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VOORWOORD 
 
Elk kind is door God uniek geschapen en heeft recht op een veilige plek binnen ons kindcentrum. 
Vanuit de opdracht om onze naaste lief te hebben als onszelf en God lief te hebben boven alles 
willen we hieraan gestalte geven door binnen Kindcentrum Johannes Bogerman pesten niet te 
tolereren.  
 
Het is belangrijk om consequent aandacht te besteden aan het onderwerp pesten. Een protocol is 
hierbij een steunend middel en kan  houvast bieden aan directie, leerkrachten, leerlingen en ouders. 
Zo moet het protocol ook geïnterpreteerd worden. 
Een actieve houding is een vereiste om pesten te voorkomen en tegen te gaan, waarbij het protocol 
een hulpmiddel kan zijn.  
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1  ALGEMENE INFORMATIE OVER PESTEN 
 
1.1 WAT IS PESTEN? 
Pesten betekent het systematisch misbruiken van je persoonlijke macht en/of kracht om anderen die 
zich niet of moeilijk kunnen verweren pijn te doen, te intimideren of bang te maken met de 
bedoeling er zelf beter van te worden. Pesten kan variëren van steeds terugkerende kleine pesterijen 
tot echte bedreigingen en lichamelijk geweld. Het kent vele vormen zoals: 
 

• Verbaal - voortdurend plagen, kleineren, uitschelden, uitlachen, roddelen.  

• Lichamelijk - knijpen, laten struikelen, duwen, vechten.  

• Gebaren - dreigende gezichtsuitdrukkingen of gebaren.  

• Afpersing - eisen dat geld, de middagboterham of schoolwerk wordt afgegeven.  

• Buitensluiten - niet mee mogen doen, bij activiteiten steeds worden buitengesloten.  

• Geniepigheden - tas afpakken en dingen laten verdwijnen.  

• Telefonisch of mailen - pesterijen via de telefoon of internet (e-mail, chat, app e.d.). 
 

De ergste vorm van pesten is wanneer een aantal kinderen besluit om één kind te intimideren. 
 

1.2 KENMERKEN PESTGEDRAG 
De volgende kenmerken kunnen duiden op pestgedrag: 

• Altijd met een bijnaam benoemen, nooit bij de eigen naam noemen; 

• Zogenaamde leuke opmerkingen maken over een klasgenoot; 

• Een klasgenoot voortdurend ergens de schuld van geven; 

• Briefjes doorgeven; 

• Beledigen; 

• Opmerkingen maken over kleding; 

• Isoleren; 

• Buiten school opwachten, slaan of schoppen; 

• Op weg naar huis achterna rijden; 

• Naar het huis van het slachtoffer gaan; 

• Bezittingen afpakken; 

• Schelden of schreeuwen tegen het slachtoffer; 

• Belachelijk maken; 

• Uitlachen. 
 

1.3 SIGNALEN DIE KUNNEN DUIDEN OP PESTEN 
Zonder dat een kind letterlijk zegt dat het gepest wordt, kunnen de onderstaande signalen op 
pesten duiden: 

• Vaak alleen staan in de pauze. 

• Tijdens de pauze bij de leerkracht gaan staan. 

• Een spel is "toevallig" steeds net begonnen als hij of zij erbij komt. 

• Vaak alleen met jongere kinderen spelen. 

• Niet naar buiten willen op school. 

• Zuchten, piepen en steunen van andere kinderen als het betreffende kind een idee oppert, 
dat wel geaccepteerd zou worden als een ander kind dat idee aangedragen zou hebben. 

• Veel geroddel in de groep. 

• Als andere kinderen zich negatief uitlaten over familieleden van het kind. 
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• Andere kinderen vinden alles stom van het betreffende kind (kleding, haardracht, keuze van 
de rugzak, enz.). 

• Andere kinderen reageren negatiever op een fout van het kind, dan dat ze dat doen bij hun 
andere klasgenoten. 

• Het kind wil niet meer naar school, of geeft aan zich ziek te voelen. 

• Bepaalde kleren niet meer aan wil hebben naar school. 

• Gauw boos of prikkelbaar is. 

• Niet meer buiten wil spelen en zich opsluit in huis. 

• Het kind wordt niet meer uitgenodigd op feestjes van klasgenoten. 
 

1.4 FACTOREN DIE HET PESTEN AFZWAKKEN 
• Duidelijke regels hoe mensen met elkaar omgaan. 

• Respect voor elkaar. 

