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VOORWOORD 

 

Dit pestprotocol is samengesteld door Nutsbasisschool De Hoogakker in Breda.  

Het dient ter informatie aan alle  (pleeg)ouders, opvoeders en voogden. Zij krijgen hiermee 

een duidelijk beeld van onder meer het pestgedrag, de signalen en de betrokkenen. Ook geeft 

dit protocol inzicht in het niet te veronachtzamen probleem, de gevolgen en de te nemen 

maatregelen. 

Bovenal is het een handige leidraad voor alle leerkrachten zodat zij zo adequaat mogelijk 

kunnen reageren op pestgedrag als dat plaatsvindt op deze school. 

Het pestprotocol kan worden ingezien op de website www.nbsdehoogakker.nl. Ook ligt het op 

School. 

 

 

Team Nbs De Hoogakker. 
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1. INLEIDING 
 

Nutsbasisschool De Hoogakker streeft ernaar haar kinderen een veilig pedagogisch en 

harmonieus klimaat te bieden. De leerlingen moeten zich op een prettige en positieve wijze  

kunnen ontwikkelen. De leerkrachten bevorderen deze ontwikkeling door het scheppen van 

een veilig klimaat en een prettige, sociale werksfeer. De hele dag, zowel in de klas als op het 

schoolplein. Maar ook is het gewenst om duidelijke afspraken met elkaar te maken. Er zijn 

ongeschreven regels die iedereen wel kent. Eén van die duidelijke regels is dat kinderen 

respectvol met elkaar dienen om te gaan. Leerkrachten hebben daarin een nadrukkelijke 

voorbeeldfunctie. Ook voor de kinderen moet het helder zijn dat pestgedrag absoluut niet 

wordt getolereerd. Het is van groot belang is dat de leerkracht iedere vorm of vermoeden van 

pestgedrag zeer serieus neemt. 

 

Het pestprotocol 
Met dit pestprotocol leggen we de wijze vast waarop we het pestgedrag van kinderen 

benaderen. Het biedt alle betrokkenen duidelijkheid over de impact, de ernst en ook de 

specifieke aanpak van dit ongewenste gedrag. 

Als pesten en pestgedrag plaatsvinden op onze school, ervaren we dat als een serieus 

probleem voor uiteraard de gepeste kinderen maar ook voor de ouders, de leerkrachten, de 

pesters, de kinderen en de ‘zwijgende’ groep kinderen. Wij vinden dat de school een 

inspanningsverplichting heeft om pestgedrag te voorkomen en aan te pakken. Wanneer 

pesten -ondanks alle inspanningen- optreedt, voert de school de uitgewerkte protocollaire 

procedure uit. 
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2. HET VERSCHIL TUSSEN PLAGEN EN PESTEN 
 

Plagen is geen pesten. Er is een verschil tussen de twee begrippen maar toch kan het nauw 

met elkaar zijn verweven. Iemand op het schoolplein een stevige duw geven kan plagen zijn. 

Toch kan het hier ook gaan om echt ‘pestgedrag’. We spreken over ‘plagen’ wanneer 

kinderen bijvoorbeeld aan elkaar gewaagd zijn. Het vertoonde gedrag heeft een uitnodigend 

karakter om iets terug te geven. De sfeer is onschuldig. Het gaat om een prikkelend spelletje 

dat door geen van de betrokkenen als bedreigend of vervelend wordt ervaren. Het heeft zelfs 

een pedagogische waarde want door elkaar eens uit te dagen leren kinderen heel goed om met 

allerlei conflicten om te gaan. Een vaardigheid die later in hun leven van pas kan komen bij 

conflicthantering.  

‘Pesten’ is niet zo onschuldig en daar gaan we nu verder op in. 

 

3. HET SIGNALEREN VAN PESTGEDRAG 
 

Kinderen die de volgende kenmerken vertonen, lopen een kans potentieel slachtoffer te 

worden van vervelende pesterijen: 

• Het kind voelt zich niet gelukkig en zit niet goed in zijn/haar vel. 

• Het kind heeft te maken met een problematische thuissituatie. 

• Het kind voelt zich buitengesloten. 

• Het kind heeft een sterk gevoel van anonimiteit. 

