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1. Het doel van dit pestprotocol 

 
De leerling brengt al vanaf jonge leeftijd een groot deel van de week door op school. Daarom moet 

hij er op kunnen vertrouwen dat de school er alles aan doet om er voor te zorgen dat hij een 

zorgeloze schooltijd heeft en zich ook buiten de muren van het schoolgebouw en online veilig voelt. 

Pesten komt helaas op elke school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en 

actief aanpakken, zowel preventief als curatief. Pesten wordt op onze school erkend als 

ontoelaatbaar gedrag. Dit protocol is opgesteld om goed te kunnen reageren op situaties waarin een 

kind wordt gepest of pest. Het sluit aan bij de Kanjertraining en de Kanjerboeken.  

Dit protocol is bedoeld voor leerkrachten, ouders en kinderen. Het is belangrijk dat u weet hoe we op 

onze school denken over pesten. Uit dit protocol wordt duidelijk dat we pesten bij ons op school niet 

toestaan. U kunt lezen wat we doen om pestgedrag te voorkomen en wat we doen als pesten aan de 

orde is. Om pestgedrag goed aan te kunnen pakken is het van groot belang dat ouders en school met 

elkaar samenwerken. Het schoolteam, de OAC en de MR onderschrijven dit protocol. 
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2. Wat is pesten? 
 

Het protocol  treedt in werking als er sprake is van een pest-situatie. Hierna wordt beschreven 

wanneer er sprake is van een pest-situatie. Ook wordt er beschreven op welke manieren er wordt 

gepest. 

 

2.1 Wanneer is er sprake van pesten? 

Een kind wordt gepest als het herhaaldelijk last heeft van negatieve acties van een ander (fysiek, 

verbaal of psychologisch, direct of via internet of mobiel) die op hem of haar zijn gericht, en waarbij 

de macht ongelijk is verdeeld. De Kanjertraining gaat er vanuit dat in de meeste gevallen dat een kind 

zich gepest voelt, de ‘pester’ niet de bedoeling heeft de ander pijn te doen. Wanneer de gevolgen 

voor de gepeste duidelijk gemaakt worden aan de pester, zijn de meeste kinderen bereid hiermee te 

stoppen. En als dat niet voldoende is, dan wordt duidelijk gemaakt wat de sociale gevolgen voor de 

pester zelf zullen zijn (cruciaal in het ontstaan en in stand houden van pesten, zijn de reacties van 

leeftijdsgenoten op de pester. Zo lang deze het pesten blijven aanmoedigen, is het voor de pester 

moeilijker om hiermee te stoppen. Heerst er in de klas een mentaliteit van respect en vertrouwen, 

dan zal er minder gepest worden dan wanneer er een onveilige sfeer heerst waarin kinderen zich 

moeten bewijzen en bezig zijn met hun status in de groep). Pesten gebeurt per definitie achter de rug 

van degene die kan ingrijpen, zoals een vader/moeder, juf of meester. Dat betekent dat er goed 

moet worden samengewerkt tussen school en ouders enerzijds en dat kinderen moet worden 

geleerd hoe zij kunnen aangeven dat zij zich gepest voelen, of merken dat er in hun omgeving wordt 

gepest. 

2.2 Wanneer is er sprake van plagen? 

Bij plagen is er sprake van incidenten. Een persoon zegt iets, een ander zegt iets terug en meestal is 

het dan afgelopen. Vaak is het een kwestie van elkaar voor de gek houden. De machtsverhouding is 

gelijk. Plager(s) en geplaagde(n) hebben een gelijke of bijna gelijke macht. Bij plagen loopt de 

geplaagde geen  blijvende psychische en/of fysieke schade op en is in staat zich te verweren. 

2.3 Wat is het verschil tussen plagen en pesten? 

Het belangrijkste verschil tussen plagen en pesten is dat plagen gebeurt in het zicht van de 

leerkrachten. Pesten gebeurt achter de rug van leerkrachten.  

Daarom weet een leerkracht wanneer er sprake is van een pest-situatie zelden wat er zich precies 

afspeelt tussen de kinderen onderling. De leerkracht moet hierover geïnformeerd worden door de 

leerlingen zelf en eventueel hun ouders. 

