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“De Waerdenburght, ieder kind een Kanjer”

1. Inleiding: onze opdracht
Openbare basisschool De Waerdenburght wil haar leerlingen een veilig pedagogisch klimaat
bieden waarin zij zich in gezamenlijkheid, op een prettige en positieve wijze kunnen
ontwikkelen.
De school is een ontmoetingsplaats voor leerlingen en ouders met verschillende
levensbeschouwelijke en culturele achtergronden. Iedereen is welkom. Wij vinden dat ieder
mens recht heeft op een gelijke benadering en een veilige omgeving om in te wonen, te leren
en te werken.
Openbaar onderwijs betekent ook, dat de school een nadrukkelijk onderdeel wil zijn van de
samenleving en dat zij binnen het dorp waar zij gevestigd is een duidelijke rol wil vervullen.
Zeker waar het de veiligheid van onze leerlingen betreft. Op school, maar ook de weg naar
school toe en aan het einde van de schooldag, de weg naar huis.
Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het kan voor de gepeste leerling een
levenslang probleem opleveren dat veel levensvreugde ontneemt.
Het is een probleem dat wij onder ogen zien en dat wij op onze school serieus willen
aanpakken.
Wij kiezen voor een preventieve aanpak. Wij zetten in op voorlichting en kiezen ervoor om
een Kanjerschool te zijn.
Wij willen pestgedrag tijdig signaleren en adequaat handelen zodat onze school een veilige
omgeving kan bieden aan iedereen: leerlingen, ouders, teamleden en schoolomgeving.
Daarvoor is het belangrijk om een duidelijk en helder beleid te hebben waar alle betrokkenen
op kunnen terugvallen in voorkomende situaties.
Als school realiseren wij ons, dat het van belang is om dit proces samen met onze leerlingen
en hun ouder(s)/verzorger(s) te doorlopen. Alle betrokkenen moeten de weg naar elkaar
weten te vinden en weten wat ze van elkaar kunnen verwachten.
Pesten zal door alle direct betrokken personen en partijen als een probleem worden gezien.
De school wil proberen om pestproblemen te voorkomen. Los van het feit, of pesten wel of
niet aan de orde is, zal het onderwerp pesten met de leerlingen bespreekbaar worden
gemaakt en zullen de regels die wij hanteren kenbaar worden gemaakt en begrepen worden.
Hoe wij hier mee om gaan, leest u in dit protocol.
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2. Wettelijk kader
In de wet staat de zorgplicht van de school centraal. Van scholen wordt verwacht dat ze alles
doen wat nodig is om leerlingen een veilige omgeving te bieden. Het actief tegengaan van
pesten is daar onderdeel van. Dit vraagt van scholen dat ze een actief veiligheidsbeleid
voeren dat doeltreffend is. Monitoring van de sociale veiligheid van leerlingen geeft daarover
informatie. De Memorie van Toelichting bij de wet zegt hierover: “Een school kan pas goed
beleid ten aanzien van sociale veiligheid voeren als zij inzicht heeft in de feitelijke en ervaren
veiligheid en het welbevinden van de leerlingen. Op basis van monitoring die een
representatief en actueel beeld geeft van de sociale veiligheid van de leerlingen, krijgen
scholen inzicht in de daadwerkelijke sociale veiligheid op de school.”
Als de resultaten daartoe aanleiding geven, is het van belang dat de school hiervoor
maatregelen neemt. Het schoolbestuur is hiervoor verantwoordelijk.
Hoe ziet de inspectie toe op de zorgplicht sociale veiligheid?
Het toezicht van de inspectie is aanvullend. Wij zullen er vooral op letten of scholen de
veiligheidsbeleving van leerlingen monitoren en (als de resultaten uit de monitoring daartoe
aanleiding geven) of de school maatregelen neemt tot verbetering. In de wet staat aan welke
eisen de monitoring door de school moet voldoen. Samengevat komt het erop neer dat de
monitoring jaarlijks moet worden uitgevoerd en een representatief beeld van de school moet
geven. Daarbij is van belang dat de school een valide en betrouwbaar instrument gebruikt,
dat gestandaardiseerd is. De monitoring moet inzicht geven in de feitelijke en ervaren
veiligheid en het welbevinden van leerlingen. Verder geeft de wet aan dat scholen de
monitoringsgegevens aan de inspectie beschikbaar moeten stellen.
Instrumenten voor monitoring
Er zijn allerlei instrumenten waarmee scholen kunnen monitoren. Scholen zijn vrij in de
keuze van het instrument, zolang dat aan de wettelijke eisen voldoet. Samengevat komen
die erop neer:
●

dat het instrument een valide en betrouwbaar beeld geeft
(Op De Waerdenburght zetten wij KanVAS en WMKPO Soc veiligheidvragenlijsten voor
ll/lkr/ouders in.)

