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Pesten is van alle plaatsen en van alle tijden. Het komt op elke school voor, dus ook op de onze.
Het hebben van een goed pestprotocol geeft duidelijkheid voor leerlingen, leerkrachten en
ouders. In dit protocol staat precies welke stappen en consequenties er worden gehanteerd in
het geval van pestgedrag.

Uitgangspunten van Daltonschool Klaverweide
Als Daltonschool werken we aan de drie pijlers: vrijheid in gebondenheid, zelfstandigheid en
samenwerking. Onze leerlingen leren dat hun vrijheid ophoudt daar waar die van een ander
begint. Daarnaast leren ze voor elkaar op te komen en voor elkaar te zorgen. We vormen samen
de school en moeten met zijn allen zorgen voor een veilige omgeving.
Daarom zijn we alert op pestgedrag en ondernemen we actie in het geval van pesten. Omdat wij
ons ook profileren middels ons Multi-media-beleid, is er ook veel aandacht en oplettendheid voor
cyberpesten.

Pesten
Pesten is een stelselmatige vorm van agressie waarbij één of meer personen proberen een
andere persoon fysiek, verbaal of psychologisch schade toe te brengen. Bij pesten is de macht
ongelijk verdeeld. Relatief nieuwe manieren van pesten zijn het digitaal en mobiel pesten.
Kinderen of jongeren gebruiken dan het internet (bijvoorbeeld pesten via Facebook/Instagram)
of pesten elkaar door vervelende berichten via de mobiele telefoon (Whatsapp) te sturen. (bron:
Nederlands Jeugdinstituut)
Enkele voorbeelden van pesten zijn:
● Altijd een bijnaam gebruiken, de persoon nooit bij de eigen naam noemen;
● Opmerkingen maken over die persoon;
● Een klasgenoot telkens weer ergens de schuld van geven;
● Briefjes doorgeven;
● Beledigen;
● Opmerkingen maken over kleding;
● Isoleren en negeren;
● Na schooltijd opwachten, schoppen of slaan;
● Op weg naar huis achterna rijden;
● Naar het huis van de gepeste gaan;
● Bezittingen afpakken;
● Schelden of schreeuwen;
● Pesten via msn, hyves of andere sociale media.
De betrokkenen bij pestgedrag:
Het gepeste kind
Sommige kinderen hebben een grotere kans om gepest te worden dan anderen. Dat kan komen
door uiterlijke kenmerken maar het heeft vaker te maken met vertoond gedrag, wijze waarop
gevoelens worden beleefd en de manier waarop dat geuit wordt. Uit onderzoek blijkt dat
kinderen gepest worden in situaties waarin pesters al de kans krijgen om een slachtoffer te
pakken te nemen. Er is dan al sprake van een onveilige situatie, waarbinnen een pester zich kan
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manifesteren en zich daarin ook nog verder kan ontwikkelen. Kinderen die gepest worden doen
vaak andere dingen dan de meeste leeftijdgenoten in hun omgeving. Ze spelen een ander
instrument, doen aan een andere sport of zitten op een andere clubje. Ze zijn goed in
vakgebieden of juist niet goed. Er zijn helaas aanleidingen genoeg om door anderen gepest te
worden mits de pesters daar de kans voor krijgen vanuit de situatie.