 

2.4 Wie hebben met pesten te maken? 

In de eerste plaats degene die gepest wordt en de pesters, maar ook de kinderen die zich afzijdig 

houden. Natuurlijk hebben ook de leerkrachten en vooral ook de ouders met het probleem te 

maken. 
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3. Hoe wordt er gepest? 
 
Pesten kan op vele manier plaatsvinden. Hieronder beschrijven we deze manieren. Daarnaast 
beschrijven we ook de verschillende rollen binnen een pest-situatie, namelijk: de gepeste leerlingen, 
de pester en de meelopers/de rest van de groep. 
 
3.1 Hoe wordt er gepest/hoe manifesteert wangedrag zich? 
 
Met woorden: - vernederen, belachelijk maken 

- schelden 

- dreigen 

- met bijnamen aanspreken, gemene briefjes, mailtjes of berichtjes    

schrijven 

Lichamelijk: - trekken aan kleding, duwen en sjorren 

- schoppen en slaan 

- krabben en aan haren trekken 

- wapens gebruiken 

Achtervolgen: - opjagen en achterna lopen 

- in de val laten lopen, klem zetten of rijden 

- opsluiten 

Uitsluiting: - doodzwijgen en negeren 

- uitsluiten van feestjes 

- bij groepsopdrachten  

Stelen en vernielen: - afpakken van kledingstukken, schooltas, schoolspullen 

- kliederen op boeken 

- banden lek prikken, fiets beschadigen 

Afpersing: - dwingen om geld of spullen af te geven 

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

Digitaal Pesten: - anonieme berichten versturen via Facebook, SMS of andere digitale 

berichtendiensten 

- schelden, roddelen, bedreigen en/of foto’s van mobieltjes en webcam op 

internet plaatsen 

- privégegevens op een site plaatsen  

- wachtwoorden en credits stelen en misbruiken  

- haatprofielen aanmaken  

- virussen sturen, happy slapping, en het versturen van een e-mail bom. 

3.2 De gepeste leerling 

Sommige leerlingen lopen meer kans gepest te worden dan anderen. Dat kan met hun uiterlijk, 

gedrag, gevoelens en sociale uitingsvormen te maken hebben. Bovendien worden kinderen pas 

gepest in situaties, waarin pesters de kans krijgen om een slachtoffer te pakken te nemen, dus in 

onveilige situaties. Leerlingen die gepest worden doen vaak andere dingen of hebben iets wat anders 
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is dan de meeste van hun leeftijdgenoten: ze bespelen een ander instrument, doen een andere sport, 

zijn heel goed in bepaalde vakken of juist niet.  

Een kind dat wordt gepest, praat er thuis niet altijd over. Redenen hiervoor kunnen zijn: 

 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. 

 

3.3 De pestende leerling 

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, want wie meedoet, loopt zelf de minste kans om 

slachtoffer te worden. Doorgaans voelen pesters zich niet schuldig want het slachtoffer vraagt er 

immers om gepest te worden. 

Pestgedrag kan een aantal dieper liggende oorzaken hebben: 

 Een problematische thuissituatie 

 Een vaak gevoelde anonimiteit (ik besta niet); als een pester zich verloren voelt binnen een grote 
groep, kan hij zich 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 leefmilieu binnen de school; een docent is autoritair en laat op een 
onprettige wijze blijken dat hij de baas is. Dergelijke spanningen kunnen op een zondebok 
worden afgereageerd. 

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

 Een zwak gevoel van autonomie (te weinig zelfstandigheid en verantwoordelijkheid) 

 

3.4 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 in populariteit mee te liften met de pester. Verder kunnen 

leerlingen meelopen uit angst 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.  
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4. Preventie van pesten 

4.1 Kanjeraanpak 

In de Kanjertraining besteden we regelmatig met de kinderen aandacht aan sociaal emotionele 

ontwikkeling van de kinderen. De school zet middels de Kanjerlessen in op het versterken van het 

onderling vertrouwen en het besef dat het goed is elkaar te helpen. Binnen dat kader speelt niemand 

de baas, hebben we plezier met elkaar, en ben je of blijf je niet zielig. Duidelijk wordt gesteld dat de 

leerlingen ten opzichte van elkaar niet de baas zijn. De leerkracht daarentegen is op school “de baas/ 

het gezag” en de ouders zijn dat thuis. Onderwerpen als vriendschap en samen spelen komen in dit 

verband aan de orde. Dit kan in de vorm van gesprekken, maar ook door rollenspel e.d. Ook de 

gedragsregels tussen kinderen onderling en van kinderen met volwassenen moeten worden 

besproken: taalgebruik  en fatsoensregels komen aan de orde. Alle leerkrachten zijn geschoold in het 

geven van de Kanjertraining. De Kanjertraining blijft niet alleen beperkt tot het geven van de 

wekelijkse Kanjerlessen: De Kanjerprincipes zijn leidraad voor ons pedagogisch klimaat. 