• Goed contact tussen ouders en school. 

• Inzichtelijke straffen als iemand zich niet aan een afgesproken gedragscode houdt. 

• Medezeggenschap van zowel leerkrachten, leerlingen als ouders. 

• Complimentenlijst maken: iedere week een andere leerling in het zonnetje zetten. 
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2  WAT DOEN WIJ OP ONS KINDCENTRUM?  
 
De afbeelding visualiseert onze kernwaarden: veiligheid, verantwoordelijkheid en 

groei. Als ons handelen is gebaseerd op deze kernwaarden.  Voor de veiligheid 

op ons kindcentrum zijn we allemaal verantwoordelijk. Daarom bouwen we 

en spannen we ons in voor een veilig klimaat op ons kindcentrum.  

 

2.1 VEILIGHEID  
• Aan het begin van ieder schooljaar (namelijk tijdens de week van de veiligheid) worden in de 

klas klassenregels opgesteld. Hierbij is het essentieel dat de regels zoveel mogelijk vanuit de 
leerlingen komen. Dit geldt voor de groepen 4-8. Deze regels zijn geijkt op onze 
kernwaarden. Zie de afbeelding voor een voorbeeld.   

• Naast de leerlingen worden ook de ouders op de hoogte gesteld van opgestelde 
klassenregels. Zij krijgen na vaststelling in de groep een exemplaar thuis (gedeeld via Parro). 

• In de week van de veiligheid gaan de vertrouwenspersonen de klassen langs om zich te laten 
zien aan de kinderen. Ze geven ook duidelijk aan dat kinderen altijd bij hen terecht kunnen 
als er problemen zijn. Dus ook als ze gepest worden.  

• We brengen het welbevinden van onze leerlingen systematisch in beeld. De kinderen 
tweemaal per jaar een vragenlijst in. In het begin van het schooljaar de vragenlijst van ZIEN 
(leerling en leerkracht), na de kerstvakantie de vragenlijst van SMS (leerling, leerkracht en 
ouders).  

 

2.2 GROEI  
• Op school werken we het hele jaar met de SEO-methode KWINK. Kwink is een online 

methode voor sociaal-emotioneel leren (SEL). Kwink biedt een doordacht SEL-programma 
(sociaal emotioneel leren), gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten.  

• Om buitensluiten zoveel als mogelijk te voorkomen, laten de leerkrachten de leerlingen bijna 
nooit zelf groepjes maken. De leerkracht maakt ze meestal zelf en legt daarbij uit wat de 
redenen hiervoor zijn.  

• Daarnaast wordt in ieder contract voor of door de leerlingen de regel opgenomen dat nie-
mand (meer) mag worden buitengesloten (iedereen hoort erbij!) en vindt door de leerkracht 
controle op de uitvoering van de regel plaats.  

• Onder schooltijd worden geen uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes meer aan elkaar 
gegeven. Dit moet buiten school om gebeuren. Dit geldt ook voor kerstkaarten. 

 

2.3 VERANTWOORDELIJKHEID  
• De kinderen moeten weten dat als er signalen van pesten zijn, ze dit direct aan de leerkracht 

moeten doorgegeven. De leerkracht zal nog dezelfde dag in gesprek gaan met de pester en 
de gepeste. Eerst individueel en na goedkeuring van de gepeste samen met de pester. Het is 
van groot belang dat ze hierbij elkaar aankijken en elkaar het verhaal vertellen, in een niet 
verwijtbare, open sfeer. Open staan voor elkaar is belangrijker dan elkaar dingen verwijten. 
Wij hanteren op school de vijfsporenaanpak (zie hoofdstuk 4). 

• Van ouders vragen wij in het geval dat zij weten of een vermoeden hebben dat hun kind 
gepest wordt, zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de leerkracht van het 
betreffende kind. De leerkracht zal dit signaal serieus nemen en er inhoudelijk middels 
gesprekken met de betreffende leerlingen op in gaan. Ook ouders worden voor een gesprek 
op school uitgenodigd. Het is erg belangrijk dat zowel de ouders van de pester als de gepeste 
op school worden uitgenodigd voor een gesprek en dat zij op de hoogte worden gehouden 
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van de ontwikkelingen. Van elk gesprek met zowel leerlingen als ouders wordt een kort 
verslag gemaakt. 