• Het kind heeft voortdurend de neiging met anderen in competitie gaan of te strijden 

om de macht in de klas. 

• Het kind heeft een beperkt relativeringsvermogen en kruipt in een slachtofferrol. 

• Het kind heeft onvoldoende inlevingsvermogen. 

• Het kind heeft een negatief zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen. 
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3.1 De signalen 

Verbaal 

• Vernederen. Bijvoorbeeld: ‘Wees jij maar ballenjongen. Je kunt niet goed voetballen 

om mee te doen!’ 

• Schelden. Bijvoorbeeld: ‘Etterbak, achterlijke gladiool!’ 

• Dreigen. Bijvoorbeeld: ‘Jij haalt de kerst niet!’ 

• Belachelijk maken. Bijvoorbeeld: Uitlachen om een lichaamskenmerk of bij een 

verkeerd antwoord in de klas. 

• Een kind steeds aanspreken met een bijnaam. Bijvoorbeeld: ‘Flapoor, Coen Meloen’ 

• Kwetsende of gemene briefjes schrijven om bijvoorbeeld een kind uit een groepje te 

isoleren. 

Fysiek 

• Trekken, duwen, spugen of quasi nonchalant kind een zetje geven. 

• Schoppen en laten struikelen of vallen. 

• Bijten, krabben, slaan, haren trekken. 

Intimidatie 

• Een kind achternazitten of opwachten. 

• Een kind de doorgang versperren of de fiets klem zetten. 

• Een kind dwingen iets af te geven, bijvoorbeeld knikkers of de pauzehap. 

• Een kind dwingen bepaalde handelingen te verrichten. 

• Een kind dwingen iets mee te nemen zoals snoep en geld. 

Isolatie 

• Het kind wordt buitengesloten door de pester(s) en de meelopers. 

• Het kind mag niet meedoen aan spelletjes. 

• Het kind krijgt geen uitnodigingen voor feestjes. 

• De pester vertoont manipulerend gedrag naar andere kinderen toe. Hij/zij krijgt zo 

meelopers en gepeste kind krijgt nog meer het gevoel er niet bij te (mogen) horen. 
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Stelen en of vernielen van bezittingen 

• Afpakken van school en/of gymspullen, kleding, speelgoed e.d.. 

• Spullen stiekem laten verdwijnen of verstoppen. 

• Gooien met pet, muts of tas van het kind. 

• Zogenaamd ‘per ongeluk’ pennenbak van tafeltje afschuiven e.d.. 

• Banden van de fiets van het kind leeg laten lopen of lek prikken. 

• Boeken of kleding beschadigen van het kind. 

 

Het specifieke pesten wordt gekenmerkt door het bedreigende en vooral systematische 

karakter. De inzet van pestgedrag is altijd macht en intimidatie. Bij dit echte pestgedrag zien 

we ook altijd de onderstaande rolverdeling terug bij een aantal betrokkenen. 

 

3.2 De betrokkenen 

3.2.1 Het gepeste kind 

Sommige kinderen hebben een grotere kans om gepest te worden dan andere. Uiterlijke 

kenmerken kunnen een rol spelen. Vaker heeft het echter te maken met verstoord gedrag, de 

wijze waarop gevoelens worden beleefd en/of de manier waarop dat geuit wordt. Kinderen die 

gepest worden doen vaak andere dingen dan hun leeftijdsgenootjes. Ze spelen een ander 

instrument, doen aan een andere sport of hebben een bijzondere hobby. Deze kinderen zijn 

heel goed in vakgebieden of juist helemaal niet goed. Er zijn aanleidingen genoeg voor de 

pesters om dit soort kinderen te pesten, mits ze daarvoor de kans krijgen vanuit de situatie. 

Veel kinderen die gepest worden hebben een beperkte weerbaarheid. Zij zijn zelf niet in staat 

daadwerkelijk actie te ondernemen tegen hun pestkoppen en stralen dat dan ook uit. Vaak zijn 

ze angstig en onzeker in een groep. Dit wordt dan ook nog eens versterkt door het 

aanhoudende pestgedrag van anderen. Het gepeste kind komt in een vicieuze cirkel terecht 

waar het zonder hulp niet meer uitkomt. Gepeste kinderen voelen zich vaak eenzaam, hebben 

in hun omgeving geen vrienden om op terug te vallen en kunnen soms beter met volwassenen 

opschieten dan met leeftijdsgenootjes. Jongens die gepest worden behoren bijna nooit tot de 

motorisch beter ontwikkelde kinderen. 