 

Met behulp van de kanjerlessen doet de school aan preventie. Kernpunten in de aanpak:  

1. De Kanjerafspraken.  

2. Denk goed over jezelf en de ander. 

3. Pieker niet in je uppie, maar deel je zorgen met de ander, bij voorkeur met je ouders.  

4. Denk oplossingsgericht.  

5. Geef op een nette manier je mening en doe je voordeel met kritiek die je krijgt.  

6. De school maakt onderscheid tussen onvermogen en onwil. 

6a. Is er sprake van onvermogen, dan mag deze leerling erop vertrouwen dat hiermee rekening 

wordt gehouden. Deze leerling heeft veel te leren in een moeizaam proces. De omgeving heeft daar 

begrip voor.  

6b. Is er sprake van onwil, dan krijgt deze leerling een grens gesteld, ook als dat samengaat met 

onvermogen. Bij onwil kan geen beroep meer worden gedaan op begrip vanuit de omgeving. Die rek 

is eruit. Het kan namelijk niet zo zijn dat de omgeving overal rekening mee moet houden, en dat het 

onwillige kind om wat voor reden dan ook “de eigen gang” mag gaan.  

7. Hulp in de vorm van een maatje/buddy/tutor (bemiddeling). 

8. Duidelijk schoolbeleid en handhaving ervan. 

 

Als een conflict zich tussen kinderen afspeelt dan zal de school kiezen voor een oplossingsgerichte 

aanpak. Dat wil zeggen: de school zoekt een oplossing die alle partijen (zo veel mogelijk) recht doet, 

en borgt gemaakte afspraken. Een oplossingsgerichte aanpak is te onderscheiden van een wraak- en 

haatgerichte aanpak (vormen van bedreiging en kwaadsprekerijen) of een zeurgerichte aanpak 

(indirecte kwaadsprekerijen en slachtofferschap). Kortom: doe elkaar recht. 

4.2 Cyberpesten 

Cyberpesten is een vorm van pesten die steeds vaker voor komt. Niet alleen in het voortgezet 

onderwijs, maar ook in de oudste groepen van het basisonderwijs. Cyberpesten gebeurt vaak buiten 

schooltijd om, maar de gevolgen kunnen in de klas merkbaar zijn. Spanningen die online zijn 

ontstaan, kunnen in de klas escaleren. Cyberpesten kan een negatieve invloed hebben op de sociale 

veiligheid van een school. Sociale veiligheid op school betreft ook sociale veiligheid op internet. De 

uitwerking van sociale veiligheid op internet is opgenomen in het veiligheidsbeleid van de school. 
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Centraal staat het werken aan het digitale burgerschap, omgangsvormen en regels en duidelijk 

beleid. 

4.3 Signaleren van pesten 

De school laat leerlingen vanaf groep 5 één keer per jaar de ‘leerlingvragenlijst’ invullen van het 

Kanjer Volg- en adviessysteem (KanVAS). Op deze manier brengt de school stelselmatig in kaart of 

kinderen zich gepest voelen, bang zijn gepest te worden en of ze aangeven zelf te pesten. De 

leerkrachten zijn ook alert op hoge scores op ‘ongelukkig, somber’ die kunnen duiden op gepest 

worden. 

4.4 Aanspreekpunt 
De school beschikt over een aanspreekpunt pesten voor ouders en leerlingen. Het aanspreekpunt 
pesten heeft de volgende twee taken: 

1. Het coördineren van het anti-pestbeleid. 

2. Belangen van ouders en leerlingen in het kader van pesten behartigen. 

Op onze school is Siska Kloppenburg aanspreekpunt. 

Ouders, leerlingen en betrokkenen kunnen zich daarnaast altijd richten tot de (eigen) leerkracht of 

directie. 