●
●

dat de monitoring jaarlijks plaats vindt
een representatief beeld geeft van de school.

Aanleveren monitoringsgegevens
De wet geeft aan dat de school ervoor zorgt dat de monitoringsgegevens voor ons
toegankelijk zijn en beschikbaar worden gesteld, zodat we inzicht krijgen in de feitelijke en
ervaren veiligheid en het welbevinden van leerlingen. Het gaat niet om gegevens van
individuele leerlingen, maar om het gemiddelde beeld voor deze elementen van de
school.Deze aanbieders leveren de gegevens namens de school bij ons aan. De aanbieder
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vraagt de school daarvoor toestemming. De gegevens worden alleen geleverd na
toestemming van de school.
(www.onderwijsinspectie.nl)

3. De theorie: wat is pesten?

Definitie pesten en plagen.
Pesten is een stelselmatige vorm van agressie waarbij één of meer personen proberen een
andere persoon fysiek, verbaal of psychologisch schade toe te brengen.
Wie wordt gepest, kan zich meestal niet verdedigen. Er is sprake van een ongelijke (of als
ongelijk ervaren) machtsverhouding tussen diegene die pest en de gepeste.
Relatief nieuwe manieren van pesten zijn het digitaal en mobiel pesten. Dit wordt
cyberpesten genoemd. Kinderen of jongeren gebruiken dan computers, gsm’s,
smartphones, tablets en spelconsoles.
Plagen gebeurt spontaan en duurt niet lang. Het gaat vaak om humor en aandacht vragen.
Bij plagen zijn beide partijen gelijk aan elkaar. Het is niet altijd leuk, maar zeker nooit
bedreigend.

Vormen van pesten
● Verbaal pesten, bijvoorbeeld: kwetsende opmerkingen maken, schelden, dreigende
taal gebruiken, haat zaaien.
● Fysiek pesten, bijvoorbeeld: slaan, schoppen, duwen.
● Materieel pesten, bijvoorbeeld: materiaal van anderen beschadigen of stelen.
● Sociaal en relationeel pesten, bijvoorbeeld: uitsluiten, roddels of geruchten
verspreiden.
Voorbeelden van elektronisch pesten of cyberpesten kunnen zijn:
● Een webpagina of blog waarop diegene die pest zich voordoet als iemand anders.
● Het gebruik van iemands identiteit om in zijn of haar naam online inhoud en berichten
te verspreiden, bijvoorbeeld via Facebook.
● Beledigende, kwetsende of bedreigende foto’s, video’s of persoonlijke gegevens van
iemand. Die worden gepost op een socialenetwerksite, naar andere personen
doorgestuurd via een app of gepubliceerd op een website.
Jonge kinderen kennen het verschil nog niet tussen plagen en pesten. De ervaring leert dat
vanaf groep 5 het pesten een rol kan gaan spelen. Kinderen worden zich op deze leeftijd
bewust van (sociale) verschillen tussen elkaar. Het is belangrijk hier extra alert op te zijn.
Pesten vinden wij:
● Elkaar met opzet pijn doen, zoals schoppen, slaan, knijpen, ergens mee gooien.
● Elkaar bewust vernederen, b.v. uitschelden, uitlachen, buitensluiten, één tegen één of
met meerdere kinderen tegen één.
● Vernielen of verstoppen van elkaars spullen.
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4. DOELSTELLING.

4.1 Wat willen we bereiken, hoe willen we met elkaar omgaan?
Op onze school doen wij ons uiterste best om pesten te voorkomen, tegen te gaan en te
bestrijden, om lichamelijk en/of geestelijk lijden van iedereen te voorkomen.
Daarom werken wij aan:
●