Het is belangrijk om pestgedrag in een vroeg stadium aan te kaarten. Ook medeleerlingen 

dragen verantwoordelijkheid om het pestgedrag bij te melden bij de leerkracht. Alle leerlingen 
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zijn immers verantwoordelijk voor een goede sfeer in de groep. De leerkracht heeft tot taak de 

leerlingen hiervan bewust te maken. 

3.2.2 Kinderen die pesten 

Kinderen die pesten zijn vaak juist fysiek de sterksten uit de groep. Zij permitteren het zich 

wat agressiever op te stellen en ze reageren regelmatig met dreiging van geweld of met 

indirecte inzet van geweld. Bij een eerste indruk lijken pesters populair te zijn in de klas. Dit 

is schijn want zij dwingen hun populariteit vaak af door dwangmatig steeds in het middelpunt 

te willen staan. Dankzij hun dominante houding krijgen zij gemakkelijk kinderen mee. 

De pesters hebben ook feilloos in de gaten welke kinderen gemakkelijk te pesten zijn. De 

pesters stralen een dreigende zekerheid uit. Ze overtreden regels en hebben een ‘Wie maakt 

mij wat’ houding. De potentiële meeloper krijgt een onuitgesproken keuze te verwerken: ‘je 

bent vóór mij of je bent tegen mij’. Uit angst zullen veel kinderen kiezen voor de pester. Alles 

is immers beter dan zelf te worden gepest. 

Bekend is dat pesters vaak juist onzekere kinderen zijn. Het kan zelfs zo zijn dat de pester in 

een andere situatie zelf slachtoffer is of was. Om te voorkomen zelf het mikpunt van 

pesterijen te zijn op school, gaat dat kind zelf pestgedrag vertonen. Onzekere kinderen willen 

graag alles kunnen overzien. Bovendien willen zij de touwtjes in handen hebben. En dát lukt 

als zij zich als pestkop manifesteren. Ook pesters krijgen uiteindelijk last van hun pestgedrag. 

Door hun verkeerde en vooral beperkte sociale vaardigheden hebben ze moeite om voor 

langere tijd vriendjes te maken, vriendschappen op te bouwen en te onderhouden op andere 

gronden dan die van macht en het delen in die macht. 

 

3.2.3 De meelopers en de andere kinderen 

De meeste kinderen zijn niet direct betrokken bij pesten in actieve zin. Sommige kinderen 

houden enige afstand, anderen doen incidenteel mee. Dit zijn de zogenaamde ‘meelopers’. 

Het specifieke kenmerk van de meeloper is de grote angst zelf slachtoffer te worden van 

pesterijen. Maar het kan ook zijn dat meelopers het stoere gedrag van de pester wel 

interessant vinden en graag in populariteit meeliften met de pester. Als kinderen in een groep 

mee gaan pesten, voelen ze zich minder verantwoordelijk voor wat er met pesten wordt 

aangericht. Alles wat in een groep gebeurt laat het individueel denken meer en meer achter 

zich. 
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Er zijn kinderen die niet merken dat er gepest wordt. En er zijn kinderen die niet willen weten 

dat er gepest wordt. Zodra deze kinderen een gepest kind te hulp komen of een pester 

sommeren ermee op te houden, kan dat de situatie positief veranderen. Het pesten wordt 

daarmee direct minder vanzelfsprekend. Het heeft absoluut zin om daadwerkelijk op te staan 

tegen het pesten.. De situatie voor met name de meelopers verandert door het ongewenste 

karakter van het vertoonde pestgedrag. Het wordt duidelijk dat het geen groepsnorm is om 

mee te gaan in pestgedrag. Meelopers horen graag bij de norm en de grote groep. 

Kinderen die pestgedrag signaleren en dit bij de leerkracht aangeven vervullen dus een 

belangrijke rol! Ook de ouders kunnen een essentiële rol spelen. Ouders van kinderen die 

gepest worden en dit probleem met de school willen bespreken, zijn natuurlijk altijd 

emotioneel bij het onderwerp betrokken. De gevoelde onmacht en hun emotionele 

betrokkenheid vormen niet altijd een goede leidraad tot een rationeel handelen. 