Veel kinderen die worden gepest hebben een beperkte weerbaarheid. Ze zijn niet in staat
daadwerkelijk actie te ondernemen tegen de pestkoppen en stralen dat dan ook uit naar hun
pesters. Vaak zijn ze angstig en onzeker in een groep, ze durven weinig of niets te zeggen, omdat
ze bang zijn om uitgelachen te worden. Deze angst en onzekerheid worden verder versterkt door
het ondervonden pestgedrag, waardoor het gepeste kind in een vicieuze cirkel komt waar het
zonder hulp zeker niet uitkomt.
Gepeste kinderen voelen zich vaak eenzaam, hebben in hun gepeste omgeving geen vrienden om
op terug te vallen en kunnen soms beter met volwassenen opschieten dan met hun
leeftijdgenoten. Jongens die worden gepest horen bijna nooit tot de motorisch beter
ontwikkelde kinderen.
De pesters
Kinderen die pesten zijn vaak juist fysiek wel de sterksten uit de groep. Ze kunnen zich
permitteren zich agressiever op te stellen en ze reageren dan ook met dreiging van geweld of de
indirecte inzet van geweld. Pesters lijken in eerste indruk populair te zijn in een klas, maar ze
dwingen hun populariteit in de groep af door te laten zien hoe sterk ze zijn en wat ze allemaal
durven. Met het vertoonde pestgedrag gaat ze dat gemakkelijk af en ze krijgen andere kinderen
mee bij het gedrag naar een slachtoffer. Pesters hebben ook feilloos in de gaten welke kinderen
gemakkelijk aan te pakken zijn en als ze zich al vergissen, gaan ze direct op zoek naar een volgend
slachtoffer De zwijgende meerderheid en potentiële meelopers krijgen een keuze die
onuitgesproken wordt opgelegd en die aan duidelijkheid niet te wensen overlaat: Je bent voor of
je bent tegen me. Hier gaat een grote dreiging uit naar de gezamenlijke omgeving van pester en
slachtoffer.
Alles is immers beter dan door de “machtige pester” zelf gepest te worden. De pesters stralen
juist deze dreigende zekerheid met verve uit. Ze overtreden bewust regels en storen zich aan god
noch gebod en hebben vaak de vaardigheden ontwikkeld met hun daden weg te komen. Het
profiel van de pester is sterk zelf bevestigend, hij ziet zichzelf als een slimme durfal die de
dommerds de loef afsteekt en ze dat ook bij herhaling laat merken. “Wie maakt mij wat? ” staat
met grote letters op het voorhoofd geschreven.
Het komt ook regelmatig voor dat een pestkop een kind is dat in een andere situatie zelf
slachtoffer is of was. Om te voorkomen weer het mikpunt van pesten te worden, kan een kind
zich bijvoorbeeld in een andere omgeving dan die van zijn slachtofferrol, vervolgens als pester
gaan opstellen en manifesteren. ”Laten pesten doet pesten”.
Meisjes pesten minder openlijk dan jongens en vaak op een subtiele manier waarbij de uitdaging
naar het gezag ter plekke niet echt aan de orde is. Ze pesten meer met woorden, maken
geniepige opmerkingen of sluiten andere kinderen buiten. Meisjes opereren minder individueel
en meer met groepsvorming in de zin van er al dan niet bij te horen. Fysiek geweld komt bij deze
groep pesters veel minder voor.

