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4.  Pesten 
 

Algemene definitie/ toelichting  
Pesten is een ingewikkeld probleem, dat vaak diepe sporen trekt in iemands leven. Wij 

onderschatten de impact niet, beschouwen pesten als geestelijk geweld en pakken daarom elk 

pestgeval, in of buiten de school, serieus aan. Een eerste vereiste in dit verband is dat alle 

betrokkenen (personeel, ouders en leerlingen) pesten als een bedreiging zien, als agressie, als geweld 

en derhalve bereid zijn het te voorkomen of te bestrijden. 

Wij willen bij de aanpak van pesten op school uitgaan van de zogenaamde vijfsporen aanpak. 

Deze aanpak bestaat uit: 

 hulp aan het gepeste kind 

 hulp aan de pester  

 hulp aan de zwijgende middengroep 

 hulp aan het personeel 

 hulp aan de ouders 

Preventie: 
 Zowel onze  school de Lelie als geheel, als iedere personeelslid afzonderlijk, probeert pesten te 

voorkomen. Deze preventieve aanpak bestaat o.a. uit 

Op schoolniveau:   

 streven naar een goed pedagogisch klimaat. Leerlingen veiligheid en geborgenheid bieden 

Op personeelsniveau: 

 Leerlingen duidelijk maken dat signaleren van pestgedrag (niet plagen) doorgegeven moet 

worden aan de leerkracht/personeel. Uitleggen dat dit geen klikken is. 

 Leerkrachten/personeel noemen leerlingen niet met een bijnaam, die als kwetsend ervaren 

kan worden. 

 Leerkrachten/personeel maken geen opmerkingen over kleding en/of uiterlijk, die als 

kwetsend ervaren kunnen worden. 

 Leerkrachten/personeel stellen samen met de leerlingen gedragsregels (klassenregels)  op en 

zien toe op de naleving daarvan. 

 Leerkrachten/personeel houden bij toerbeurt toezicht tijdens de pauzes 



Ter voorkoming van pesten geldt ook voor leerlingen onderling datgene wat hier bij het tweede en 

derde aandachtsstreepje is opgemerkt. 

Verder hoort het tot de professionele taak van iedere leerkracht/personeel dat hij/zij werkt aan: 

 een positieve groepsvorming 

 respect voor ieders mogelijkheden en beperkingen 

 (samenwerken; elkaar helpen/stimuleren) 

 dat een ieder respect heeft voor elkanders spullen 

 dat niemand wordt buitengesloten 

 dat we naar elkaar luisteren bij beurten en spreekbeurten 

 dat we ruzies uitpraten, goed maken, e.d. 

 dat hij/zij pesten kan signaleren. 

 

Hij/zij kan daarbij gebruik maken van: 

 informatie in de klassenmap/LVS 

 informatie van ouders, collega’s en leerlingen. 

Stappenplan 
Groepsaanpak: het personeel neemt duidelijk stelling: 

 Indien de leerkracht/personeel onomstotelijk pesten heeft gesignaleerd, geeft hij/zij duidelijk 

en ondubbelzinnig aan dat hij/zij dergelijk gedrag  afkeurt. 

 Hij/zij probeert zicht te krijgen op de oorzaak, de omvang van het pestgedrag, en de 

mogelijke gevolgen voor het slachtoffer. 

 Hij/zij probeert het invoelend vermogen van de pester en de zwijgende middengroep te 

vergroten (“als jij nu eens gepest werd…?”). 

Schoolaanpak: 

Wanneer het pesten ondanks alle genomen stappen doorgaat of opnieuw de kop opsteekt, gaat de 

leerkracht/personeel over tot de zgn. schoolaanpak. 

 Het personeel meldt het pestprobleem bij de directie. 

 De directie licht de ouders in en verzoekt om medewerking bij de aanpak van het probleem.  

 De directie kan bij ernstige pestsituaties overgaan tot schorsing van de pester (schorsing 

heeft altijd een tijdelijk karakter).   

 Indien de pester en/of de ouders van de pester elke vorm van ondersteuning of 

medewerking weigeren, kan dit leiden tot een vertrouwensbreuk en verwijdering van de 

leerling(verwijderen heeft altijd een definitief karakter). 

Daarnaast: 

Hulp aan het gepeste kind.  

Kinderen, die voortdurend gepest worden, reageren meestal door passief gedrag of ze gaan 

uitdagen. Beide vormen van gedrag zijn “aangeleerd” als reactie op het gepest worden. En 

“aangeleerd gedrag” kan weer “afgeleerd” worden. Vaak verdwijnt bepaald afwijkend gedrag als het 

pesten is gestopt. Toch kunnen vormen van afwijkend gedrag ook langdurig aanwezig blijven. 

Vormen van afwijkend gedrag kunnen zelfs aanleiding zijn tot pesten. Hoe kan er geholpen worden? 



 schoolarts, e.a.  

 

Hulp aan de pester. 

 De leerkracht maakt  samen met de pester afspraken te maken ter voorkoming van 

pestgedrag. 

 De leerkracht probeert de pester te laten voelen wat een gepest kind doormaakt.  

 Leerkracht voert probleemoplossende gesprekken. Hierin probeert hij de oorzaak van het 

pestgedrag bloot te leggen. 

 

Hulp aan de zwijgende middengroep. 

 Het pestprobleem wordt besproken in de groep. 

 De leerkracht maakt deze groep duidelijk welke rol zij kunnen spelen bij de aanpak. 

 

Hulp aan het personeel. 

 De leerkracht/het personeel betrekt de IB-er bij het probleem. 

 

Hulp aan de ouders. 

 Ouders worden serieus genomen bij het melden van een probleem. 

 Ouders worden op de hoogte gebracht van een probleem. 

 Ouders kunnen hulp vragen bij de aanpak van een probleem. 

Aandachtspunten/ afhandeling 
1. Direct nadat een teamlid door een leerling in vertrouwen is genomen, neemt hij/zij contact 

op met de verantwoordelijke leerkracht. 

1. De leerkracht op zijn/haar beurt neemt de leerling apart  zodat er een goed beeld verkregen 

wordt van het geen gebeurd is. Op dezelfde dag wordt contact opgenomen met de 

locatieleider zodat bepaald kan worden wat er gaat gebeuren. 

2. Tevens wordt er contact opgenomen met ouders/verzorgers van de betreffende leerlingen. 

3. Door de verantwoordelijke leerkracht wordt een journaalmelding gedaan en wordt het 

incidentenformulier ingevuld. 

4. Eventueel kan een extra training voor de groep worden ingezet: Rots en Water, 

weerbaarheid e.d. 

 