Ouders van kinderen daarentegen die niet direct betrokken zijn bij het pesten, kunnen meer 

afstand nemen. Zij zijn daardoor beter in staat hun kind duidelijk te maken dat er iets aan 

pesten gedaan moet worden. Dit is ook in het belang van de opvoeding en ontwikkeling van 

hun eigen kind. 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 klas. 

 

4. MAATREGELEN EN PROCEDURE 

4.1 Te verwachten problemen bij de aanpak van pesten 

Bij het gepeste kind 

Een gepest kind schaamt zich vaak. Veel gepeste kinderen zwijgen en vereenzamen. De angst 

wordt aanvankelijk nog groter als het pesten bespreekbaar wordt gemaakt door de ouders. 

Hierdoor wordt het gepeste kind eens te meer met de gevolgen van het pesten geconfronteerd. 

Als represaille kan er in nog heviger mate gepest worden dan al het geval was. 

Bij de pester 

De pester zelf kan zich in zijn machtsspel bedreigd zien en wil dat bijvoorbeeld 

voorkomen door een ontkennende rol in te nemen. Of de pester belooft beterschap, maar gaat 

vervolgens onderhuids en geavanceerder door met haar/zijn acties. Soms blijkt dat de pester 

opgelucht is. Er wordt immers aandacht besteed aan zijn/haar onmacht om normaal met 
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kinderen een relatie op te bouwen .Dit is wat deze kinderen eigenlijk willen, maar het 

hanteren van de nodige sociale vaardigheden schiet tekort. 

In de directe kind-omgeving 

Er zijn altijd kinderen die niet in de gaten hebben dat er in hun 

omgeving gepest wordt. Ze zien wel het een en ander gebeuren, maar duiden dit niet aan als 

pestgedrag. Zij zullen dan ook niet zo gauw aan de bel trekken. Er zijn ook kinderen die zich 

schuldig voelen dat ze niets hebben ondernomen om het gepeste kind te helpen. Daarom 

durven ze er niets over te zeggen en zullen ze niet zo gauw een volwassene te hulp roepen. 

Bij de ouders 

Ouders hebben vaak moeite hun kind terug te zien in de rol van pester of 

meeloper. Immers wie op school een pester is, hoeft zich in de thuissituatie niet als pester te 

manifesteren. Ouders beschikken niet altijd over de juiste informatie en zien de ernst van het 

pestgedrag van hun kind niet in. Ze vertalen dit gedrag in weerbaar gedrag. Ze zien er niets 

meer in dan wat onschuldige kwajongensstreken. 

Met respect en tact moeten de ouders ervan worden overtuigd dat het gedrag van hun kind een 

ongewenst karakter vertoont en dat het in het belang van hun kind is als het pestgedrag stopt. 

En de hulp van de ouders daarbij hard nodig is. 

 

4.2 Probleemanalyse 
Om helder te krijgen hoe het probleem in elkaar zit, worden eerst onderstaande vragen 

beantwoord: 

1. Wie pest wie? 

2. Wie zijn de meelopers? 

3. Wie zijn de kinderen die zich afzijdig houden en/of het pestgedrag veroordelen? 

4. Welke vorm(en) neemt het pestgedrag aan? 

5. Hoe of waardoor is het probleem ontstaan? 

6. Hoe is het probleem aan het licht gekomen? 

7. Hoe lang is het aan de gang (hierbij terug redenerend op basis van signalen die in 

beginsel vaag waren en niet onderkend zijn). 
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4.3 Preventieve maatregelen 
• De school moet proberen pestproblemen te voorkomen. Los van het feit of pesten aan 

de orde is, moet het onderwerp ‘pesten’ met de kinderen bespreekbaar worden 

gemaakt. Met SWPBS proberen we een positief groepsklimaat in onze school te 

realiseren. Daar zetten we ook de methode Goed Gedaan! en onze gedragsregels ‘De 

elf van jezelf’ voor in.  

• De leerkracht maakt met de leerlingen algemene afspraken en bespreekt de 

regels, in ieder geval aan het begin van het schooljaar. Het onderling plagen en pesten 

en de regels van het pestprotocol worden expliciet besproken.  

