● Een kind dwingen bepaalde handelingen te verrichten, bijvoorbeeld
geld of snoep meenemen.
●
●

Isolatie:
Steun zoeken bij andere kinderen met als gevolg dat het kind niet
wordt uitgenodigd voor partijtjes en leuke dingetjes.
● Uitsluiten: het kind mag niet meedoen met spelletjes, niet meelopen
naar huis, niet komen op een verjaardag.
●

Stelen of vernielen van bezittingen:
●
●

Afpakken van schoolspullen, kleding of speelgoed.
Beschadigen en kapotmaken van spullen: boeken bekladden,
schoppen tegen en gooien met een schooltas, banden van de fiets
lek steken.
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Digitaal pesten
Leerkrachten dienen ook alert te zijn op deze pestvorm. Een pestvorm die
voor veel kinderen erg bedreigend is, is het zogenaamde ‘online-pesten’.
Kinderen pesten elkaar via Facebook, WhatssApp, Instagram, Snapchat
etc. Er wordt flink gescholden en bedreigd. Veel kinderen praten
hier niet over en ouders houden soms onvoldoende toezicht op het gedrag
van hun eigen kind en dat van anderen op de computer. Leerkrachten
hebben minder of geen zicht op het gebruik van het device buiten
schooltijd, maar worden wel geconfronteerd met de gevolgen.
Het is daarom zaak om in geval van digitaal pesten in een zo vroeg
mogelijk stadium als ouders en leerkracht contact te leggen om
gezamenlijk het probleem aan te kunnen pakken. De coördinator sociale
veiligheid wordt hiervoor om advies gevraagd.
N.B. Digitaal pesten kan niet als verantwoording bij school neergelegd
worden. Ouders zijn hiervoor zelf verantwoordelijk omdat het buiten
schooltijd plaatsvindt en ouders diegene zijn die hun kind toestemming
geven voor het gebruik van social media (de leeftijdsgrens die
geadviseerd wordt, wordt hier voorbijgegaan).
Leerkrachten besteden tijdens sociaal-emotionele lessen en de week van
de mediawijsheid, regelmatig tijd aan het gebruik van social media en
groepsapps. Hierbij wordt ingespeeld op het gewenste kindgedrag binnen
deze omgevingen. Mocht digitaal pesten toch plaatsvinden, dan laten wij
allereerst ouders zelf met elkaar contact leggen om tot de oplossing te
komen.
De betrokkenen
Het gepeste kind
Sommige kinderen hebben een grotere kans om gepest te worden dan
anderen. Dat kan komen door uiterlijke kenmerken maar het heeft vaker
te maken met vertoond gedrag, de wijze waarop gevoelens worden
beleefd en de manier waarop dat geuit wordt. Kinderen die gepest worden
doen vaak andere dingen dan de meeste leeftijdgenoten in hun omgeving.
Het blijkt dat kinderen gepest worden als er al sprake is van een onveilige
situatie, waarbinnen een pester zich kan uiten en zich daarin ook nog
verder kan ontwikkelen. Er zijn dus helaas aanleidingen genoeg om door
anderen gepest te worden mits de pesters daar de kans voor krijgen.
Veel kinderen die worden gepest hebben een beperkte weerbaarheid. Ze
zijn niet in staat daadwerkelijk actie te ondernemen tegen de pestkoppen
en stralen dat ook uit. Vaak zijn ze angstig en onzeker in een groep en
durven ze weinig of niets te zeggen, omdat ze bang zijn om uitgelachen te
worden. Deze angst en onzekerheid worden verder versterkt door
het ondervonden pestgedrag, waardoor het gepeste kind in een vicieuze
cirkel komt waar het zonder hulp zeker niet uitkomt. Gepeste kinderen
voelen zich vaak eenzaam, hebben in hun gepeste omgeving geen
vrienden om op terug te vallen en kunnen soms beter met
volwassenen opschieten dan met hun leeftijdgenoten.