• Tijdens de 10-minutengesprekken stelt de leerkracht het onderwerp pesten aan de orde, 
zodat ouders aan kunnen geven of zij signalen hebben opgevangen dat hun kind gepest 
wordt, dat hun kind pest, of dat anderen in de klas of op school gepest worden. 

• Om te onderstrepen dat we (het welbevinden van) leerlingen serieus nemen, hebben we een 
leerlingenraad. Hierin wordt, naast allerlei praktische en organisatorische zaken, ook het 
welbevinden binnen en functioneren van de groepen besproken.  

• Jaarlijks ondertekenen leerlingen vanaf groep 6 de gevisualiseerde versie van dit protocol 
(bijlage 1). Een kopie hiervan gaat mee naar huis. 

 
Het pestprotocol wordt in de laatste teamvergadering van het cursusjaar aan de orde gesteld om te 
bezien of het protocol goed functioneert of dat er wijzigingen en of aanvullingen nodig zijn. 
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3 VIJFSPORENAANPAK 
 
Op ons Kindcentrum volgen wij de Vijfsporenaanpak. Deze aanpak is gericht op de verschillende 
partijen die betrokken zijn bij pesten: het gepeste kind, de pester, de ouders, de klasgenoten en de 
school. De Vijfsporenaanpak is bedacht en uitgewerkt door Bob van der Meer, die al sinds de jaren 
tachtig aandacht vraagt voor pesten.  
 

SPOOR 1: STEUN BIEDEN AAN HET KIND DAT GEPEST WORDT:  
• Naar het kind luisteren en zijn probleem serieus nemen.  
• Met het kind overleggen over mogelijke oplossingen.  
• Samen met het kind werken aan oplossingen.  
• Zo nodig zorgen dat het kind deskundige hulp krijgt, bijvoorbeeld een sociale 
• vaardigheidstraining om weerbaar te worden.  

Zorgen voor follow-up gesprekken. 
 

SPOOR 2: STEUN BIEDEN AAN HET KIND DAT ZELF PEST:   
• Met het kind bespreken wat pesten voor een ander betekent.  

• Het kind helpen om op een positieve manier relaties te onderhouden met andere kinderen.  

• Het kind helpen om zich aan regels en afspraken te houden. 

• Zorgen dat het kind zich veilig voelt; uitleggen wat jij als leerkracht gaat doen om het pesten 
te stoppen. 

• Stel grenzen en verbind daar consequenties aan. 

• Zorgen voor follow-up gesprekken. 
 

SPOOR 3: DE OUDERS VAN HET GEPESTE EN VAN HET PESTENDE KIND STEUNEN: 
• Ouders die zich zorgen maken over pesten serieus nemen. 

• Ouders op de hoogte houden van pestsituaties.  

• Informatie en advies geven over pesten en de manieren waarop pesten kan worden 
aangepakt.  

• In samenwerking tussen school en ouders het pestprobleem aanpakken. Zowel op school als 
vanuit de thuissituatie.  

• Zo nodig ouders doorverwijzen naar deskundige ondersteuning. 
 

SPOOR 4: DE DE REST VAN DE KLAS BETREKKEN BIJ DE OPLOSSING VAN HET PROBLEEM: 
• Met de kinderen praten over pesten en over hun eigen rol daarbij.  

• Met de kinderen overleggen over mogelijke oplossingen en over wat ze zelf kunnen 
bijdragen aan die oplossingen.  

• Samen met de kinderen werken aan oplossingen, waarbij ze zelf een actieve rol spelen.  

 
SPOOR 5: DE ALGEMENE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE SCHOOL 

• De school zorgt dat de directie, de mentoren en de docenten voldoende informatie hebben 
over pesten in het algemeen en het aanpakken van pesten in de eigen groep en de eigen 
school. 

• De school neemt stelling tegen het pesten. 

• De school brengt huidige situatie rond pestbeleid in kaart (bijvoorbeeld via de quick scan 
pestbeleid). 