• Leerkrachten en ouders moeten alert zijn op de manier waarop kinderen met elkaar 

duidelijk stelling nemen en wanneer bepaalde gedragingen hun norm overschrijden. 

• De Hoogakker bewaakt de sociale en emotionele ontwikkeling van de kinderen door 

middel van haar sociaal-emotioneel leerlingvolgsysteem, Zien !. 

• De school stelt een aantal keren per jaar een centrale waarde aan de orde. Deze wordt 

zichtbaar opgehangen. In elke groep wordt op niveau ingegaan op dit onderwerp. 

• Het voorbeeld van de leerkracht en de ouders is van groot belang. Er zal minder gepest 

worden in een klimaat waar duidelijkheid heerst over de omgang met elkaar, waar 

verschillen worden geaccepteerd, waar ruzies niet met geweld worden opgelost maar 

uitgesproken. Negatief gedrag wordt niet geaccepteerd. 

• Een effectieve manier om het pesten te stoppen of binnen de perken te houden, is 

regels mét de kinderen opstellen. Elke groep maakt aan het begin van het schooljaar 

zijn eigen regels. Deze worden zichtbaar in de klas opgehangen. 

• Tijdens de eerste twee weken van het schooljaar wordt expliciet aandacht besteed aan 

omgangsvormen. 

• Bij groepsoverdracht wordt ook het sociaal emotionele welzijn en de gedragsmatige 

kant van de individuele leerling en/of groep besproken via daarvoor bestemde 

formulieren. 

• De sfeer in de klas wordt regelmatig en expliciet aan de orde gesteld. 

• De school beschikt over een drietal interne contactpersonen klachtenregeling: meneer 

Arjan van de Ster en meneer Kees van der Plas (Wandelakker) en mevrouw Sabine 

Roosingh (Blokmoeren) en over twee anti-pestcoördinatoren: mevrouw Sandra Smits 

en meneer Jos Mous. 
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4.4 Repressieve maatregelen 
• Als er sprake is van pestgedrag op het schoolplein, bijvoorbeeld tijdens de pauzes, 

wordt er door de leerkrachten of overblijfbegeleiders onmiddellijk aandacht aan 

besteed. De leerkracht van de betrokken kinderen wordt op de hoogte gesteld. 

• In de eerste plaats zal de leerkracht optreden als tussenpersoon en de betrokken 

kinderen de gelegenheid geven hun probleem samen op te lossen. Ook meelopers en  

kinderen die zich afzijdig houden zullen bij deze gesprekken betrokken worden. 

Kinderen die zich afzijdig houden kunnen een grote invloed uitoefenen op de 

meelopers .Dit kan dan tot gevolg hebben dat de pester wordt geïsoleerd. 

• Bij terugkerende incidenten op het gebied van pesten, bespreekt de leerkracht dit met 

de betrokken kinderen. Dit gesprek heeft een groter disciplinair karakter dan het 

voorgaande en staat niet op zichzelf. Het wordt regelmatig herhaald om het probleem 

aan te pakken. Er worden aantekeningen van zo’n gesprek gemaakt in het 

leerlingvolgsysteem.  Betrokken kinderen kunnen tijdens eventueel noodzakelijke  

herhaalgesprekken met deze aantekeningen worden geconfronteerd. Bovendien 

kunnen de aantekeningen verduidelijkend werken bij gesprekken met de ouders. 

• Bij aanhoudend pestgedrag worden de ouders van de pester in het bijzijn van de pester 

op de hoogte gesteld van de ongewenste gebeurtenissen. De leerkracht gaat een 

gesprek met de ouders aan. Aan het eind van dit het gesprek worden afspraken met de 

pester uitdrukkelijk doorgesproken, vastgelegd en door partijen ondertekend. Ook de 

op te leggen sancties bij een volgende overtreding van de afspraken worden daarbij 

vermeld. Het managementteam en het zorgteam worden in dit stadium op de hoogte 

gesteld van de gesprekken. 