November 2020

De pesters
Kinderen die pesten zijn vaak fysiek en/of verbaal de sterksten uit de
groep. Daardoor kunnen ze het zich permitteren zich agressiever op te
stellen. Ze reageren dan ook met dreiging van geweld of de indirecte inzet
daarvan. Pesters lijken in eerste indruk vaak populair te zijn in een klas,
maar dwingen hun populariteit in de groep af op een negatieve
manier. Met het vertoonde pestgedrag gaat ze dat gemakkelijk af en ze
krijgen andere kinderen mee in hun pestgedrag richting het slachtoffer.
Pesters hebben feilloos in de gaten welke kinderen gemakkelijk aan te
pakken zijn en als ze zich vergissen, gaan ze op zoek naar een volgend
slachtoffer. De zwijgende meerderheid en potentiële meelopers krijgen
een keuze die zwijgend wordt opgelegd en die aan duidelijkheid niet te
wensen overlaat: “je bent vóór of je bent tegen me”. Hier gaat een grote
dreiging van uit naar de omgeving van pester en slachtoffer. Alles is
immers beter dan zelf gepest te worden. De pesters stralen juist deze
dreigende zekerheid uit. Ze overtreden bewust regels en hebben vaak
vaardigheden ontwikkeld om met hun daden weg te komen. Het profiel
van de pester is sterk zelfbevestigend, hij ziet zichzelf als een slimme
durfal die dat de andere kinderen bij herhaling laat merken.
Het komt ook vaak voor dat een pestkop een kind is dat in een andere
situatie zelf slachtoffer is of is geweest. Om te voorkomen weer het
mikpunt van pesten te worden, kan een kind zich in een andere omgeving
vervolgens als pester gaan opstellen; laten pesten doet pesten.
Ook pesters hebben op termijn last van hun pestgedrag.
Door hun verkeerde en vooral beperkte sociale vaardigheden hebben ze
vaak moeite om vriendjes voor lange termijn te maken en een
vriendschap op te bouwen en te onderhouden op andere gronden dan die
van macht. Pesters maken een abnormale sociale ontwikkeling door met
alle gevolgen van dien voor de pester zelf.
De meelopers en de zwijgende middengroep
De meeste kinderen zijn niet direct betrokken bij het pesten.
Sommige kinderen blijven op afstand en andere kinderen doen incidenteel
mee. Dit zijn de zogenaamde ‘meelopers’. Er zijn ook kinderen die niet
merken of willen weten dat er gepest wordt in hun directe omgeving. Het
specifieke kenmerk van een meeloper is de grote angst om zelf het
slachtoffer te worden.Maar het kan ook zijn dat meelopers stoer gedrag
wel interessant vinden en denken daardoor met de populariteit van de
pester mee te liften. Vooral meisjes doen nogal eens mee met pesten om
een vriendin te kunnen behouden.
Als kinderen actiever gaan meepesten in een grotere groep, voelen ze zich
minder betrokken en minder verantwoordelijk voor wat gebeurt.
Alles wat in een groep gebeurt, laat het individueel denken en de
individuele verantwoordelijkheid achter zich en kan zo leiden tot excessen
die achteraf voor iedereen inclusief de pesters onacceptabel zijn.
Het heeft echter zin om op te staan tegen het pesten. Zodra andere
kinderen het gepeste kind te hulp komen of tegen de pesters zeggen dat
ze moeten ophouden, kan de situatie positief veranderen. Het pesten
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wordt dan minder vanzelfsprekend.
De situatie voor met name meelopers verandert dan door het ongewenste
karakter dat het pestgedrag krijgt. Het wordt voor potentiële pesters
duidelijk dat de groep het niet normaal vindt en niet bereid is om mee te
gaan in het pestgedrag. Meelopers horen dan ook graag bij de grote groep
en zijn niet bereid om grote risico’s te lopen.
Kinderen die pestgedrag signaleren en dit bij de leerkracht aangeven
vervullen dus een belangrijke rol. Ook de ouders kunnen een belangrijke
rol spelen. Ouders van kinderen die gepest worden en die dit probleem
met de school willen bespreken, zijn natuurlijk altijd emotioneel bij het
onderwerp betrokken. De ouder wil maar een ding en dat is
dat het pestgedrag ogenblikkelijk stopt.
Ouders van kinderen die niet direct bij het pesten zijn betrokken, kunnen
meer afstand nemen. Daardoor zijn ze beter in staat om duidelijk te
maken aan hun kind dat er iets aan het pesten gedaan moet worden. Als
er in de omgeving van een kind gepest wordt, heeft het kind zelf ook last
van een onveilige, onprettige sfeer in de groep of de klas.
2. Uitgangspunten
* Als pesten en pestgedrag plaatsvindt, ervaren we dat als een probleem
op onze school voor zowel de gepeste leerling, de pester, de groep
leerlingen daar omheen, de leerkrachten en de ouders.
* De school heeft de verplichting zich in te spannen om pestgedrag te
voorkomen en aan te pakken door het scheppen van een veilig
pedagogisch klimaat waarbinnen pesten als ongewenst gedrag wordt
ervaren en niet wordt geaccepteerd.
* Leerkrachten en andere betrokkenen moeten tijdig alert zijn op
pestgedrag in algemene zin. Indien pestgedrag optreedt, moeten
leerkrachten en andere betrokkenen duidelijk stelling en actie
ondernemen tegen dit gedrag. De verantwoordelijkheid blijft te allen tijde
liggen bij de leerkrachten. De coördinator sociale veiligheid ondersteunt de
leerkrachten hierbij.
* Wanneer pesten, ondanks alle inspanningen weer optreedt, voert de
school onderstaand pestprotocol uit.
3. Protocol Sociale veiligheid
Het protocol Sociale veiligheid vormt de verklaring van de leerkrachten, de
ouders en andere betrokkenen bij de school waarin is vastgelegd dat men
pestgedrag op school niet accepteert en volgens een vooraf bepaalde
handelwijze gaat aanpakken. De Stamperiusschool wil voor alle kinderen
die de school bezoeken een veilige school zijn. Dit betekent dat onze
school en allen die daarbij betrokken zijn expliciet stelling nemen tegen
pestgedrag en concrete maatregelen nemen indien pestgedrag voorkomt.
De coördinator sociale veiligheid neemt hiervoor de leiding.
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De preventieve methode
- Zorg voor een goed pedagogisch klimaat op school en in de groep
(d.m.v. Goed van Start en SCL).
- Tijdens algemene informatieavonden wordt aan ouders verteld hoe
‘Goed gedrag’ op het lesrooster staat en wat er in de klas gedaan wordt
(Kwink, SCL).
- De leerkracht werkt aan een positieve groepsvorming, waarin met
respect voor elkaars mogelijkheden en niet-mogelijkheden samenwerking
gestimuleerd wordt (d.m.v. SCL).
- Na elke vakantie worden de algemene regels en de basisgedragsregels
opgefrist en zowel leerkrachten als leerlingen zien erop toe dat ze
nageleefd worden (d.m.v. Goed van Start).
- Op het plein is altijd een leerkracht of stagiair aanwezig; die, indien
nodig, daadwerkelijk ingrijpt en de gebeurtenis doorgeeft aan de
groepsleerkracht.
- In de groep wordt probleemgedrag besproken en met de kinderen
worden afspraken gemaakt.
- De leerkracht is alert op non-verbale en verbale uitlatingen die de sfeer
negatief beïnvloeden en grijpt daarop in.
- Binnen de groepsbesprekingen wordt aandacht besteed aan signalen van
sociaal emotionele problematiek binnen de groep.
- Aan de leerlingen wordt duidelijk gemaakt dat signalen van pesten
doorgegeven moeten worden aan de leerkracht. Dit is geen klikken!
- Personeel en leerlingen noemen leerlingen niet met een bijnaam die als
kwetsend ervaren kan worden.
- Personeel en leerlingen maken geen opmerkingen over kleding en/of
uiterlijk die als kwetsend ervaren kunnen worden.
De curatieve methode
- Bij signalering wordt het probleem serieus genomen. De leerkracht
probeert zicht te krijgen op de oorzaak, de omvang van het pestgedrag en
de mogelijke gevolgen voor het slachtoffer.
- De coördinator sociale veiligheid en het team wordt op de hoogte gesteld
en het wordt doorgegeven aan de directie.
- De leerkracht bespreekt het voorval eerst met het gepeste kind.
- De leerkracht spreekt met de pester en maakt duidelijk dat pesten niet
getolereerd wordt.
- Bij pestgedrag wordt pesten in de groep besproken, het voorval
geanalyseerd, duidelijk gemaakt wat er gebeurd is en wordt besproken
wat er gedaan kan worden om het in de toekomst te voorkomen.
- Bij pestgedrag worden de betrokken ouders op de hoogte gesteld en
betrokken bij de oplossing, evt. met ondersteuning van de coördinator
sociale veiligheid.
- Bij pesten van leerkrachten onderling kan steun worden gezocht bij de
vertrouwenspersonen en/of coördinator sociale veiligheid en kan de
directie verwittigd worden. Neem contact op met het bestuur. Het bestuur
is op grond van de Arbowet verplicht om maatregelen te nemen.

