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1 Waarom een pestprotocol? 
 
De Luithorst raakt de juiste snaar… 
 
Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Wij 
willen alle kinderen een veilige plek bieden, waar zij zich op een prettige en positieve manier kunnen ontwikkelen. Dit 
kan alleen als er sprake is van wederzijds respect.  
 
Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school 
serieus willen aanpakken. Het is belangrijk om een duidelijk en helder beleid te hebben, waar alle betrokkenen op 
kunnen terugvallen in voorkomende gevallen.  
Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen, als er zich ongewenste situaties 
voordoen, elkaar aanspreken op deze regels en afspraken. Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen, 
stellen we alle kinderen in de gelegenheid om met veel plezier naar school te gaan!  
 
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. 
 
De anti-pestcoördinator 
Op onze school hebben wij een anti-pest coördinator. Dit is meester Wesly Gademan (5B). De anti-pest coördinator 
heeft de volgende taken: 
 
 De anti-pest coördinator is verantwoordelijk voor het anti-pestbeleid op basisschool de Luithorst en houdt zicht op 
de berichtgeving en wetgeving omtrent het onderwerp pesten binnen het basisonderwijs. 
  De anti-pest coördinator is er verantwoordelijk voor dat alle direct betrokken partijen kennis hebben van het 
pestprotocol en zal dit binnen de school regelmatig onder de aandacht brengen. 
  De anti-pest coördinator biedt hulp aan collega’s bij de uitvoering van het pestprotocol.  
  De anti-pest coördinator is medeverantwoordelijk voor de kwaliteitskaart sociale veiligheid, waarbinnen onder 
andere de nadruk ligt op elkaar met respect behandelen, je veilig voelen binnen de school, jezelf durven zijn en je 
binnen de groep en binnen de school bij elkaar betrokken voelen. 
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2 Achtergrondinformatie 

Plagen en pesten, wat is het verschil?  

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

Plagen: 
We spreken over plagen wanneer kinderen min of meer aan elkaar gewaagd zijn en het vertoonde gedrag een 
uitnodigend karakter heeft om iets terug te geven vanuit een onschuldige sfeer. Het gaat dan om een prikkelend 
spelletje dat door geen van de betrokkenen als bedreigend of echt vervelend wordt ervaren.  

Pesten:  
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. 
 
We doen allemaal wel eens iets (al dan niet bewust) wat een ander niet bevalt. Echter, wanneer de ander aangeeft 
dat dit moet stoppen en je gaat toch door, dan spreken we van pesten. 
We spreken van pestgedrag als dezelfde leerling regelmatig en systematisch bedreigd en geïntimideerd wordt. Pesten 
is een vorm van geweld en daarmee grensoverschrijdend en zeer bedreigend. Een klimaat waarin gepest wordt, tast 
iedereen aan. In een klas waarin gepest wordt, kunnen alle leerlingen slachtoffer worden. Pestgedrag moet dan ook 
door iedereen serieus genomen worden. Het lastige is dat veel pestgedrag zich in het verborgene afspeelt, zodat het 
moeilijk is om er greep op te krijgen. En zelfs als het pestgedrag wordt opgemerkt, kan het nog moeilijk zijn het 
systeem van treiteren te doorbreken. Leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel hebben echter de taak 
(samen met de ouders en de leerlingen zelf) om het pesten tegen te gaan. 
Leerlingen moeten weten dat ze hulp kunnen krijgen van de volwassenen in de school. Volwassenen dienen oog te 
hebben voor de signalen van leerlingen. Ze dienen interesse te tonen en te luisteren naar wat de leerlingen te 
vertellen hebben. Voor leerkrachten betekent het dat ze groepsgesprekken houden, aandacht hebben voor de 
groepssfeer en het functioneren van individuele leerlingen in de groep. Ze maken afspraken met de klas en zorgen 
ervoor dat deze afspraken nagekomen worden. 
 
Pesten kan in heel veel verschillende vormen voorkomen. Denk hierbij aan het verbaal pesten, fysiek/lichamelijk 
pesten, buitensluiten, achtervolgen, digitaal (cyber)pesten, maar ook via het stelen en vernielen van spullen. 
 

3 Voorkomen van pestgedrag 
Natuurlijk is de beste optie om het pesten te voorkomen door het scheppen van een goed pedagogisch klimaat en 
daar gaat dan ook in eerste instantie de aandacht naar uit. De leerkrachten bevorderen deze ontwikkeling door het 
scheppen van een veilig klimaat in een prettige werksfeer in de klas en op het schoolplein.  

Met elkaar hebben wij een aantal schoolregels samengesteld. We streven ernaar om met het team, de kinderen en de 
ouders deze schoolregels na te leven. Deze schoolregels zijn opgenomen in ‘de grondwet’ van De Vreedzame School, 
onze methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. 