• De school werkt aan een goed beleid rond pesten en veiligheid van leerlingen waar de hele 
school bij betrokken is. 
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4 EXTRA ACHTERGRONDINFORMATIE M.B.T. DE 
VIJFSPOREN-AANPAK 

 
4.1 MOBILISEREN VAN DE ZWIJGENDE MIDDENGROEP 
De voorwaarde voor succes is dat de gemaakte regels maandelijks worden besproken. De regels 
worden voor de groepen 1-3 gemaakt. Vanaf groep 4 worden de regels juist met elkaar gemaakt. 
De regels worden met elkaar besproken in het kader van de normen- en waardenontwikkeling van de 
leerlingen. De waarde hierbij is veiligheid en de norm dat bepaalde, met elkaar afgesproken, 
gedragingen niet meer kúnnen. Blijven leerlingen de regels stelselmatig overtreden, dan wordt hen 
hulp gegeven.  
Juist de zwijgende middengroep kan een cruciale rol spelen bij het tegenaan van pesten. Als zij in de 
bres springen voor een slachtoffer, heeft de pester of hebben de pesters, bewust of onbewust,  
minder profijt van het pesten.   
 

4.2   HULP AAN DE PESTER  
Of en in hoeverre de hulp aan de pester in de hierna te noemen volgorde wordt gegeven, is af-
hankelijk van de leeftijd, de oorzaak van pesten, de zwaarte van de pestsituatie, de in te schatten 
gevolgen van het pestgedrag voor de gepeste leerling en van het oordeel van de schoolleiding die 
van de hieronder staande volgorde op grond van haar motiverende redenen kan, mag en zelfs moet 
(kunnen) afwijken. Meestal verloopt de hulp aan de pester echter als volgt:  
 

• Een gesprek.  
o In dit gesprek wordt aan de leerling duidelijk gemaakt dat hij/zij, ondanks de met 

elkaar gemaakte afspraken, aan klas- of schoolgenoten geen veiligheid geeft. Hierna 
wordt hij/zij geconfronteerd met de gevolgen van zijn gedrag. Dit kan in een begeleid 
gesprek tussen de pester en gepeste (alleen als de gepeste toestemming geeft), 
waarbij de pester geconfronteerd wordt met de effecten van zijn gedrag. Ouders 
worden op de hoogte gesteld. 

 

• Daarna wordt met hem een aantal probleemoplossende gesprekken gevoerd. 
o Het eerste doel van deze gesprekken is om met hem achter de mogelijke oorzaak van 

zijn gedrag te komen.  
o Het tweede doel: onderzoek doen naar de mate van het empathisch vermogen van 

de leerling.  
o Het derde en laatste doel: afspraken met hem maken en deze afspraken consequent 

controleren. De ouders van de pester als ook het gepeste kind zijn van deze 
afspraken op de hoogte. 

 

• Verandert het gedrag van de pester niet of niet noemenswaardig, dan nodigt de leerkracht, 
samen met de IB-er, de ouders voor een gesprek uit om hen op de hoogte te stellen van het 
probleem.  

• Omdat de school alle voorgaande activiteiten in het leerlingendossier heeft opgenomen, kun-
nen de ouders, geconfronteerd met het gedrag van hun kind, het niet (meer) ontkennen, 
waarop hun hulp wordt ingeroepen. 

• Blijft de leerling het ongewenste gedrag vertonen, is de inschakeling van een psycholoog of 
psychiater de noodzakelijke volgende stap. Hij onderzoekt de leerling en adviseert op grond 
van zijn bevindingen de school en Jeugd- zorg. Een van deze adviezen kan zijn dat de leerling 
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verplicht wordt deel te nemen aan een sociale vaardigheidstraining van/voor pesters om hen 
te leren om op een normale manier met leeftijdgenoten om te gaan. 

• Blijven ook deze activiteiten zonder succes, dan wordt de leerling geschorst of verwijderd. 
 

4.3 AANDACHT IN HET TEAM  
In elke teamvergadering is er de mogelijkheid om te spreken over het welbevinden van de kinderen. 
Elk teamlid wordt op de hoogte gesteld wanneer er sprake is van pesten, zodat een ieder hier heel 
goed op kan letten tijdens o.a. de pleinwacht. In het team worden regelmatig de regels besproken. 
 
In het begin van het schooljaar staat de week van de veiligheid op de agenda. Deze week wordt in 
het begin van het jaar gepland. Het pestprotocol wordt aan het eind van elk schooljaar in een 
teamvergadering geëvalueerd .  
 
Wanneer er nieuwe ongewenste omgangsvormen ontstaan in het schooljaar, dan is het niet (meer) 
nodig dit uitgebreid in een project te behandelen, maar geeft de leerkracht zowel aan ouders als 
leerlingen - kort - achtergrondinformatie over het verschijnsel; voert de leerkracht, al dan niet samen 
met ouders en leerlingen, een nieuwe regel voor deze omgangsvorm in het contract van de leer-
lingen in en krijgt degene, zowel leerling als ouder, die weigert zich aan te passen aan de veilige 
omgangsvorm, hulp. 
 