Veiligheid:
Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal
kunnen ontwikkelen.
● Weerbaarheid:
Kinderen die in staat zijn voor zichzelf en anderen op te komen, zijn minder kwetsbaar ten
aanzien van pestgedrag.
● Duidelijkheid:
Door regels en afspraken zichtbaar te maken in de hele school op vaste plekken kunnen
kinderen en volwassenen, als er zich ongewenste situaties voordoen, elkaar hierop
aanspreken.
● Betrokkenheid en verantwoordelijkheid:
School, ouder(s)/verzorger(s) en kinderen werken in gezamenlijkheid aan een goede
omgang met elkaar.
● Plezier:
Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen, stellen we iedereen in de
gelegenheid om met plezier naar school te gaan.
4.2 Hoe bereiken wij de leerlingen en welke aanpak hanteren wij?
Op onze school werken wij structureel aan gedrag door de inzet van de Kanjertraining. Wij
verwachten dat alle leerkrachten die bij ons op school werken beschikken over een
kanjercertificaat of bereid zijn dit binnen twee jaar te behalen.
De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in
de klas goed te houden of te verbeteren. Met de Kanjertraining leren kinderen zich op een
positieve manier te handhaven in sociaal stressvolle omstandigheden.
Onder het motto: wat je meemaakt is interessant, vervelend of naar, maar hoe je ermee
omgaat is belangrijker, dat vormt je. Reageer daarom niet met haat, wraak, gezeur,
ontkenning, onverschilligheid of cynisme op problemen die zich voordoen in jouw leven. Doe
je best er iets van te maken. Zoek oplossingen waarmee je elkaar en de situatie recht doet.
Oplossingen die in de toekomst houdbaar zijn.
Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust en wederzijds respect, sociale
redzaamheid, ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid.
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De methode kent een uitgebreid leerlingvolgsysteem (KanVAS), dat erkend is door
de Cotan en door de Onderwijsinspectie wordt gebruik om de sociale opbrengsten bij
kinderen in kaart te brengen.
4.3 Wat verwachten wij van ouders
Ouders spreken in positieve zin over andermans opvoeding en andermans kind.
Dat doet de school ook over u en uw kind. Wij willen respectvol met elkaar omgaan.
Als u zich zorgen maakt om het welzijn van uw kind, of het welzijn van andermans kind, dan
overlegt u met de school. Uitgangspunt daarbij is dat u in gesprek gaat met het doel een
oplossing te zoeken die goed is voor u en uw kind, maar ook goed is voor de andere
kinderen. De school is hierin uw medestander.
Als ouder kent u het verschil tussen overleg waarin zorg wordt gedeeld/ een oplossing wordt
gezocht, en kwaadsprekerij.
U onthoudt zich van kwaadsprekerijen op internet, via WhatsApp en iedere andere vorm van
social media.
Kinderen die handelen uit onvermogen, zijn goed te corrigeren als hun ouders goed
samenwerken met de leerkrachten.
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5. De 8 partijen en hun specifieke doelstellingen

Bij pesten kan uitgegaan worden van 8 partijen:
1. de gepeste, het slachtoffer;
2. de pester;
3. de rest van de groep (de zwijgende of grijze middengroep);
4. de groepsleerkracht;
5. de intern begeleider;
6. de ouders;
7. Vertrouwenspersoon;
8. het managementteam;
9. externe instanties.
De eerste twee directbetrokkenen (gepeste en pester) hebben er alle belang bij niet over het
pesten te praten. Hierdoor wordt het vaak niet opgemerkt.
De zwijgende middengroep is onder te verdelen in:
- een groep leerlingen die actief mee pest (uit angst om zelf slachtoffer te worden);
- een groep die mee pest om van de situatie te profiteren;
- een groep die niets doet om de situatie te veranderen, maar ook niet mee pest;
- een groep die niet doorheeft wat zich in de klas afspeelt;
- een groep die een hogere status heeft in de klas en het af en toe opneemt voor het
slachtoffer. Deze laatste groep wordt meestal het zwijgen opgelegd.
Pesters zijn fysiek en/of verbaal sterker dan hun slachtoffers. Ze neigen ertoe agressief te
reageren in veel verschillende situaties, ze hebben een zwakke controle over hun agressie
en een positieve houding ten opzichte van geweld.
De gepesten zijn fysiek vaak zwakker dan gemiddeld, hebben een negatief zelfbeeld en zijn
erg kwetsbaar. Ieder kind dat afwijkt van een door de meerderheid vastgestelde norm loopt
kans slachtoffer te worden.
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1. De gepeste, het slachtoffer:
Hij/zij voelt zich voldoende veilig op school om pesten bespreekbaar
te maken en wordt ondersteund bij het versterken van de
weerbaarheid.
2. De pester:
Hij/zij moet bewust worden gemaakt van het ongewenst gedrag en wordt ondersteund bij het
voorkomen van pestgedrag en/of omzetten van pestgedrag in goed gedrag.
3. De rest van de groep:
De groep neemt verantwoordelijkheid t.a.v. het pestgedrag. De groep wordt betrokken bij het
proces om verder pestgedrag te voorkomen.
4. De groepsleerkracht:
De groepsleerkracht is de spin in het web, zorgt ervoor dat pesten gesignaleerd wordt,
ouder(s)/verzorger(s) geïnformeerd worden en dat er een aanpak komt tegen pestgedrag.
Indien er een signaal van pesten via de ouder(s)/verzorger(s) bij de leerkracht aangegeven
wordt, pakt de leerkracht dit serieus op. Samen met anderen zorgt hij/zij ervoor, dat er
gewerkt wordt aan het voorkomen en bespreekbaar maken van pestgedrag. Uiteraard heeft
de groepsleerkracht een voorbeeldfunctie.
5. De intern begeleider:
Deze zorgt mede met de leerkracht voor een goede signalering en aanpak van pestgedrag
door het bespreken en evalueren van het gedrag tijdens groepsbesprekingen (inclusief LVS
en Kanjeraanpak.). Daarnaast kan de intern begeleider hulp bieden bij het voeren van kinden oudergesprekken.
6. De ouder(s)/verzorger(s):
Het is belangrijk, dat ouder(s)/verzorger(s) snel geïnformeerd worden door de leerkracht als
er gepest wordt.
Het kan echter ook zo zijn, dat de signalen van pestgedrag door kinderen niet op school,
maar thuis worden afgegeven. Als school streven we ernaar alles in het oog te houden en te
bespreken met kinderen dat ze bij ons terecht kunnen. Het is heel belangrijk, dat ook
ouder(s)/verzorger(s) direct contact opnemen met de leerkracht als zij signalen krijgen.
Bij structureel pestgedrag worden ouder(s)/verzorger(s) van zowel de pester als de gepeste
intensiever betrokken bij het proces en volgen er uitgebreidere gesprekken (niet tijdens de
rapportgesprekken). Zij moeten duidelijk weten wat de acties vanuit school zijn en de
eventuele consequenties voor het kind. Ouder(s)/verzorger(s) dienen in bepaalde gevallen
hun schriftelijke toestemming te geven, bijvoorbeeld bij aanmelding voor
schoolmaatschappelijk werk of weerbaarheidstraining.
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Voorwaarde is een samenwerking tussen ouder(s)/verzorger(s) en school. Vertrouwen in
elkaar is hierbij noodzakelijk.
7. Vertrouwenspersoon:
Op school is er een vertrouwenspersoon aangesteld. Deze kan u helpen bij het zoeken naar
oplossingen bij de problemen die u en uw kind tegenkomen op school, maar kan ook
bemiddelen als u er zelf niet uitkomt.
8. Managementteam:
Het management wordt ingeschakeld, wanneer eerdere aanpakken geen effect hebben
gehad. Ook kunnen zij ingeschakeld worden bij gesprekken met leerlingen,
ouder(s)/verzorger(s), enz.. Ook bij eventuele verdere acties en sancties dient het
management betrokken te worden.
9. Externe instanties:
Zij helpen kinderen die gepest worden en de pesters, als eerdere aanpakken niet geholpen
hebben. Zij helpen het gepeste kind bij het weerbaar maken en het vergroten van het
zelfvertrouwen. Ook de pester begeleiden zij bij het vinden van de goede omgang met een
ander. Voorbeelden van externen zijn schoolmaatschappelijk werk, orthopedagogen en input
vanuit de Kanjertraining.