• Als het probleem zich blijft voordoen meldt de leerkracht dit bij het managementteam 

en/of zorgteam. De leerkracht overhandigt daarbij de notities die gemaakt zijn bij de 

eerder gevoerde gesprekken met betrokken ouders en kind. Een vertegenwoordiger 

van een van deze teams zal vervolgens bij een gesprek met de ouders van de pester en 

de leerkracht aanwezig zijn.  
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• Indien het gedrag van de pester niet verbetert, nodigt de directeur van Nbs De 

Hoogakker de ouders uit voor een vervolggesprek, waarbij ook hun kind kan worden 

betrokken.  

• Blijft het probleem dan nog bestaan, dan kan deskundige hulp worden ingeschakeld. 

Te denken valt dan aan de Schoolbegeleidingsdienst, de schoolarts van de GGD of 

GGZ. In die gevallen waar dat ook niet tot leidt tot het stoppen van het pestgedrag kan 

een pester door de schoolleiding geschorst of door het bevoegd gezag van school 

verwijderd worden. 

 

4.5 Curatieve maatregelen 

4.5.1 Begeleiding van het gepeste kind 

De begeleiding van het gepeste kind is cruciaal. Het kind is immers slachtoffer en voelt zich 

eenzaam. Voorkom dat het kind nog meer ongewenste ervaringen opdoet! Naast 

zelfvertrouwen moet het kind de ruimte en kans krijgen de vervelende ervaringen goed te 

verwerken. 

Hulp aan het gepeste kind kan bestaan uit het volgende: 

1. Medeleven tonen en luisteren naar zijn/haar verhaal; 

2. Nagaan welke oplossing het kind zelf wil; 

3. Sterke kant van het kind benadrukken; 

4. Naast incidentele ook vaste momenten van gesprek inbouwen tussen kind en 

vertrouwenspersoon (veelal de leerkracht van het kind maar het kan ook iemand 

anders zijn). Het doel is tweeledig: zowel signaleren van nieuwe prikkels als het 

verwerken van de eerdere ervaringen; 

5. Zoeken en oefenen van andere reacties, bijvoorbeeld het kind leren zich niet af te 

zonderen;  

6. Complimenten geven als het gepeste kind zich anders opstelt;  

7. Het gepeste kind leren voor zichzelf op te komen;  

8. Schriftelijke verwerking door het kind. Het kind krijgt bijvoorbeeld de beschikking 

over een schriftje waarin het op elk gekozen moment kan schrijven wat het kwijt wil. 

Dit is een goede manier om traumatische ervaringen van zich af schrijven of te 

tekenen. Het gaat hier om een vertrouwelijk instrument tussen kind en leerkracht. 



Pestprotocol 14  

 

 

9. Praten met ouders van beide betrokken partijen;  

10. Advies geven aan ouders. Bijvoorbeeld adviseren het kind op een zelfverdedigingsport 

te doen. Dit vergroot het zelfvertrouwen;  

11. Schriftelijke verwerking door het kind. Het kind krijgt bijvoorbeeld de beschikking 

over een schriftje waarin het op elk gekozen moment kan schrijven wat het kwijt wil. 

Dit is een goede manier om traumatische ervaringen van zich af schrijven of te 

tekenen. Het gaat hier om een vertrouwelijk instrument tussen kind en leerkracht.  

De interventies 7 t/m 11 kunnen ook door/in samenwerking met het Centrum Jeugd en Gezin 

vorm gegeven worden. 

 

4.5.2 Begeleiding van de pester 

De pesters hebben in ons pedagogisch stelsel ook recht op hulp. Veelal zijn zij niet zelfstandig 

in staat om op een normale respectvolle wijze met anderen om te gaan. Zij hebben daarbij 

hulp nodig. Zij zullen zich veel prettiger voelen als zij daarna wel in staat zijn om op een 

positieve, vriendschappelijke manier met anderen om te gaan. 

Hulp aan de pester kan bestaan uit het volgende: 

1. Betrokken ouders worden ook ingelicht over de maatregelen in de curatieve fase; 

2. Praten en zoeken naar de reden van de ruzie en/of het pesten. In dit gesprek moet ook 

ondubbelzinnig worden aangegeven dat pestgedrag niet wordt geaccepteerd op school. 

Er kunnen samen afspraken gemaakt worden en deze worden schriftelijk vastgelegd. 