Vanzelfsprekend geldt het pestprotocol ook voor leerkrachten. Zo zorgen we ook voor een veilige 
sfeer binnen het team. 
 

4.4 CONTACT MET OUDERS 
Ouders die hun kind bij school aanmelden, worden op de hoogte gesteld van het beleid van de 
school inzake veiligheid, waaronder pesten. Daarna wordt hen, zoals gezegd, door middel van het 
plaatsen van een handtekening, gevraagd akkoord te gaan met het, aan iedere schoolgeleding 
voorgelegde en door hen vastgestelde, beleid. 
 
Ook worden de ouders ingeschakeld bij (het maken van) de regels. In de eerste plaats ontvangen zij 
een kopie van de voor (groepen 1-3) of door de leerlingen (groepen 4-8) vastgestelde regels, zodat zij 
kunnen letten op de naleving van de regels buiten school. En in de tweede plaats wordt hen 
gevraagd om, wanneer ze ongewenste omgangsvormen bij hun kinderen zien of van hen horen, de 
leerkrachten hiervan op de hoogte te stellen zodat ze te zijner tijd regels hieromtrent in de regels van 
de leerlingen kunnen opnemen. 
 
Wanneer kinderen worden gepest, vertellen ze het in veel gevallen niet aan hun ouders. Om er toch 
achter te komen krijgen ouders het advies er zelf af en toe over te beginnen. Ze geven daarmee drie 
signalen af. In de eerste plaats dat de ouder weet wat kinderen elkaar (kunnen) aandoen. Dit is al een 
geruststelling voor kinderen: mijn ouders weten wat pesten is. In de tweede plaats kunnen de ouders 
daarbij emoties tonen en duidelijk maken dat ze het verschrikkelijk vinden dat kinderen elkaar dit 
aandoen. En ten derde geven ze daarmee de boodschap dat, als het hun kind overkomt, het thuis 
bespreekbaar is en het kind zich er niet voor hoeft te schamen dat het dit overkomt. 
 
Vertellen kinderen wel aan hun ouders dat ze worden gepest, dan vragen ze hen vaak er niet met de 
leerkracht over te spreken. Ouders die deze informatie van hun kind krijgen, stellen het gerust met 
de mededeling dat de school het goed zal aanpakken zodat niemand er ooit achter zal komen dat 
hun kind 'geklikt' heeft. Na deze geruststelling vragen de ouders aan hun kind wíe het doen, wát ze 
doen en wáár ze dat doen. Deze informatie geeft de ouder door aan de leerkracht waarop deze een 
aantal andere volwassenen inschakelt: overblijfkracht TSO, pleinwacht. Zodra iemand iets ziet dat 
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wijst op (ook maar een begin van) pesten, neemt hij duidelijk stelling, waarna de leerkracht de hulp 
aan de pester, zoals geformuleerd in 5. 2 Hulp aan de pester, start en doorzet. 
 
Tot slot is de school verantwoordelijk voor de veiligheid van alle geledingen, daarom is het dan ook  
strikt verboden om eigen rechter te gaan spelen of om als ouder zelf naar de ouders van de pester te 
gaan.  
 
 

4.6 Hulp aan het gepeste kind 
Kinderen die voortdurend zijn gepest, kunnen twee mogelijke reacties gaan vertonen. Ze worden 
passief, het grootste aantal, of provocerend. Beide leerlingen 'verraden' zich via hun lichaamstaal, 
lopen daardoor gevaar ook in andere situaties zondebok te worden, ook wel herhaald slachtoffer-
schap genoemd. Zowel de passieve als de provocerende zondebok hebben, al om deze reden, 
professionele hulp nodig. Ouders worden vanaf het begin bij dit proces betrokken. 
Een van de problemen met deze kinderen is dat ze uiterst gevoelig zijn (geworden) en in ieder 
plagerijtje (het begin van) weer een nieuwe pestsituatie zien. Elke klacht in deze richting dient door 
de leerkracht serieus te worden genomen, echter niet tot elke prijs. Sommige gepeste kinderen en/of 
hun ouders kunnen hun situatie namelijk ook gaan gebruiken om de rest van de klas te terroriseren 
met hun gevoeligheid.   
 
