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Doel 
Alle kinderen voelen zich in hun basisschoolperiode veilig, zodat zij zich optimaal 
ontwikkelen. 
 
Aanleiding 
Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder 
ogen zien en op onze school serieus aanpakken. 
 
Wat is pesten? 
Pesten is een subtype van agressief gedrag, waarbij één of meerdere individuen bij herhaling 
een betrekkelijk machteloze ander aanvalt, vernedert en/of buitensluit.  
 
We spreken van pesten bij de volgende 3 criteria: 

1. De dader heeft bedoeling de ander leed te berokkenen. 
2. Het vindt herhaaldelijk en over langere periode plaats. 
3. Machtsverschil tussen dader en slachtoffer. 

 
Preventief 
Om pesten te voorkomen, zetten wij de volgende middelen in: 

 Methode voor sociaal-emotioneel leren (SEL) Kwink, 

 Stappenplan conflicten, 

 Schoolbrede aandacht Week tegen pesten, 

 Lessen mediawijsheid/veilig internet voor groep 6 t/m 8, 

 Leerlingenraad. 
 
Hoe gaan wij met pesten om? 
De hoofdregel is: 

Behandel de ander zoals je zelf ook behandeld wilt worden. 
 
In geval van pestgedrag hanteren we onderstaande stappen: 

1. Op het moment dat een leerling hulp nodig heeft, hebben de ouders/verzorgers 
samen met de leerling de plicht het probleem aan leerkracht, aanspreekpunt pesten 
of directie te melden. 

2. Overlegt de leerkracht met de Interne Begeleider en/of gedragsspecialist/anti-pest 
coördinator. 

3. De leerkracht licht de ouders van alle betrokkenen in en vraagt nadrukkelijk 
medeverantwoordelijkheid van de ouders/verzorgers om gezamenlijk een einde aan 
het probleem te maken. 

4. De leerkracht informeert het team, zodat iedereen alert en medeverantwoordelijk is. 
5. De leerkracht bespreekt met de hele groep de gezamenlijke verantwoordelijkheid en 

maakt afspraken om het pestprobleem te stoppen. 
6. De afspraken worden in Esis vastgelegd en op papier door alle partijen ondertekend. 
7. De leerkracht evalueert de afspraken aanvankelijk dagelijks, daarna als het goed gaat, 

met steeds grotere tussenpozen. 



 

8. In extreme gevallen kan een leerling geschorst of verwijderd worden. Dit protocol 
staat in de schoolgids. 

 
Aanspreekpunt pesten 
Onze school heeft 2 aanspreekpunten waar leerlingen en ouders pesten kunnen melden: 
Gosse Haga en Hetty de Gier. 
De anti-pest coördinator van school is Ilona Hofland. Haar taken zijn: 

 Coördineren pestbeleid. 

 Aanspreekpunt zijn/of regelen waar pesten gemeld wordt. 

 Aansturen van processen. 

 Klankbord zijn voor collega’s. 

 Geven van beleidsadviezen n.a.v. incidenten. 
 
Opsporen/monitoren 
Wij proberen pesten te signaleren en observeren door: 

 Twee keer per jaar afname leerling scol leerlingen groep 6 t/m 8. 

 Twee keer per jaar afname sociogram leerlingen groep 3 t/m 5. 

 Twee keer per jaar afname pest enquête groep 3 t/m 8. 

 Gesprekken met de leerlingenraad. 
De uitkomst van de leerling scol wordt gedeeld met de MR. 

 
Registreren en evalueren 
We registreren pestincidenten met datum, tijd, locatie, groep en een korte omschrijving.  
De anti-pest coördinator evalueert de pestincidenten en pleegt interventies/geeft 
beleidsadviezen n.a.v. incidenten. 
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