6. Regels

6.1 Gedragsregels
Binnen de school zijn een aantal basisgedragsregels vastgesteld, dit zijn de basisregels van
de Kanjertraining en deze zijn zichtbaar in de school aanwezig. Deze regels zijn positief
geformuleerd. Wij noemen het onze Kanjerafspraken.
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*
*
*
*
*

We vertrouwen elkaar.
We helpen elkaar.
We werken samen
We hebben plezier
We doen mee

De regels hangen in de gangen en in de lokalen. Er is toezicht op de naleving van deze
regels in de klas, op de gang en op de pleinen.
De specifiek uitgeschreven regels zijn te vinden in ons beleidsstuk schoolafspraken.
6.2 Groepsafspraken
Aan het begin van het schooljaar en indien nodig op elk ander moment wordt er in de klas
aandacht besteed aan de schoolregels, afgestemd op de behoefte van de groep.
Alle leerlingen tekenen in hun groep de anti-pestverklaring. (bijlage 3:Anti-pestverklaring.)
Desgewenst worden er in iedere groep specifieke afspraken gemaakt.

7. Aanpak: Hoe pakken we pestgedrag aan?

7.1 Uitgangspunt:
De leerkracht biedt als eerste hulp aan de gepeste en begeleidt de pester. Het is zijn/haar
taak om te zorgen voor een goede sociale sfeer in de groep, waarin niet gepest wordt. De
leerkracht zal dit in eerste instantie door een positieve benadering doen.
In gesprekken met leerlingen zou duidelijk moeten worden, wat voor een impact het pesten
kan hebben. Hierbij kan de leerkracht de rol van pester en gepeste meenemen. Doel is om in
een vroeg stadium tot oplossingen/afspraken te komen. Deze gesprekken hebben tijd nodig
en er zal regelmatig teruggekoppeld moeten worden in (evaluatie)gesprekken.
De schoolregels, de groepsafspraken, en de lessen vanuit de Kanjertraining kunnen tijdens
de gesprekken weer teruggehaald worden.
Het is belangrijk dat iedere leerkracht de incidenten op school bijhoudt. Bij herhaling van
(structureel) pestgedrag wordt door de leerkrachten het incidenten-registratieformulier
ingevuld.
(zie ook registratieformulier, bijlage 2)