Pestprotocol Daltonschool Klaverweide 2020-2021

3

Een succesvolle pester leert niet om zijn agressie op een andere manier te uiten dan door het
ongewenste pestgedrag te vertonen. Ook pesters hebben last op termijn van hun pestgedrag.
Door hun verkeerde en vooral beperkte sociale vaardigheden hebben ze vaak moeite om
vriendjes op lange termijn te maken en een vriendschap op te bouwen en te onderhouden op
andere gronden dan die van macht en het delen in die macht. Pesters maken een abnormale
sociale ontwikkeling door met alle gevolgen van dien voor de pester zelf.
De meelopers en de andere kinderen
De meeste kinderen zijn niet direct betrokken bij pesten in de direct actieve rol van pester.
Sommige kinderen behouden enige afstand en andere kinderen doen incidenteel mee. Dit zijn de
zogenaamde “meelopers “. Er zijn ook kinderen die niet merken dat er gepest wordt, of er zijn
kinderen die het niet willen weten dat er gepest wordt in hun directe (school)omgeving.
Het specifieke kenmerk van een meeloper is de grote angst om zelf in de slachtofferrol te
geraken. Maar het kan ook zijn dat meelopers stoer gedrag wel interessant vinden en denken
daardoor in populariteit mee te liften met de pester in kwestie.
Vooral meisjes doen nogal eens mee met pesten om een vriendin te kunnen behouden. Als
kinderen actiever gaan meepesten in een grotere groep, voelen ze zich minder betrokken en
verantwoordelijk voor wat er met pesten wordt aangericht. Alles wat in een groep gebeurt laat
het individueel denken meer en meer achter zich en zo kan met name groepsgedrag leiden tot
excessen die achteraf voor iedereen inclusief de pesters onacceptabel zijn.
Het heeft absoluut zin om daadwerkelijk op te staan tegen het pesten. Zodra andere kinderen het
gepeste kind te hulp komen of tegen de pesters zeggen dat ze moeten ophouden, kan de situatie
aanzienlijk veranderen. Het pesten wordt dan al direct minder vanzelfsprekend en draagt
bovendien grotere risico `s met zich mee. De situatie voor met name meelopers verandert door
het ongewenste karakter van het vertoonde pestgedrag. Het wordt duidelijk dat het geen
groepsnorm is om mee te gaan in het pestgedrag. Meelopers horen graag bij de norm en de
grote groep en zijn niet bereid en ook niet in staat om grote risico `s te lopen waarvan ze de
gevolgen niet kunnen overzien, dit in tegenstelling tot de ervaren pester.
Kinderen die pestgedrag signaleren en dit bij de leerkracht aangeven vervullen dus een
belangrijke rol. Ook de ouders kunnen een belangrijke rol spelen. Ouders van kinderen die gepest
worden en die dit probleem met de school of op de club willen bespreken, zijn natuurlijk altijd
emotioneel bij het onderwerp betrokken. De gevoelde onmacht bij deze ouders wordt door hen
sterk ervaren en is niet altijd een goede leidraad tot een rationeel handelen. De ouder wil maar
een ding en dat is dat het pestgedrag ogenblikkelijk stopt. Ouders van kinderen die niet direct bij