Wanneer op bovenstaande manier duidelijkheid is geboden over een normale manier van omgang 
van leerlingen met elkaar, zijn eventuele ongewenste omgangsvormen tussen de andere school-
geledingen niet alleen aan de orde te stellen, maar ook effectief aan te pakken. 
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BIJLAGE 1: VISUALISATIE PESTPROTOCOL 

 

• Op de volgende pagina is de visualisatie van dit pestprotocol te vinden; 

• Deze visualisatie wordt jaarlijks de bovenbouw- groepen besproken; 

• De leerlingen uit groep 6,7 en 8 moeten het protocol jaarlijks ook ondertekenen; 

• Ook hun leerkrachten ondertekenen het protocol.  
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BIJLAGE 2: UITGANGSPUNTEN BIJ HET VOEREN 
VAN DE GESPREKKEN  

 

GESPREK MET EEN PESTER 
Hoewel ieder pestgeval verschillend is, zijn er toch algemene richtlijnen te geven. Zo ook voor een 
gesprek met een pester. 

• Belangrijk bij een gesprek met een pester is, om het gedrag van het kind en het kind zelf als 
twee verschillende zaken te onderscheiden. Het gaat erom dat het gedrag van de pester 
wordt afgekeurd en niet de pester zelf. De beste houding is om als leerkracht in figuurlijke zin 
naast de pester te gaan staan (“ik had het zelf even goed kunnen doen”). 

• Juist pesters hebben veel structuur nodig. Daarom is het goed om duidelijk stelling te nemen 
tégen het pesten. Hierdoor weet het kind waar het aan toe is: pesten wordt niet 
geaccepteerd! 

• Daarnaast dient gezocht te worden naar de reden van pesten. Waarom heeft het kind 
gepest? Wat wilde het er mee bereiken? Deze vragen dienen zo open mogelijk gesteld te 
worden. Het kind zal gemakkelijker antwoord geven wanneer het aan de houding van de 
leerkracht merkt dat het niet wordt afgewezen, ondanks zijn/haar gedrag. 

• Bovendien moet duidelijk worden hoe de situatie is ontstaan en zich heeft ontwikkeld tot op 
het moment van het gesprek toe. 

• Omdat pesters vaak niet inzien wat de gevolgen zijn van hun pestgedrag, is het goed om hen 
hiervan bewust te maken. Dit is bijvoorbeeld mogelijk door als leerkracht zelf de effecten van 
pestgedrag te vertellen. Wat ook goed kan werken is dat de leerkracht even de pester is. 
Hierdoor ondervindt de pester het zelf hoe het is om gepest te worden. 

• Pesten is vaak een vorm van een inadequate reactie op een bepaalde situatie. Wanneer men 
achter de reden is gekomen van het pestgedrag, kan men samen met de pester gaan zoeken 
naar oplossingen. Het gaat er om dat het kind leert op een andere manier met zijn frustraties 
/ boosheid / en dergelijke om te gaan. Een vraag als: “Hoe zou je op een andere manier met 
je …(bijvoorbeeld boosheid) om kunnen gaan?”, kan nieuwe wegen openen. 

• Wat ook kan werken is dat de leerkracht sterke kanten van de gepeste laat zien. Vaak is de 
pester helemaal gefixeerd op de negatieve kanten van de gepeste en ziet het geen sterke 
kanten meer. Wanneer de leerkracht hier op wijst, kan dit waardering voor de gepeste 
geven. 

• Laat de pester zijn/haar excuses aanbieden aan de gepeste. 

• Verder kan het goed zijn om afspraken met de pester te maken. Ook kan het goed zijn om de 
pester zelf een afspraak te laten maken met de leerkracht. In dit laatste geval wordt de 
verantwoordelijkheid van de pester vergroot. Hij/zij heeft zelf een afspraak gemaakt met de 
leerkracht en hij/zij weet ook wat de gevolgen zijn, wanneer de afspraak niet nagekomen 
wordt. 

• Wat de pester kan helpen is het belonen van positief gedrag. Op deze manier biedt de 
leerkracht de gepeste ook structuur: “goed zo! Ja, dit is het gedrag wat ik graag van je wil 
zien.” 