Dit wordt ook bij de overdracht naar het volgende leerjaar besproken. Dit alles is nodig om bij
blijvende incidenten terug te zien, wat er aan voorafgegaan is. Bij verslaglegging is het altijd
van belang de datum, de namen van betrokkenen, het incident, de afspraken en de evaluatie
hiervan te noteren.
7.2 Anti-pestverklaring (zie Anti-pestverklaring bijlage 3)
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Deze verklaring wordt in het begin van het schooljaar door leerkrachten met hun groep
besproken en ondertekend. Daarna wordt de verklaring in de klas opgehangen aan de
binnenkant van de deur, zodat hier naar verwezen kan worden en de
groepsverantwoordelijkheid duidelijk zichtbaar is.
7.3 Informatie aan ouders
Bij inschrijving worden ouders geattendeerd op de gedragsregels van onze school, die
vermeld staan op onze website.
Tijdens de informatieavonden aan het begin van het schooljaar wordt in de groepen door de
leerkracht(en) met de ouder(s)/verzorger(s) gesproken over hoe we met elkaar omgaan en
de rol van de Kanjertraining hierin.
Via onze informatiekanalen ( Parro, Parnassys en Nieuwsbrief) worden ouders op de hoogte
gehouden van alle thema’s en de Dag van Respect.

7.4 Aanpak van pestgedrag in negen stappen
(zie ook stappenplan bijlage 1, ook te vinden in de klassenmap van de leerkrachten.)

Gedurende het hele stappenplan is het leerlingvolgsysteem bruikbaar als signalering met
eventueel een plan van aanpak voor beide partijen.
(Onderstaande aanpak van pestgedrag is een algemene beschrijving. Afhankelijk van de aard van het
incident en het verleden van de betrokkenen zullen school en ouder(s)/verzorger(s) in bepaalde
gevallen eerder betrokken worden bij het proces. Deze stappen kunnen indien nodig in een andere
volgorde worden uitgevoerd.)