4.5 Wat verwachten we van ouders? 

School en gezin halen voordeel uit een goede samenwerking en communicatie. Ook ouders hebben 

dus de verantwoordelijkheid om een pestprobleem bij de leerkracht aan te kaarten. Dit neemt niet 

weg dat iedere partij moet waken over haar eigen grenzen: het is bijvoorbeeld niet bedoeling dat 

ouders andermans kind een lesje gaan leren, met het doel de problemen voor het eigen kind op te 

lossen. Bij problemen van pesten en/of agressie zullen de leerkrachten, directie en ouders hun 

verantwoordelijkheid nemen en overleg voeren met elkaar, met het doel een goede oplossing te 

vinden die ook in de toekomst houdbaar is. Voorbeeldgedrag van leerkrachten en ouders is van groot 

belang. Er zal minder worden gepest als duidelijkheid heerst over de omgang met elkaar 

(fatsoensnormen), waar verschillen worden aanvaard en waar ruzies niet met verbaal of fysiek 

geweld worden opgelost. Agressief gedrag van leerkrachten, ouders en leerlingen wordt niet 

geaccepteerd. Alle betrokkenen nemen duidelijk stelling tegen dergelijke gedragingen.  
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5. Grens stellend omgaan met vervelend gedrag/pestgedrag 

5.1 Het gaat wel eens mis 

De school heeft als uitgangspunt dat kinderen zich niet willen misdragen. Maar het kan misgaan.  

Dat is niet erg. Het zijn leermomenten. “Hoe ga je het de volgende keer doen? Hoe herstel je de 

emotionele en/of materiële schade? Kunnen we op deze manier weer verder met elkaar?” 

Het doet zich een enkele keer voor dat een leerling zich wenst te misdragen en/of vindt daartoe het 

recht te hebben. “Ik zit er niet mee. Het is niet mijn probleem! Nou en…., moet ik weten. Ik doe het de 

volgende keer weer.” In dat geval beschermt de school het leerproces en zorgt voor een veilige 

leeromgeving.  

 

De actie die nu moet worden ondernomen: 

 Er wordt terplekke contact opgenomen met de ouder. Zolang de ouder niet is te bereiken 

en/of niet op school is verschenen, wordt deze leerling uit de groep geplaatst. De groep 

wordt beschermd tegen deze leerling. 

 Contact opnemen binnen de organisatie met een van de volgende personen: 

directeur, bouwcoördinator, kanjercoördinator, ib’er of ander persoon op school die vanuit 

“de lijn” (=hiërarchie) kan ondersteunen en bijstaan. 

5.2 Oudergesprek 

Het gesprek met de ouder wordt oplossingsgericht gevoerd. Als de ouder van mening is dat hun kind 

zich mag misdragen (bij deze invaller, want die kan geen les geven; ten opzichte van dat kind, want 

die doet altijd vervelend, heeft een rare moeder….enz.) wordt de leerling uit de klas gehaald. Indien 

de schoolorganisatie het toelaat wordt de leerling minimaal twee groepen hoger in een andere groep 

geplaatst (een leerling uit groep 5 komt bijvoorbeeld terecht in groep 7 of 8). Negatief gedrag wordt 

genegeerd door de leerkracht en de nieuwe groepsgenoten. Op die manier wordt de leerling 

geholpen zich te houden aan normale gedragsregels. Begrijpt de leerling dat het zich moet houden 

aan de gedragsregels van de school, dan kan het worden teruggeplaatst naar de eigen groep. Als de 

schoolorganisatie dit niet toe laat, dan is er sprake van een time-out. Dit houdt in dat de leerling met 

onmiddellijke ingang voor de rest van de dag de toegang tot de school wordt ontzegd. Dit mag met 

maximaal 1 lesdag worden verlengd. 

We noemen dit eerste verwijdering. Na het gesprek met de ouders wordt overwogen of deze 

leerling kan worden teruggeplaatst in de eigen klas. 

Terugplaatsing is afhankelijk van het idee dat de ouders en het verwijderde kind erop nahouden 

namelijk: ik heb het recht mij te misdragen. Als het kind zich niet wil misdragen dan wordt een 

begeleidingsplan voor gedrag uitgewerkt, waaraan de ouders meewerken en kan het kind worden 

teruggeplaatst. Samengaand met deze maatregelen wordt de ouders geadviseerd om contact op te 

nemen met een van de Kanjertrainingspraktijken, schoolmaatschappelijk werk of Jeugdzorg.  

 

Voortvloeiend uit een time-out kan een leerling geschorst worden. 