• Wanneer het kind moeite heeft en blijft houden met het aanleren van sociale vaardigheden 
kan in samenwerking met de ouders overwogen worden om hiervoor hulp in te schakelen 
(bijvoorbeeld meedoen met een sociale vaardigheidstraining). 
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GESPREK MET HET GEPESTE KIND 
• Ook hier is het belangrijk om naast de gepeste te gaan staan, om te proberen in het kind in te 

leven. Hierdoor kan de leerkracht vanuit zijn hart meeleven tonen. Het is goed om dit ook te 
laten blijken in woorden, bijvoorbeeld: “dat moet echt heel vervelend voor je zijn”. 
Bagatelliseer het probleem nooit! Zeg niet van: “ach joh, ’t zal wel meevallen. Misschien was 
het wel een geintje.” 
Neem de klacht serieus, accepteer dat het zo is. Geef wel aan dat hier iets aan gedaan moet 
worden, omdat pesten onacceptabel gedrag is. 

• Geef ook aan dat het goed is dat het kind gekomen is om het te vertellen. Vaak heeft het 
kind al een grote drempel moeten nemen. Het kind kan namelijk bang zijn dat het ‘klikt’, 
angstig zijn dat het afgewezen wordt. 

• Daarbij is het van belang dat de leerkracht goed naar het kind luistert en vragen stelt over 
het ‘hoe, waar, wanneer en door wie’. Hierdoor krijgt de leerkracht inzicht in de situatie. 
Vraag het kind of het de ouders heeft verteld dat hij/zij wordt gepest. 

• Verder is het goed om na te gaan hoe het kind op het pesten reageert. “Wat doet het kind 
voor, tijdens en na het pesten?” 

• Sommige kinderen kunnen op een manier reageren dat juist pestgedrag oproept. Het is dan 
belangrijk om als leerkracht het kind hier op een goede manier mee te confronteren. Dit kan 
bijvoorbeeld door het kind een verhaaltje te vertellen waarin ditzelfde gedrag naar voren 
komt en waaruit blijkt dat het ineffectief gedrag is. Wanneer het kind dit kan begrijpen, dan 
kan de leerkracht een link leggen naar het eigen gedrag. 

• Samen met het kind kan de leerkracht zoeken naar effectief gedrag dat bij het kind past. Als 
het kind er zelf niet op kan komen, vertel het kind hoe het op een andere manier kan 
reageren. Dit kan door middel van rollenspelen geoefend worden. 

• Vaak hebben gepeste kinderen een negatief zelfbeeld. Door te benadrukken dat het kind ook 
sterke kanten heeft (en noem deze ook) kan het kind meer zelfvertrouwen krijgen. De mate 
van zelfvertrouwen kan weer invloed hebben op het al dan niet gepest worden. Over het 
algemeen kan gezegd worden: hoe meer zelfvertrouwen een kind heeft, hoe minder kans het 
heeft dat het gepest wordt. 

• Daarnaast is het belangrijk om het kind te belonen, door middel van een complimentje 
bijvoorbeeld, wanneer het zich anders/beter opstelt. Hierdoor kan het kind zich bewust 
worden van welk ander gedrag hij laat zien. Bovendien zal het zijn uitwerking hebben op het 
zelfbeeld van het kind. 

• Bij een gesprek met de pester en het gepeste kind (samen) is het van belang dat de 
leerkracht geen partij kiest, dat hij/zij duidelijke regels stelt, in eerste instantie het de 
kinderen zelf laat oplossen (zij hebben een probleem) en ervoor te waken dat er uiteindelijk 
een oplossing komt die voor alle partijen acceptabel is. 

 

GESPREK MET DE KLAS 
Het gesprek met de klas vereist een bijzondere aanpak. 
In eerste instantie moet duidelijk zijn waarom de leerkracht kiest voor een groepsgesprek. Hiervoor 
zijn een aantal redenen te noemen: 

• het is overduidelijk dat één of meer kinderen gepest worden. Zulke kinderen worden 
bijvoorbeeld openlijk vernederd, of verlaten huilend het lokaal. 

• de leerkracht heeft het vermoeden dat pesten in de klas voorkomt, maar hij/zij weet het niet 
met zekerheid. 

In het laatste geval is het van belang dat de leerkracht het onderwerp indirect aan de orde stelt, 
bijvoorbeeld door middel van een (bijbel)verhaal. De leerkracht vraagt om voorbeelden, neemt 
duidelijk stelling tegen het pesten in en geeft aan dat juist iemand die pest ‘zielig’ is. Ook benadrukt 
hij dat het geen ‘klikken’ is, wanneer men vertelt dat er iemand wordt gepest. 
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Wanneer er echter op een directe manier over het pestgedrag wordt gesproken, zoals dit nodig is in 
het eerste geval, dan kunnen de volgende punten richtlijnen zijn. 