Stap 1:
Eerst proberen er zelf en samen uit te komen.(Afhankelijk van incident, anders stap 3 e.v.).
Stap 2:
Op het moment dat één van de leerlingen er niet uitkomt en in feite het onderspit delft
en verliezer of zondebok wordt, legt het kind het probleem voor aan de leerkracht. Ook
andere getuigen kunnen dit aangeven.
De leerkracht zal dit serieus nemen. Negeren helpt niet, want dit geeft de pester een wapen
in handen om door te gaan.
Stap 3:
De leerkracht brengt de partijen bij elkaar voor een verhelderinggesprek en komt
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samen met hen tot oplossingen en afspraken. Hierbij komt ook de oorzaak en de impact van
het gedrag van beiden naar voren: Waarom doe je het? Wat doet het met je? Oudere
kinderen kunnen dit ook op papier zetten.
Leerkracht en leerling zoeken positief naar oplossingen. Ook de hulp van de
vertrouwenspersoon binnen de school en de intern begeleider kan ingeroepen worden ter
ondersteuning van de leerkracht.
De leerkracht houdt het proces in de gaten en spreekt bij niet naleven van de afspraken de
leerling op een positieve manier hierop aan: Wat hadden we afgesproken?
Informeren van de ouder(s)/verzorger(s) is een mogelijkheid in deze fase, afhankelijk van
incident en historie. (Optie: gebruik maken van informatie uit Parnassys.)
Stap 4:
Bij herhaaldelijke pestgedrag neemt de leerkracht duidelijk stelling en houdt
een bestraffend gesprek met de leerling die pest. De consequenties bij herhaling worden
gemeld. Dit betekent, dat ouder(s)/verzorger(s) van alle betrokken leerlingen worden
ingelicht als dit nog niet gebeurd is.
De leerkracht informeert ook de directeur en in overleg hiermee wordt het incidentenregistratieformulier ingevuld. Dit formulier wordt gedurende het hele proces gebruikt voor
verslaglegging. Indien nodig kan de intern begeleider ingeschakeld worden.
School, kinderen en ouder(s)/verzorger(s) proberen in goed overleg samen te werken aan
een oplossing. Er komt een verslag van dit gesprek op het incidenten-registratieformulier. De
informatie vanuit Parnassys wordt meegenomen en besproken.
Stap 5:
Indien er geen verbetering optreedt worden er verdere acties/sancties genomen, afhankelijk
van mogelijkheden en leeftijd van de pester.
Voorbeelden:
- Een schriftelijke opdracht zoals een stelopdracht over de toedracht en zijn of haar rol in het
pestprobleem.
- Apart zetten in de klas.
Stap 6:
Als voorgaande acties/sancties op niets uitlopen volgt er een gesprek met de
ouder(s)/verzorger(s) en de directeur. De medewerking van de ouder(s)/verzorger(s) wordt
nadrukkelijk gevraagd om een einde aan het probleem te maken.
Vanuit school wordt aangegeven, dat het nodige is gedaan om een einde te maken aan het
pestprobleem. De acties genoemd in stap 7, 8 en 9 kunnen hierbij aan bod komen.
Stap 7:
Bij aanhoudend pestgedrag kan, in overleg met ouder(s)/verzorger(s), deskundige hulp
worden ingeschakeld zoals de schoolbegeleider, schoolmaatschappelijk werk, zorg advies
team, de schoolarts van de GGD of een orthopedagoog (zie stap 6). Hierbij dienen de intern
begeleider en directeur ingeschakeld te worden. Ook de mogelijkheid van het inschakelen
van de leerplichtambtenaar als bemiddelaar kan worden aangegeven (i.o.m. de directeur).
Stap 8:
Bij aanhoudend pestgedrag kunnen er passende maatregelen worden genomen bv. tijdelijk
in een andere groep plaatsen, of een time-out. Bij deze stap dient de directeur ingeschakeld
te worden.
Stap 9:
In zeer extreme gevallen kan het leiden tot een schorsing of verwijdering. Altijd in overleg
met de leerplichtambtenaar. Bij deze stap is de directeur ingeschakeld, die verdere acties
richting bestuur en leerplichtambtenaar zal moeten ondernemen.
Indien er na een stap een positief resultaat wordt behaald (er wordt niet meer gepest) is het
belangrijk de komende tijd goed na te gaan of het een blijvend effect heeft. Dit kan
bijvoorbeeld door gesprekken met de pester en/of de gepeste (zie stappenplan). De
resultaten worden kort genoteerd
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8. Digitaal pesten: Wat is het?
Hieronder verstaan we allerlei soorten pestgedrag (uitschelden, bedreigen, buitensluiten,
etc.) waarbij de pester gebruik maakt van de nieuwe media. De meest bekende media zijn
internet (met al zijn toepassingen, zoals e-mail, whatsapp, webcam en facebook) en de
mobiele devices.
Digitaal pesten is een vorm van psychisch geweld door een leerling of een groepje leerlingen
op één of meer leerlingen die niet (meer) in staat is/zijn zichzelf te verdedigen.
Hoe gaan we hiermee om?
We hebben binnen de school een aantal gebruikersafspraken gemaakt betreffende internet
op school.
Wij hanteren een aantal algemene gebruikersafspraken t.a.v. internet en e-mail.
In het kader van mediawijsheid zullen deze met regelmaat onder de loep genomen worden
en indien nodig bijgesteld en aangevuld worden.
● Leerlingen gebruiken internet voor het vinden van informatie onder de leiding van de
leerkracht.
● Internetgebruik moet een aanvullende educatieve meerwaarde hebben.
● Begeleiders blijven in de buurt van de leerlingen en computers.
● Begeleiders zorgen dat persoonlijke gegevens privé blijven. Zij leren leerlingen dat zij
nooit naam/adres/telefoonnummer mogen vermelden in een digitaal formulier.
● Gebruik van de mobiele telefoon hoort niet op school als het geen educatief karakter
heeft en gebeurt alleen op aangeven van de leerkracht.
● Leerlingen krijgen gerichte opdrachten als zij gebruik maken van het internet.
(Advies: leerkrachten gebruiken bij incidenten alleen hun e-mailadres van school om te
communiceren richting ouders en leerlingen.)
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De volgende regels zijn opgesteld door The National Center for Missing an Exploited
Children in de Verenigde Staten en vormen de basis om afspraken met kinderen te maken.
Hierbij is het belangrijk, dat er een link gelegd wordt naar het internetgebruik thuis.
1.
Ik zal nooit mijn persoonlijke informatie doorgeven op internet zoals: mijn naam, adres en
telefoonnummer, het werkadres en telefoonnummer van mijn ouders of het adres van mijn
school zonder toestemming van mijn ouders.
2.
Ik vertel het mijn ouders/leerkracht meteen als ik informatie zie waardoor ik me niet prettig
voel.
3.
Ik zal nooit afspreken met iemand die ik “online” op internet heb ontmoet zonder
toestemming van mijn ouders.
4.
Ik zal nooit een foto of iets anders van mijzelf over internet sturen zonder toestemming van
mijn ouders.
5.
Ik zal nooit op berichten antwoorden die onprettig zijn. Het is niet mijn schuld dat ik zulke
berichten krijg en ik vertel het meteen mijn ouders/leerkracht, zodat zij maatregelen kunnen
nemen.
6.
Ik spreek met mijn ouders/leerkracht af op welk tijdstip en hoe lang ik op internet mag en van
welke programma’s in gebruik mag maken.
7.
Bespreek deze zaken met de kinderen in een kringgesprek. Herhaal deze afspraken
regelmatig.
Aanvullend geven we de volgende richtlijnen vanuit de pestweb “Wegwijs bij pesten”:
- Geef nooit je wachtwoord en inlognaam aan anderen.
- Blokkeer de pester bij pestmails of -sms’jes.
- Bewaar de pestmail of nare berichtjes als bewijs.
- Let op met je webcam: opeens sta jij op internet zonder dat je het wilt.
- Als je iets vervelends ziet in je beeldscherm, klik het dan zo snel mogelijk weg.
- Praat over wat je ziet en wat je voelt met iemand die je vertrouwt!
De school is niet verantwoordelijk voor de activiteiten op internet tussen kinderen onderling
in de thuissituatie. Indien er signalen vanuit de thuissituatie onze richting opkomen, die hun
weerslag op de klas/de school hebben, zullen we per geval bekijken hoe we hiermee
omgaan en de ouder(s)/verzorger(s) hierover inlichten.
Aan ouder(s)/verzorger(s) adviseren wij om het internetgebruik van hun kind(eren) in de
gaten te houden en bovenstaande met hun kind te bespreken. Dit heeft ook onze aandacht
binnen de school.
Tijdens de Dag van Respect in november besteden we op school extra aandacht aan
hoe wij respectvol met elkaar om gaan.

