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Anti Pest Protocol 

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich 

optimaal kunnen ontwikkelen. Dit Anti Pest Protocol biedt een overzicht van preventief 

pedagogisch beleid van basisschool de Luithorst en handvatten aan de verschillende partijen om pesten te voorkomen en 

te bestrijden.  

Definitie van pesten 

Om pesten aan te pakken is het goed te weten wat onder pesten wordt verstaan en wat het verschil is met plagen en 

ruzie: 

Van pesten is er sprake als ‘iemand herhaaldelijk en langdurig wordt blootgesteld aan negatieve handelingen door één of 

meer personen’. De negatieve handelingen zijn structureel tegen dezelfde persoon gericht en er is sprake van 

machtsongelijkheid. 

Pesten kan in vele vormen voorkomen; verbaal, lichamelijk, via spullen, seksueel, racistisch, digitaal (cyberpesten) en via 

buitensluiten. 

Uitgangspunten van school m.b.t. pedagogisch beleid 

Op basisschool de Luithorst werken wij volgens een aantal uitgangspunten.  

• Onze basisvisie is gebaseerd op De Vreedzame School. Op onze school werken wij vanuit de kracht van het 

verschil. Wij leren de kinderen hun eigen dynamiek en die van de ander te herkennen en waarderen. De 

meeste leerkrachten zijn hierin geschoold of volgen de cursus van De Vreedzame School. 

• Wij starten het schooljaar met de Gouden Weken. Deze weken besteden wij aandacht aan het 

groepsvormingsproces en de diverse dynamieken die de kinderen hebben. Daarnaast formuleert iedere 

groep in deze Gouden Weken positieve groepsafspraken waar de kinderen zich aan verbinden.  

• Wij starten het schooljaar met welbevindingsgesprekken tussen ouder, leerkracht en kind (vanaf groep 5) 

voor een positieve en sterke eerste kennismaking. 

• Gedurende het schooljaar werken wij m.b.v. de methode De Vreedzame School aan de sociaal emotionele 

ontwikkeling. Deze lessen zijn preventief van karakter. Tevens is er aandacht voor schoolbrede activiteiten, 

bijv. vieringen, die verbindend werken.  

• Eenmaal per week krijgen de kinderen les uit de methode van De Vreedzame School t.b.v. sociale 

vaardigheden en groepsvorming. De meeste leerkrachten zijn hiervoor geschoold. 

• De leerkrachten nemen eenmaal per jaar SCOL af, waarbij leerlingen van groep 5 t/m 8 ook zelf de 

vragenlijsten invullen. Naar aanleiding van deze afname analyseren de leerkachten de gegevens en stellen 

eventuele interventies op. 

• De leerkrachten nemen indien nodig, in overleg met APC/IB’er een sociogram af (www.stoeltjesdans.nl) Doel 

van dit sociogram is het in kaart brengen van eventueel blinde vlekken bij de leerkrachten m.b.t. sociale 

verhoudingen binnen de groep.  

  

http://www.stoeltjesdans.nl/
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Wat doen school en de anti-pest coördinator (APC) preventief? 

1. Het ‘Anti Pest Protocol’ is inzichtelijk voor alle partijen via www.deluithorst.nl . De APC spreekt het Anti Pest 

Protocol jaarlijks door met het team. Het stappenplan in actie ondernemen is bekend bij de leerkrachten. 

Leerkrachten kunnen terecht met vragen over het protocol of over bestaande situaties terecht bij de APC.  

• Naast De Vreedzame School, Gouden Weken en SCOL besteedt school aandacht aan de ‘Week van het 

Pesten’ en de ‘Week van de mediawijsheid’. Dit gebeurt op groepsniveau en zal bij de leerkrachten onder de 

aandacht gebracht worden door de anti-pest coördinator.  

• In de week van de mediawijsheid breiden groep 7 en 8 hun groepsafspraken uit met de ‘Whatshappy’ 

poster, afkomstig van de site www.mediawijsheid.nl  

• De anti-pest coördinatoren hangen met foto en naam zichtbaar in de school. Tevens stellen zij zich in alle 

groepen voor en lichten zij hun rol kort toe: 

o De APC zijn enerzijds verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid en het onder de aandacht 

brengen van het anti-pest protocol; 

o Anderzijds zijn de APC-aanspreekpunt voor leerkrachten, ouders en kinderen wanneer deze er in 

eerste lijn niet gezamenlijk uitkomen;  

o Wanneer de APC niet aanwezig zijn en er is een acute situatie waarbij ondersteuning nodig is, dan is 

de Intern Begeleider of een ander managementteam lid eerste aanspreekpunt.  

• De school maakt actief gebruik van coöperatieve werkvormen en energizers gedurende het jaar om de 

positieve groepsvorming binnen de lessen te stimuleren.  

Incidentenregistratie 

Bij het vermoeden van herhaaldelijke ‘kleine’ incidenten die gezamenlijk een schadelijk patroon vormen, vinden wij het 

van belang om goed zicht te krijgen op deze processen. Wanneer hiervan het vermoeden bestaat zal de leerkracht een 

incidentregistratie bijhouden in ESIS, met korte, bondige en objectieve observaties. Ook is het in overleg met de intern 

begeleider over het incident. 