Een schorsing komt na een lichtere maatregel, zoals een time-out, als deze geen effect heeft gehad. 

Een schorsing kan 1 week (5 lesdagen) duren en eventueel verlengd worden hangende de procedure 

van verwijdering. Een schorsing volgt op een time-out of wordt gehanteerd in een afzonderlijk geval, 

waarbij het voorgevallen incident zo ernstig is dat dit te benoemen is als wangedrag en de school zich 
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genoodzaakt ziet over te gaan tot deze maatregel. 

 

Het afwijzen van adviezen en het niet mee willen denken van ouders aan een positieve oplossing 

interpreteert de school als een vorm van pedagogische verwaarlozing, en zal daar melding van doen 

bij het Algemeen Meldpunt van Kindermishandeling en/of de verwijsindex. Het AMK heeft als 

gangbare regel dat het ingrijpt in een gezin als er meer dan twee meldingen over een gezin zijn 

binnengekomen. 

Bij herhaling van wangedrag gaat de school over tot definitieve verwijdering. De stappen die de 

school onderneemt in geval van wangedrag staan schematisch weergeven in figuur 1. 

5.3 Dossiervorming 

De misvatting heerst bij scholen dat schorsing mag plaatsvinden na ruime dossiervorming. Dit is niet 

het geval. Verwijdering zelf is het dossier. Anders gezegd: de aanleiding tot de eerste verwijdering is 

dossiervorming. Als een kind zich blijft misdragen, en de ouders hebben er geen problemen mee, dan 

volgt definitieve verwijdering. Het dossier is dan compleet. 

Argumenten in het dossier: 

1. School is een leerinstelling. De school beschermt het leerproces tegen kinderen en ouders die het 

leerproces ernstig belemmeren. 

2. School beschermt de leerlingen en de leerkrachten tegen grensoverschrijdend gedrag van een 

enkele medeleerling en/of enkele ouder. 

3. Een leerkracht kan op deze manier weer gewoon lesgeven, en vervalt niet in de functie van 

rechercheur (wie is de dader en wie is het slachtoffer); aanklager (jij bent de dader); verdediger (van 

het slachtoffer); rechter en gevangenisbewaarder. Waarbij een enkele ouder in de hoogste boom 

klimt als in ‘deze rechtsgang’ iets mis gaat. De leerkracht en de school beperken zich tot 

onderstaande: Het gaat wel eens mis. Hoe lossen we dit op? Wil jij het niet oplossen en jouw ouders 

vinden dat prima? Dan hebben jij en je ouders een probleem. De school beschermt het leerproces en 

zorgt voor een veilige leeromgeving. Dat kan betekenen dat je uit de groep of desnoods van de 

school wordt verwijderd. 

 
 
  



12 
 

Figuur 1 Stroomschema stappen van de directeur bij voortdurend wangedrag van een leerling 
 

 

 
 

  

Leerling wenst zich ernstig 
te misdragen en/of vindt 

daar het recht toe te 
hebben. (1e keer) 

School neemt contact op 
met de ouders. 

Ouders vinden dat hun kind 
zich mag misdragen (is 

dossiervorming) 

Leerling wordt geschorst 
voor 5 lesdagen (eerste 

schorsing) 

Ouders vinden dat hun kind 
zich mag misdragen. 

De schorsing van de leerling 
wordt verlengd en het 

proces verwijdering wordt in 
gang gezet. (dossier 

compleet) 

Ouders keuren het gedrag 
van hun kind nu wel af. 

Het kind wil zich niet meer 
misdragen. Er volgt een 
begeleidingsplan voor 

gedrag. 

Ouders keuren het gedrag 
van hun kind af. 

Het kind wil zich niet meer 
misdragen. Er volgt een 
begeleidingsplan voor 

gedrag. 
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6. Akkoord verklaring 

1. Aanvullend vanuit de school: 

 

 

 

 

2. Aanvullend vanuit medezeggenschapsraad en OAC: 

 

 

 

 

3. Aanvullend vanuit de leerlingenraad (indien aanwezig) 

 

 

 

Ondertekening door directie:    Datum: 

Naam: 

 

Ondertekening door medezeggenschapsraad:  Datum: 

Naam: 

 

Ondertekening door de OAC:    Datum: 

Naam: 

 

Ondertekening door de leerlingenraad:  Datum: 

Naam: 

 