15

Pestprotocol OBS De Waerdenburght 2017

Bijlage 1.

Stappenplan aanpak pestgedrag

stap 1

Samen zelf uitkomen

stap 2

Voorleggen probleem aan de leerkracht

stap 3

Verhelderingsgesprek met leerkracht, betrokken
pester + gepeste, afspraken maken.
Optie: informeren directeur
internbegeleider (IB) en ouders, evt.
Leerlingvolgsysteem/Parnassys.

→

→ Blijvende aandacht
en overdracht

stap 4

Bestraffend gesprek met pester door leerkracht
Invullen registratieformulier
Informeren directie, IB en ouders.

→

→ Blijvende aandacht
en overdracht
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Gebruiken LVS/Parnassys.

stap 5

Verdere acties/sancties. Afspraken
gedragsverandering, elke week evalueren.
Bijhouden registratieformulier tijdens alle
vervolgstappen.
Werken met handelingsplan.

→

→ Blijvende aandacht
en overdracht

stap 6

Oudergesprek met directie en leerkracht(en),
medewerking vragen + uitvoeren.
Volgende stappen 7, 8 en 9 bespreken.

→

→ Blijvende aandacht
en overdracht

stap 7

Oudergesprek met directie/IB.
Inschakelen externen.
Optie: directie, leerplichtambtenaar.

→

→ Blijvende aandacht
en overdracht

stap 8

Oudergesprek directeur en IB (Tijdelijk)
plaatsing in een andere groep of time-out.

→

→ Blijvende aandacht
en overdracht

stap 9

Oudergesprek met directeur en IB, contact met
leerplichtambtenaar en bestuur.
(Tijdelijke) schorsing, verwijdering.

BIJLAGE 2: INCIDENTEN-REGISTRATIEFORMULIER SCHOOLJAAR :
Procedure:
1. Incidenten-registratie-formulier altijd digitaal invullen bij ongevallen- en
pestincidenten.
2. Formulier in Parnassys hangen als bijlage bij het dossier van de leerling.
3. Vul alleen in wat van toepassing is.
NAAM SLACHTOFFER(S ):
GROEP :
DATUM :
PLAATS :
INCIDENT :
0 fysiek :
0 verbaal :

LEERKRACHT(EN) :
TIJDSTIP :
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0 dreigen :
0 vernielzucht :
0 diefstal :
0 seksuele intimidatie :
0 anders :
BESCHRIJVING LETSEL :

BEHANDELING :
0 geen
0 behandeling BHV – EHBO school
0 behandeling huisarts
0 behandeling in ziekenhuis / EHBO *
0 opname in ziekenhuis
0 ziekteverzuim / leerverzuim
0 anders, nl.