  

http://www.regenboog-bemmel.nl/
http://www.mediawijsheid.nl/
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Begeleiding van een pestsituatie 

Wanneer er ondanks de preventieve werkwijze een pest-situatie ontstaat, is het bovenal belangrijk dat er direct actie 

wordt ondernomen: 

1. Hulp bieden aan het gepeste kind 

• Gesprek aangaan, veiligheid bieden en een luisterend oor.  

• Duidelijk maken: “Het is wél jouw probleem, maar niet jouw schuld.”  

• We zoeken samen naar een oplossing, maar wees ook reëel: “Het is niet morgen in één keer 

opgelost.” Samen een doel stellen t.b.v. de oplossing, zie ook pester en ouders. 

• Aanleren van sociale vaardigheden, eventueel deskundige hulp inschakelen (training). 

• Plan direct een vervolggesprek 

2. Hulp bieden aan de pester 

• In gesprek gaan en achterhalen waar dit gedrag vandaan komt. 

• Visueel maken van oorzaak/gevolg pestgedrag (verkreukeld papier/beurse appel) 

• Zelfvertrouwen pester ontwikkelen en alternatieve gedragsmogelijkheden bieden (evt. Sova-

training) 

• Kind helpen zich aan de regels te houden. Geef het gevoel: “Ik word gezien, maar óók in de gaten 

gehouden.” Samen een doel stellen t.b.v. de oplossing.  

• Oog hebben voor het kind achter de pester. 

• Plan direct een vervolggesprek.  

3. Mobiliseren zwijgende middengroep 

• Oplossingsgericht groepsgesprek – bespreek hoe je helper kunt zijn. Beloon achteraf, bijv. d.m.v. een 

oorkonde. 

• Verschillende kinderen betrekken bij de situatie in een ondersteunende rol, bijv. een ander kind 

betrekken bij spel, helpen met een afspraak etc. Vinger aan de pols houden bij deze kinderen 

middels korte evaluatiegesprekjes. 

• Melden van pesten is géén klikken! Het is belangrijk dat kinderen weten dat melden belangrijk is.  

• Steungroep-aanpak – Wat willen en kunnen kinderen doen om het gepeste kind te helpen? 

Ondersteun de gepeste om hulp aan te nemen van andere kinderen. 

4. Professionaliseren van/hulp bieden aan ouders 

• Informeer ouders tijdig, toon begrip 

• Stel een gezamenlijk doel, zowel met ouders van de gepeste, als met de ouders van de pester. Het 

liefst met alle partijen aan tafel. Indien dit niet tot de mogelijkheden behoort met ouders van elk 

kind afzonderlijk.  

• Overleg, wees eerlijk, duidelijk en realistisch. Maak de verwachtingen expliciet. 

• Face to face contact! Minimaliseer de kans op miscommunicatie en wees bereikbaar. 
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Wat als het pesten niet stopt 

Als het pesten niet ophoudt ondanks herhaaldelijke gesprekken, dan kunnen de volgende fases in interventies doorlopen 

worden.  

• Fase 1, er volgt een consequentie op het pestgedrag. Te denken valt aan: pauze binnenblijven, nablijven, 

gesprek, een schriftelijke opdracht zoals een werkstuk over een gerelateerd onderwerp of een brief, ouders 

informeren.  

• Fase 2: nadrukkelijke medewerking wordt gevraagd van ouders, er is geen vrijblijvend karakter. Eventueel 

kan hier een leerplichtambtenaar bij betrokken worden. Een plaatsing van het kind, pester dan wel gepeste, 

in een andere groep kan een overweging zijn in deze situatie. 

• Fase 3: Door de APC of directie wordt er deskundige hulp van buitenaf betrokken. 

• Fase 4: time-out, schorsen of verwijderen. Zie schoolgids voor procedure. 

Tijdspad APC 

Gedurende het hele jaar is de APC-aanspreekpunt in geval van een pestsituatie. Onderstaande activiteiten zullen vanuit de 

APC aangestuurd worden.  

Augustus 

- Start schooljaar: onder 
aandacht brengen ‘Veilig op 
school’ protocol 
- Start Gouden Weken 
groepen. 

 

September 

- APC stellen zich voor aan 
ouders en kinderen en zijn 
zichtbaar met naam en foto in 
de school.  
- Week tegen het pesten  

Oktober 

 

November 

Week van de mediawijsheid 

Groep 7 + 8 Whatshappy 

December Januari 

Februari 
APC brengt het Anti-
pestprotocol nog eens onder 
de aandacht in 
teamvergadering 

 

Maart April 

Mei Juni Juli 
Einde schooljaar evaluatie + 
evt. Bijstellen protocol 
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Extra informatie + bronnen 

Groepsplan Gedrag – Kees van Overveld  

https://www.onderwijsmaakjesamen.nl/ 

https://www.schoolenveiligheid.nl/ 

https://www.kwinkopschool.nl/ 

https://stoeltjesdans.nl/ 

www.soschoolontwikkeling.nl  

www.cedin.nl  

www.mediawijsheid.nl  
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