Zo wordt duidelijkheid geboden aan het pestende kind dat vaak uit onzekerheid 

handelt. De situatie wordt ook in het team kenbaar gemaakt, zodat collega’s alert 

kunnen reageren; 

3. Gesprekken tussen pester, ouders en een vertrouwd persoon (meestal de eigen 

leerkracht) hebben naast een incidenteel karakter ook een structureel karakter. Het 

gaat erom de pester te laten inzien wat het effect van zijn/haar gedrag heeft op de 

gepeste leerling. Dit kan gebeuren door confrontatie met de gevoelens van het 

slachtoffer.  

4. Excuses laten aanbieden; 

5. Benadrukken welke sterke/leuke kanten zowel het gepeste kind als de pester hebben. 

Pesters zijn vaak onzeker en vertonen pestgedrag vanuit een drang om alles in de hand 
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te houden en een zekere macht uit te oefenen. Als zij zichzelf meer leren waarderen 

zal de behoefte om te pesten afnemen. 

6. Het kind leren niet meteen kwaad te reageren en zich te leren beheersen;  

7. Promoten van teamsport of club zodat de pester kan ervaren dat contact met andere 

kinderen ook leuk kan zijn; 

8. Inschakelen van professionele hulp. Denk aan sociale vaardigheidstraining, 

jeugdgezondheidszorg, huisarts, GGD of GGZ. 

De interventies 6 t/m 8 kunnen ook door/in samenwerking met het Centrum Jeugd en Gezin 

vorm gegeven worden. 

 

4.5.3. Begeleiding van de meelopers, de zwijgende middengroep en de klas 

Zoals eerder vermeld speelt de zwijgende middengroep een cruciale rol in de aanpak van het 

probleem. Als deze groep eenmaal in beweging is gebracht, hebben de kinderen die pesten en 

de meelopers een stuk minder te vertellen. De meelopers zullen zich meer gaan richten op 

deze gemobiliseerde middengroep en de pester komt vervolgens alleen te staan in zijn acties. 

De volgende activiteiten kunnen bijdragen aan een betere sfeer in de groep. Dit kan 

uiteindelijk leiden tot een beter zelfbeeld of geweten van de meelopers en de zwijgende groep. 

• De leerkracht biedt met grote regelmaat lessen uit de methode Waarden en normen 

rondom dit thema aan; 

• Bewust maken van de groep (door de leerkracht) dat ‘meeloopgedrag’ niet wordt 

getolereerd; 

• De kinderen duidelijk informeren dat ze pestgedrag moeten melden bij een leerkracht. 

• En dat dit geen klikken is maar meewerken aan een positief klimaat in de groep; 

• De groepsleerkracht is de eerste aangewezen persoon om deze punten te bewaken voor 

zijn/haar groep; 

• Indien nodig kan er een beroep gedaan worden op het zorgteam van de school. 
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4.5.4 Hulp aan de ouders 

 

Ouders van gepeste kinderen 

Voor de ouders van gepeste kinderen is het belangrijk dat de school het pesten effectief 

aanpakt. Leerkrachten nemen de bezorgdheid van de ouders serieus. Zij maken tijd om met 

hen in gesprek te gaan. Zij kunnen daarbij de volgende adviezen aan de ouders meegeven: 

• Houd de communicatie met uw kind open. Blijf in gesprek met uw kind; 

• Als pesten niet op school gebeurt maar op straat, probeer dan contact op te nemen met 

de ouders van de pester(s) om het probleem bespreekbaar te maken; 

• Pesten op school kunt u het beste direct met de leerkracht bespreken; 

• Door uw kind positief te stimuleren en complimentjes te geven, krijgt het kind weer 

meer zelfrespect; 

• Stimuleer uw kind tot het beoefenen van een sport om zijn/haar zelfrespect te 

vergroten; 

• Steun uw kind in het idee dat er een einde aan het pesten komt; 

• Waak ervoor overbeschermend te zijn, bijvoorbeeld door uw kind lang naar school te 

brengen of door de pester aan te spreken. Hiermee plaatst u het gepeste kind juist in 

een uitzonderingspositie waardoor het pesten zelfs nog kan toenemen; 

• Overleg tussen ouders en leerkracht is van groot belang. 