het pesten zijn betrokken, kunnen meer afstand nemen. Daardoor zijn ze beter in staat om
duidelijk te maken aan hun kind dat er iets aan het pesten gedaan moet worden. Dit is ook in het
belang van de opvoeding en ontwikkeling hun eigen kind. Als er in de omgeving van een kind
gepest wordt, heeft het kind zelf ook last van een onveilige, onprettige sfeer in de groep of de
klas.
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Preventie
Op Klaverweide wordt dagelijks gewerkt aan een positief veilig klimaat. Iedereen werkt samen
om dit te bereiken.
In de basis hebben we als school en in de groepen duidelijke afspraken. Hierin is ook nadrukkelijk
aandacht voor de gewenste omgangsnormen.
Wij maken op school gebruik van de methode Leefstijl. Deze methode is gericht op de
sociaal-emotionele vaardigheden van de leerling. Het behandelt vaardigheden zoals
kennismaken, luisteren, communiceren, zelfvertrouwen, gevoelens uiten, assertiviteit en
weerbaarheid, conflicten oplossen, omgaan met groepsdruk, risico’s inschatten en doelen stellen.
Deze methode gebruiken we vanaf groep 1 tot en met groep 8.
Om de sociaal-emotionele ontwikkeling te monitoren vullen leerkrachten en leerlingen (vanaf
groep 5) de digitale vragenlijsten van ZIEN in. In de leerlinglijst komen de aspecten
zelfvertrouwen, werkhouding, relatie met de leerkracht, relatie met andere leerlingen en
schoolbeeld aan bod.
In het geval een groep uitvalt op een sociaal-emotioneel aspect en een interventie nodig is,
kunnen we de Kanjertraining aanbieden. Deze kan door twee van onze leerkrachten gegeven
worden.
In onze mediatheek zijn verschillende thema-boeken beschikbaar die de sociaal-emotionele
ontwikkeling bevorderen.
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Stappenplan
Wanneer leerlingen ruzie met elkaar hebben en/of elkaar pesten proberen zij en wij:
Stap 1
Er eerst zelf ( en samen) uit te komen.
Stap 2
Op het moment dat één van de leerlingen er niet uitkomt (in feite het onderspit delft en verliezer
of zondebok wordt) heeft deze het recht en de plicht het probleem aan de meester of juf voor te
leggen.
Stap 3
De leerkracht brengt de partijen bij elkaar voor een verhelderend gesprek en probeert samen met
hen de ruzie of pesterijen op te lossen en (nieuwe) afspraken te maken. Bij herhaling van
pesterijen / ruzies tussen dezelfde leerlingen volgen sancties (zie bij consequenties).
Stap 4
Bij herhaaldelijke ruzie/ pestgedrag neemt de leerkracht duidelijk stelling en houdt een
bestraffend gesprek met de leerling die pest /ruzie maakt. De fases van bestraffen treden in
werking (zie bij consequenties). Ouders worden op de hoogte gebracht. Leerkracht(en) en
ouders proberen in goed overleg samen te werken aan een bevredigende oplossing.
De leerkracht biedt altijd hulp aan de gepeste en begeleidt de pester, indien nodig in overleg
met de ouders en/of externe deskundigen.