●   Op onze school geven we iedereen de mogelijkheid om te leren. 
●   Op onze school zorgen we ervoor dat het in en om de school veilig is voor iedereen. 
●   Op onze school zijn we beleefd tegen iedereen en luisteren we naar elkaar. 
●   Op onze school zorgen we voor een opgeruimde omgeving. 
●   Op onze school gaan we zorgvuldig met elkaars spullen (en die van school) om. 
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4 Aanpak van pestgedrag 
Pesten is onacceptabel en vraagt om een duidelijke en krachtige reactie vanuit de school.  
Het pestprotocol kan alleen functioneren als aan bepaalde voorwaarden is voldaan: 
 
●   Pesten moet als probleem worden gezien door alle direct betrokken par jen: leerlingen (gepeste  
     kinderen, pesters en de zwijgende groep), leerkrachten en de ouders. 
●   De school moet proberen pestproblemen te voorkomen. Los van het feit of pesten wel of niet aan 
     de orde is, moet het onderwerp pesten met de kinderen bespreekbaar worden gemaakt.  
●   Als pesten zich voordoet, moeten leerkrachten (in samenwerking met de ouders) dat kunnen  
     signaleren en duidelijk stelling nemen. 
●   Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch weer de kop opsteekt, moet de school  
     beschikken over een directe aanpak. 
●   Wanneer het probleem niet op de juiste wijze wordt aangepakt of de aanpak niet het gewenste  
     resultaat oplevert dan kan de anti-pestcoördinator worden ingeschakeld. Deze kan het probleem onderzoeken, 
adviseren en een bijdrage leveren aan het oplossen van het probleem. 
 
Een belangrijke stelregel is dat het inschakelen van de leerkracht niet wordt opgevat als klikken.  
Vanaf de kleutergroep brengen we de kinderen al bij: ‘probeer het eerst zelf op te lossen, maar als  
dat niet lukt (als je ruzie hebt met een ander en je komt er zelf niet uit of je wordt gepest) dan moet    
je hulp aan de leerkracht vragen’. 
 
Een tweede stelregel is dat een medeleerling ook de verantwoordelijkheid heeft om pesten of  
agressief gedrag (bij de leerkracht) te melden. Alle leerlingen zijn immers verantwoordelijk  
voor een goede sfeer in de groep. 
 
De derde stelregel is samenwerken zonder bemoeienissen. School en gezin halen voordeel uit een   
goede samenwerking en communicatie. Ouders hebben dus ook de verantwoordelijkheid om een  
pestprobleem bij de leerkracht te melden. Dit neemt niet weg dat iedere partij moet waken  
over haar eigen grenzen. Het is bijvoorbeeld niet de bedoeling dat ouders naar school komen om  
eigenhandig een probleem voor hun kind op te komen lossen! Bij problemen van pesten of agressie zullen de 
leerkrachten en directie hun verantwoordelijkheid nemen en overleg voeren met de ouders. De inbreng van de ouders 
blijft bij voorkeur beperkt tot het aanreiken van informatie, tot het geven van suggesties en tot het ondersteunen van 
de aanpak van de school. 
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5 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. 
●   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. 
●   Verschillende kinderen betrekken bij de situatie in een ondersteunende rol. 
●   Melden van pesten is géén klikken! Het is belangrijk dat kinderen weten dat melden belangrijk is. 
●   Steungroep-aanpak. Ondersteun het gepeste kind door hulp aan te bieden. Voor het gepest kind belangrijk om ook 
hulp aan te nemen van anderen. 
 
4. Professionaliseren van/hulp bieden aan ouders. 
●   Informeer ouders tijdig. Toon begrip aan ouders. 
●   Plan een gezamenlijk gesprek, zowel met ouders van de gepeste, als met de ouders van de pester. Het liefst met 
alle partijen aan tafel. Een gezamenlijk gesprek is het meest helpend om afspraken te maken en gezamenlijke doelen 
te stellen. Indien dit niet tot de mogelijkheden behoort met ouders van elk kind afzonderlijk. 
●   Overleg, wees eerlijk, duidelijk en realistisch. Maak gezamenlijke afspraken! 
●   Face to face contact! Minimaliseer de kans op miscommunicatie en wees bereikbaar. 
 

6 Wat als het pesten niet stopt? 
Stap 1: 
De gepeste leerling of een medeleerling meldt het pesten bij de leerkracht. 
 
Stap 2: 
De leerkracht spreekt apart met zowel de gepeste leerling als met de pester om zo de situatie goed in beeld te krijgen.  
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Stap 3: 
De leerkracht brengt de partijen bij elkaar voor een verhelderingsgesprek en probeert samen met hen de pesterijen 
op te lossen en (nieuwe) afspraken te maken. Ook wordt gesproken over de consequenties bij herhaling van 
pesterijen tussen dezelfde leerlingen. 
 