November 2020

4. Hulp bij pesten
Bij vermoedens van pesten wordt de niet-confronterende methode
toegepast:
● De leerkracht praat met collega’s over zijn vermoedens.
● In de groep worden activiteiten ondernomen gericht op de
pestproblematiek in het algemeen, zodat het voor de kinderen
veiliger is om erover te praten en het probleem eventueel op die
manier boven tafel te krijgen. Bijvoorbeeld d.m.v. een project,
vragenlijsten of lessen.
● Door de leerkracht wordt een sociogram en/of pesttest afgenomen.
Bij zekerheid van pesten wordt de confronterende methode toegepast:
● De leerkracht neemt duidelijk stelling en wijst pesten af.
● De leerkracht voert met de groep een gesprek over het pestgedrag
in zijn of haar groep.
● De leerkracht spreekt met de leerlingen nadere regels en
omgangsvormen af.
● De leerkracht voert afzonderlijke gesprekken met zowel pester als
gepeste.
● Bij aanhoudend pesten neemt de leerkracht contact op met de
ouders van pester en gepeste om samen aan een oplossing te
werken.
Borging
● Het pestbeleid staat structureel een keer per jaar op de agenda van
de teamvergadering.
● In de schoolgids staat in het kort vermeld hoe wij op school omgaan
met pesten.

November 2020