• Biedt als leerkracht de gelegenheid dat beide partijen aan het woord kunnen komen. Zorg 
ervoor dat degene die spreekt, niet onderbroken wordt door een ander. Zorg er bovendien 
voor dat er naar elkaar geluisterd wordt. Laat ook duidelijk naar voren komen hoe de 
anderen in de klas met de pestsituatie om zijn gegaan. 

• Wanneer iedereen zijn/haar zegje heeft gedaan, trek het probleem dan breder. Geef aan dat 
pesten een veel voorkomend verschijnsel is. 

• Neem duidelijk stelling in dat pesten niet geaccepteerd wordt. 

• Geef aan dat er daarom een probleem ligt, dat vraagt om een oplossing. Laat de kinderen 
komen met ideeën hoe zij ervoor kunnen zorgen dat het pesten aangepakt wordt. 

• Bespreek deze ideeën en zorg ervoor dat het voor iedereen duidelijk is welke bijdrage hij/zij 
kan leveren aan het tegengaan van pesten. 

• Evalueer na verloop van tijd met de kinderen over de pestsituatie. 
Hoe gaat het nu? 
Komt het pesten nog steeds voor? 
Zo ja, waar ligt dat aan? 
Maak opnieuw gebruik van de bovengenoemde punten. 

 

GESPREK MET OUDERS 
Aandachtspunten voor een gesprek met de ouders van het gepeste kind: 

• Altijd dienen de klachten van ouders serieus genomen te worden, maar wel in het bijzonder 
wanneer de ouders van het gepeste kind zelf de school hebben gebeld. 

• Geef aan dat de school pesten ook onacceptabel vindt en dat de school er alles aan wil doen 
om pestgevallen aan te pakken. 

• Vraag informatie van de ouders over het ‘hoe, waar, wanneer, door wie en hoe lang al’. 
Informeer bij ouders van pesters en gepesten of er ook een aanleiding is te vinden in 
voorvallen. 

• Vraag of de ouders weten hoe zij hun kind dat gepest wordt kunnen helpen. Vertel hen dat 
zij 
hierover literatuur kunnen lezen, bijvoorbeeld het boek van Bob van der Meer: “Pesten bij 
kinderen: adviezen aan volwassenen”. 

• Geef aan dat het erg op prijs wordt gesteld dat de ouders hebben gebeld. Benadruk dat zij dit 
moeten blijven doen. 

• Leg uit dat het pestgeval besproken wordt in het team en dat de ouders op de hoogte 
gehouden zullen worden van de activiteiten. 

• Houdt dus regelmatig contact met de ouders. Ook wanneer het pestgeval is aangepakt en 
het 
pesten over lijkt te zijn, bel na enige weken toch nog eens de ouders om te vragen of zij nog 
merken dat hun kind gepest wordt. 
 

Aandachtspunten voor een gesprek met de ouders van de pester: 

• Leg uit waarvoor u belt. Bijvoorbeeld: “Ik bel u omdat er in de klas een probleem van pesten 
is geconstateerd, waar uw zoon/dochter bij betrokken is.” 

• Vertel dat de school pesten onacceptabel vindt en er daarom alles aan wil doen om 
pestproblemen aan te pakken. Hierbij heeft de school de medewerking van de ouders nodig. 

• Vervolgens kan de leerkracht ingaan op de vraag of de ouders hier iets van afweten, zo ja, 
wat zij ervan af weten en of zij de school op de hoogte willen houden van gegevens over de 
pester of gepeste. 
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• Als ouders boos worden, is het belangrijk om hier niet direct tegen in te gaan (of zelf boos te 
worden), maar de ouders de ruimte te geven dat zij hun boosheid kunnen uiten. Blijf echter 
wel bij hetgeen waarvoor u belt: namelijk dat er een probleem is, waar het kind van deze 
ouders bij betrokken is. 

• Als ouders onredelijk blijven, kunt u aangeven dat u graag met de ouders over dit geval wilt 
praten, maar dat u dit wel op een volwassen manier wilt doen. Verandert er niets, dan zult u 
een einde moeten maken aan het gesprek en aangeven dat de school dan helaas alleen met 
dit geval om zal moeten gaan. Benadruk dat de school open blijft staan voor medewerking 
van de ouders, daarom mogen zij hierover te allen tijde contact opnemen. 

 