Stap 4: 
Bij herhaaldelijk pesten volgt een gesprek met de leerling die pest.  
De fases van bestraffen treden in werking (zie stap 5). Er wordt een ESIS-registratie (notitie) gemaakt in het dossier 
van de leerling die pest. Bij iedere melding omschrijft de leerkracht de toedracht in het dossier. De ouders worden op 
de hoogte gebracht van het pestgedrag. Leerkrachten, leerling en ouders proberen in goed overleg samen te werken 
aan een bevredigende oplossing. Er wordt tevens gesproken over de sancties die opgelegd kunnen worden als het 
gedrag niet verbetert (zie stap 5). 
 
Stap 5: 
Fase 1:  
De leerkracht confronteert de pester met het feit dat zijn/haar gedrag niet verbeterd is en koppelt daar direct een 
consequentie aan. Daarbij kan men denken aan onderstaande voorbeelden:  
●   Een of meerdere pauzes binnen blijven.  
●   Nablijven tot alle kinderen naar huis vertrokken zijn. 
●   Afspraken maken met de pester over gedragsveranderingen. De naleving van deze afspraken komen aan het einde 
van iedere week (voor een periode) in een kort gesprek aan de orde. 
 
Fase 2: 
De leerkracht heeft een gesprek met de pester en zijn/haar ouders, als voorgaande acties op niets uitlopen. De 
medewerking van de ouders wordt nadrukkelijk gevraagd om een einde aan het probleem te maken. Aan het eind van 
dit oudergesprek worden de afspraken met de pester uitdrukkelijk doorgesproken en ook door de leerkracht als ESIS-
registratie (notitie) vastgelegd in het dossier van het kind. De op te leggen sancties bij overtreding van de afspraken 
worden daarbij vermeld. Gedacht kan worden aan uitsluiting van met name de situaties die zich in het bijzonder lenen 
voor pestgedrag. Alle activiteiten en afspraken worden als een ESIS-registratie (notitie) vastgelegd in het dossier van 
het kind. De directeur van de school wordt (uiterlijk in deze fase) op de hoogte gebracht van de casus en het verloop 
van de interventie en de daarbij horende afspraken.            
 
Fase 3:  
Bij aanhoudend pestgedrag kan deskundige hulp van de anti-pestcoördinator, intern begeleider en/of 
schoolmaatschappelijk werk worden ingeschakeld. 
 
Fase 4:  
Bij aanhoudend pestgedrag worden door de leerkracht, anti-pestcoördinator, intern begeleider, directeur en ouders 
andere passende maatregelen genomen. 
 
Fase 5:  
In extreme gevallen kan een leerling door de directeur geschorst of verwijderd worden. Dit gebeurt altijd in overleg 
met het bestuur en de inspectie.  
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7 Tijdspad anti-pest coördinator 
Gedurende het hele jaar is de anti-pest coördinator aanspreekpunt in het geval van herhaaldelijke pestsituaties. 
Onderstaande activiteiten zullen vanuit de anti-pest coördinator worden aangestuurd. 
 

Augustus  
(start schooljaar) 

September Oktober 

Start gouden weken. 
(schoolteam) 

 
Tijdens een bijeenkomst van het 

regieteam sociale veiligheid wordt het 
anti-pest protocol onder de aandacht 

gebracht. 
(Anti-pest coördinator en regieteam 

sociale veiligheid) 
 

Schooljaar 2022-2023 
Do 25 augustus 

Week tegen het pesten. 
Schooljaar 2022-2023 

Ma 26 september - Vr 30 september 
(schoolteam) 

 
Anti-pest coördinator stelt zich tijdens 

de week tegen het pesten voor aan 
ouders en kinderen en is zichtbaar met 

naam en foto in de school. 
(Anti-pest coördinator) 

 

 
November December Januari 

Week van de mediawijsheid. 
Schooljaar 2022 –2023 

Ma 7 november  - Vr 11 november 
(schoolteam) 

  

 
Februari Maart April 

 Anti-pest coördinator brengt tijdens een 
teamvergadering in maart het  

anti-pest protocol onder de aandacht. 
(Anti-pest coördinator) 

 
Schooljaar 2022-2023 

Teamvergadering Di 7 maart 2023 

 

 
Mei Juni Juli  

 Tijdens een bijeenkomst van het 
regieteam sociale veiligheid wordt er op 
het anti-pest protocol geëvalueerd. Het 

anti-pest protocol wordt waar nodig 
bijgesteld. 

(Anti-pest coördinator en regieteam 
sociale veiligheid) 

 
Schooljaar 2022-2023 

Do 22 augustus 

 

 