AFHANDELING :
0 politie ingeschakeld aangifte gedaan : ja / nee
0 melding arbeidsinspectie ernstig ongeval : ja / nee
0 psychische opvang nazorg : ja / nee
0 anders :

KORTE BESCHRIJVING INCIDENT(EN) & BETROKKENEN :

SUGGESTIES VOOR VERDERE AFHANDELING / AFSPRAKEN :

EVALUATIE :
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VERSLAGLEGGING GESPREKKEN MET LEERLING EN OUDER(S)/VERZORGER(S)
Datum
Wie
Wat
Datum
Wie
Wat
Datum
Wie
Wat
Indien er sprake is van schade of letsel ongevallenverzekeringsformulier Arbeidsinspectie invullen en
opsturen.
PLAATS :
INGEVULD DOOR :
NAAM :

DATUM :
FUNCTIE :

Bijlage 3: Anti-pestverklaring.
Wij, leerlingen van groep ………………
beloven dat wij onze uiterste best doen om de sfeer
in de groep gezellig te houden.
Wij beloven dat wij voor elkaar zullen zorgen en
elkaar zullen respecteren.
Wij willen niet dat er op school wordt gepest.

19

Pestprotocol OBS De Waerdenburght 2017

Bijlage 4. Signalenlijst en handvatten.
Signalen van pesterijen kunnen direct ( slaan, schoppen, bedreigen) en indirect zijn,
zoals:
● Altijd met bijnaam, 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 het uiterlijk.
● Isoleren.
● Bezittingen afpakken.
● Schelden of schreeuwen tegen het slachtoffer.
Aan welke signalen kunt u merken of uw kind slachtoffer is van pesten?
● Neemt nooit vrienden mee naar huis.
● De schoolresultaten verslechteren.
● Speelt niet graag meer buiten.
● Raakt regelmatig dingen kwijt.
● Vertelt dat spullen vernield zijn
● Klaagt regelmatig over hoofd of buikpijn, heeft blauwe plekken.
● Slaapt slecht of heeft nachtmerries.
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●
●
●
●
●

Gaat ineens weer bedplassen.
Gaat niet graag meer naar school.
Krijgt geen uitnodigingen voor een verjaardag.
Heeft kapotte kleding.
Wil niet meer naar sportclub of iets dergelijks.

Eerste hulp bij pesten
Hulp aan de gepeste leerling.
● De leerling serieus nemen en medeleven tonen.
● Houd de communicatie met de leerling open, adviseer ouders dit thuis ook te doen.
● Interview houden met de gepeste leerling, luisteren en vragen stellen. De
gesprekspartner ( leerkracht/ vertrouwenspersoon) focust zich op het gevoel van de
gepeste.
● Het gepeste kind in laten zien waarom een kind pest.
● Nagaan welke oplossingen het kind zelf wil.
● Sterke kanten van de leerling benadrukken.
● Belonen ( schouderklopje) als de leerling zich anders/ beter opstelt.
● Praten met de ouders van de gepeste leerling en de ouders van de pester.
● Het is niet verstandig dat ouders het gepeste kind gaan overbeschermen,
bijvoorbeeld naar school brengen of “ik zal het de pesters wel eens gaan vertellen”.
Hiermee plaats je het gepeste kind juist in een uitzonderingspositie, waardoor het
pesten zelfs nog toe kan nemen.
● Zoeken en oefenen van een andere reactie bijvoorbeeld niet afzonderen.
● Als huiswerkopdracht een verhaal of gedicht schrijven waarin het gevoel van de
gepeste beschreven staat.
● Huilen of heel boos worden is juist vaak een reactie die de pester wil uitlokken, laat
de leerling inzien dat je op een andere manier kunt reageren.
● Steun de leerling in het idee dat er een einde aan het pesten komt.

Begeleiding van een pestende leerling:
● Praten, zoeken naar de reden van ruzie maken/ pesten.
● Laten inzien wat het effect van zijn/ haar gedrag is voor de gepeste leerling(en).
● Benoem dat pesten niet populair maakt, maar er juist voor zorgt dat medeleerlingen
bang van je worden en je daarmee geen echte vrienden maakt.
● Excuses aanlaten bieden.
● In laten zien welke sterke ( leuke) kanten de gepeste heeft.
● Kind leren niet meteen kwaad te reageren, leren beheersen.
● Contact tussen de ouders en school; elkaar informeren en overleggen. Inleven in het
kind, wat is de oorzaak van het pesten?
● Zoeken naar een sport of club waar het kind kan ervaren dat contact met andere
kinderen wel leuk kan zijn.
● Inschakelen hulp: Sociale vaardigheidstraining, Jeugdgezondheidszorg, Huisarts,
GGD.

Mobiliseren van de zwijgende middengroep:
● Betrek meelopers en zwijgers in de gesprekken.
● Spreek de meelopers en de lachers aan op de consequenties van hun gedrag voor
zowel de pester als de gepeste leerling(en).
● Benoem de angst om zelf gepest te worden, die zij wellicht ervaren.
● Spreek leerlingen aan op verantwoordelijkheid voor elkaar.
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