 

Ouders van pesters 

De ouders van pesters moeten absoluut op de hoogte zijn van wat hun kind doet. Zij hebben er 

recht om te weten dat hun kind in bepaald opzicht zorgwekkend gedrag vertoont. Gedrag dat 

dringend verbetering behoeft. Aan deze groep ouders kunnen de volgende adviezen 

meegegeven worden: 

• Neem het probleem van uw kind serieus; 

• Raak niet in paniek: elk kind loopt kans een pester te worden; 

• Maak uw kind duidelijk dat u achter de beslissingen van school staat; 

• Probeer achter de mogelijke oorzaak van het pestgedrag te komen; 

• Maak uw kind gevoelig voor wat het anderen aandoet met zijn/haar gedrag; 

• Besteed extra aandacht aan uw kind; 
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• Stimuleer uw kind in het beoefenen van een (team)sport; 

• Corrigeer ongewenst gedrag en geef complimenten bij het goede gedrag van uw kind; 

• Overleg tussen ouders en leerkracht is van groot belang; 

• Zoek, als u het niet meer weet, ondersteuning bij het CJG. 

 

Ouders van de zwijgende middengroep en de meelopers 

Deze ouders verzoeken wij dringend zich bij de leerkracht van hun kind te melden als zij via 

hun dochter of zoon vernemen dat er iemand wordt gepest. Er moet op school een klimaat 

heersen waarin duidelijk is dat de school open staat voor dit soort meldingen. Dit werkt 

geruststellend en wekt vertrouwen in het pedagogisch/sociaal klimaat van de school waar hun 

kroost iedere dag heen gaat. Bovendien is het goed dat het kind ziet dat zijn ouders stelling 

nemen en dat praten over pesten heel iets anders is dan klikken. De kinderen worden zich 

bewust van het feit dat zij als groep invloed kunnen uitoefenen op het creëren van een goede 

sfeer. 

De volgende adviezen kunnen aan alle ouders meegegeven worden: 

• 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 geef complimenten bij goed gedrag; 

• Geef zelf het goede voorbeeld aan uw kind; 

• Leer uw kind voor zichzelf op te komen; 

• Leer uw kind voor anderen op te komen. 
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 5. TOT SLOT 
 

5.1 Tien gouden regels voor kinderen 

 

1. Je beoordeelt andere kinderen niet op hun uiterlijk. 

2. Je sluit een ander kind niet buiten van activiteiten. 

3. Je komt niet zonder toestemming aan andermans spullen. 

4. Je scheldt een kind niet uit en verzint geen bijnamen. 

5. Je lacht een ander kind niet uit en je roddelt niet over anderen. 

6. Je bedreigt elkaar niet en doet elkaar geen pijn. 

7. Je accepteert een ander zoals hij of zij is. 

8. Je bemoeit je niet met een ruzie door zomaar partij te kiezen. 

9. Als je zelf ruzie hebt , praat het eerst uit. Lukt dat niet dan, meld je dan bij de 

leerkracht of overblijfkracht. 

10. Als je ziet dat een kind gepest wordt, vertel het dan aan de leerkracht of 

overblijfkracht. Dat is geen klikken! 

 

5.2 SWPBS en “de elf van jezelf” –afspraken   
 

PBS richt zich op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van 

probleemgedrag. Het doel is een positieve, sociale omgeving te scheppen die het leren 

bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Als school hebben wij 5 waarden die wij 

belangrijk vinden en uit willen dragen :  

• Vertrouwen  

• Verantwoordelijkheid  

• Veiligheid  

• Waardering  

• Plezier  
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Voor de medewerkers  van De Hoogakker geldt: 

• Gewenst gedrag van leerlingen wordt aangeleerd, geoefend en herhaald.  

• We spreken kinderen aan op een positieve manier en benoemen het goede gedrag. 

• Gewenst gedrag wordt zoveel mogelijk bekrachtigd met complimenten  

(Complimenten : terechtwijzing = 4:1). 

 

Voor vragen over PBS kunt u terecht bij de voorzitster van het PBS-team van De Hoogakker, 

Brechtje Op de Beek of bij Patricia Scheepers (KOBER)  
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Word je gepest, of wordt er in je omgeving gepest, praat er thuis en op 

school over. Je mag het niet geheim houden!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