Consequenties
Er zijn twee situaties mogelijk:
a. De leerkracht heeft het idee dat er sprake is van onderhuids (niet zichtbaar bijv. via
WhatsApp, Facebook, e-mail etc.) pesten.
In zo’n geval stelt de leerkracht een algemeen probleem aan de orde om langs die weg bij het
probleem in de klas te komen.
b. De leerkracht ziet dat een leerling wordt gepest (of de gepeste of medeleerlingen komen het
bij hem melden)
En vervolgens leveren stap 1 t/m 4 geen positief resultaat op voor de gepeste.
De straf is opgebouwd in 5 fases; afhankelijk van hoelang de pester door blijft gaan
met zijn/haar pestgedrag en geen verbetering vertoond in zijn/haar gedrag:
Fase 1
Een of meerdere pauzes binnen blijven;
●
Nablijven tot alle kinderen naar huis vertrokken zijn;
●
Een schriftelijke opdracht zoals een stelopdracht over de toedracht en zijn of haar rol in
●
het pestprobleem;
Door gesprek: bewustwording voor wat hij met het gepeste kind uithaalt;
●
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●

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. Gesprekken worden altijd vastgelegd door de leerkracht.

Fase 2
Een gesprek met de ouders, als voorgaande acties op niets uitlopen. De medewerking van
●
de ouders wordt nadrukkelijk gevraagd om een einde aan het probleem te maken. De
school heeft al het mogelijke gedaan om een einde te maken aan het pestprobleem.
Fase 3
Bij aanhoudend pestgedrag kan deskundige hulp worden ingeschakeld zoals de
●
Onderwijsadvies, onderwijsondersteuner van het Samenwerkingsverband, de schoolarts
van de GGD of schoolmaatschappelijk werk.
Fase 4
Bij aanhoudend pestgedrag kan er voor gekozen worden om een leerling tijdelijk in een
●
andere groep te plaatsen, binnen de school. Ook het (tijdelijk) plaatsen op een andere
school behoort tot de mogelijkheden.
Fase 5
In extreme gevallen kan een leerling geschorst of verwijderd worden.
●
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Begeleiding
Begeleiding van de gepeste leerling:
Medeleven tonen, luisteren en vragen: hoe en door wie wordt er gepest;
●
Nagaan hoe de leerling zelf reageert, wat doet hij/zij voor tijdens en na het pesten;
●
Huilen of heel boos worden is juist vaak een reactie die een pester wil uitlokken. De
●
leerling in laten zien dat je op een andere manier kunt reageren;
Zoeken en oefenen van een andere reactie, bijvoorbeeld: je niet afzonderen;
●
Het gepeste kind in laten zien waarom een kind pest;
●
Nagaan welke oplossing 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(s);
●
Het gepeste kind niet ‘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;
Begeleiding van de pester:
Praten; zoeken naar de reden van het ruzie maken/ pesten (baas willen zijn, jaloezie,
●
verveling, buitengesloten voelen);
Laten inzien wat het effect van zijn/ haar gedrag is voor de gepeste;
●
Excuses aan laten bieden;
●
In laten zien welke sterke (leuke) kanten de gepeste heeft;
●
Pesten is verboden in en om de school: wij houden ons aan deze regel; straffen als het
●
kind wel pest – belonen (schouderklopje) als kind zich aan de regels houdt;
Kind leren om niet meteen kwaad te reageren, leren beheersen, de
●
‘stopeerst-nadenken-houding’ of een andere manier van gedrag aanleren;
Contact tussen ouders en school; elkaar informeren en overleggen. Inleven in het kind;
●
wat is de oorzaak van het pesten?;
Zoeken van een sport of club; waar het kind kan ervaren dat contact met andere kinderen
●
wel leuk kan zijn;
Inschakelen hulp; sociale vaardigheidstrainingen ; Jeugdgezondheidszorg; huisarts; GGD.
●
Oorzaken van pestgedrag kunnen zijn:
Een problematische thuissituatie
●
Voortdurend gevoel van anonimiteit (buitengesloten voelen)
●
Voortdurend in een niet-passende rol worden gedrukt
●
Voortdurend met elkaar de competitie aan gaan
●
Een voortdurende strijd om macht in de klas of in de buurt
●
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Adviezen aan ouders
Ouders van gepeste kinderen:
Houd de communicatie met uw kind open, blijf in gesprek met uw kind;
➢
Als pesten niet op school gebeurt, maar op straat, probeert u contact op te nemen met
➢
de ouders van de pester(s) om het probleem bespreekbaar te maken;
Pesten op school kunt u het beste direct met de leerkracht bespreken;
➢
Door positieve stimulering en zgn. schouderklopjes kan het zelfrespect vergroot worden
➢
of weer terug komen;
Stimuleer uw kind tot het beoefenen van een sport;
➢
Steun uw kind in het idee dat er een einde aan het pesten komt.
➢
Ouders van pesters:
Neem het probleem van uw kind serieus;
➢
Raak niet in paniek: elk kind loopt kans pester te worden;
➢
Probeer achter de mogelijke oorzaak te komen;
➢
Maak uw kind gevoelig voor wat het anderen aandoet;
➢
Besteed extra aandacht aan uw kind;
➢
Stimuleer uw kind tot het beoefenen van een sport;
➢
Corrigeer ongewenst gedrag en benoem het goede gedrag van uw kind;
➢
Maak uw kind duidelijk dat u achter de beslissing van school staat.
➢
Alle andere ouders:
Neem de ouders van het gepeste kind serieus;
➢
Stimuleer uw kind om op een goede manier met andere kinderen om te gaan;
➢
Corrigeer uw kind bij ongewenst gedrag en benoem goed gedrag;
➢
Geef zelf het goede voorbeeld;
➢
Leer uw kind voor anderen op te komen;
➢
Leer uw kind voor zichzelf op te komen.
➢
Wanneer er op school iets is gebeurd en het is opgelost, kom er dan thuis niet op terug.
➢
Opgelost is opgelost!
Contactpersonen
Vertrouwenspersoon school: Anja Stals
❖
GGD Hollands Midden
❖
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Noordwijk
❖
Directie Daltonschool Klaverweide: Olga Rietmeijer
❖

Pestprotocol Daltonschool Klaverweide 2020-2021

9

