
 

 

 

ANTI-PESTPROTOCOL 

(versie 11-05-22 IL) 

 
Dit anti-pestprotocol is onderdeel van én een aanvulling op ons borgboek SEO / gedrags- en 

veiligheidsprotocol. 

Wij gaan voor een positief groeps- en schoolklimaat waarin niet gepest en geplaagd wordt. Het is van 
groot belang dat alle betrokkenen pesten als een bedreiging voor een veilige leefomgeving zien. Ze 
moeten bereid zijn pesten te willen signaleren, melden, voorkomen en bestrijden, zodat ieder kind 
zich veilig voelt op onze school.  
  
Pesten is:  
“Langdurig uitoefenen van lichamelijk en/of geestelijk geweld door één of meer personen. Het is 
gericht tegen een zwakkere partij die niet in staat is zich succesvol te verdedigen”.   
 
Plagen is meer een geintje en heeft niet als doel de ander pijn te doen. De partijen zijn gelijkwaardig.  
 
Bij de aanpak van het pesten zijn 5 partijen betrokken, namelijk:   

• het gepeste kind   
• de pester   
• de klasgenoten  
• de school/de leerkracht   
• de ouder(s)/verzorger(s)   

 
Wij volgen de vijfsporenaanpak waarbij we ons richten op alle betrokken partijen: 
1. Hulp bieden aan het kind dat gepest wordt.   
2. Begeleiding aan het kind dat zelf pest.   
3. Mobiliseren van de zwijgende middengroep.  
4. De algemene verantwoordelijkheid van de school en professionalisering van de leerkrachten.  
5. De ouders van het gepeste en pestende kind steunen en de ouders van de middengroep  
     indien noodzakelijk informeren.   
 
Toelichting op elk punt:   
1.  We nemen het probleem serieus en luisteren naar wat er gebeurd is. We gaan samen met 

het kind op zoek naar mogelijke oplossingen en begeleiden het kind daarin. Indien nodig 
schakelen we deskundige hulp in (IB-er, SOVA, CJG). We houden vervolggesprekken. 

2.  We nemen de tijd voor een gesprek met het kind. Pesten gebeurt nooit zonder reden. Wat is 

de achterliggende reden van het gedrag? We zullen ingaan op de impact van de pester op het 

slachtoffer. We stellen duidelijke grenzen en maken duidelijk dat pesten niet getolereerd 

wordt. Indien nodig schakelen we deskundige hulp in. 

3.  De overige leerlingen van de groep worden op de hoogte gesteld van het pesten. We praten 

met de groep over ieders eigen rol daarin. De groep kan het pesten doorbreken door actief 

een rol te spelen in het proces. Het is belangrijk dat de groep leert het pesten bespreekbaar 

te maken met de leerkracht en/of ouder.  

4.  Alle leerkrachten en andere medewerkers binnen onze school weten hoe ze moeten 
handelen bij pestgedrag. Groepsleerkrachten proberen het eerst zelf op te lossen, maar 
maken het bespreekbaar en durven hulp te vragen aan elkaar. Binnen onze school is Ilse de 
Laat de anti-pest coördinator. Zij is het aanspreekpunt als het gaat om pestgedrag en is 



verantwoordelijk voor het anti-pestbeleid binnen onze school en de naleving daarvan. Bij 
herhaaldelijk pesten zal ze helpen het pestprobleem in kaart te brengen, mee op zoek gaan 
naar oplossingen en het traject mee blijven volgen, indien nodig samen met IB-er. 

5.  Ouders wordt gevraagd óók thuis alert te zijn op signalen van pestgedrag. Ze worden door de 
groepsleerkracht op de hoogte gesteld als hun kind in een pestsituatie zit. Ouders zijn altijd 
welkom met vragen of om hun verhaal te doen. We hebben een gezamenlijk doel. We 
verwijzen indien nodig door naar CJG, een sociale vaardigheidstraining of huisarts. 

 
Pestincidenten worden genoteerd in Parnassys (incidenten) bij de betreffende kinderen. 
Het team wordt op de hoogte gebracht d.m.v. Teams (incidenten). 
  

Aanpak pesten 

Ons anti-pestbeleid richt zich op twee sporen:  

• preventief (voorkomen): zie borgboek SEO: 1. Preventieve Interventies. 

• curatief (ingrijpen en oplossen). 
Als bovengenoemde vijfsporenaanpak niet werkt en het pesten niet stopt of veelvuldig 

voorkomt volgen we het stappenplan grensoverschrijdend gedrag (zie bijlage 4 in borgboek 

SEO).  

 

Cyberpesten, pestgedrag via sociale media, komt steeds vaker voor, doordat tijdens het opgroeien 

de impact van sociale media op het kind toeneemt. Het is van belang dat kinderen én ook ouders op 

de hoogte zijn van niet alleen de mogelijkheden, maar ook de gevaren van sociale media 

(mediawijsheid). 

In groep 5 t/m 8 wordt hier daarom meerdere keren per jaar aandacht aan besteed (zie bijlage 3: 

protocol cyberpesten) en ook ouders worden geïnformeerd. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROTOCOL CYBERPESTEN (versie 09-05-22 IL) 
 
Online pesten, cyberpesten, digitaal pesten: het zijn allemaal termen die 
we gebruiken voor pestgedrag via sociale media. 
 

1. Cyberpesten kan op veel manieren: 
       Online pesten mensen, vooral scholieren, elkaar door: 

• Misbruik van privégegevens (zoals het stelen van wachtwoorden of het aanmaken van nep-
accounts). 

• Uitsluiting in WhatsApp-groepen. 

• Het verspreiden van beeldmateriaal (zoals intieme foto’s of filmpjes van mishandeling). 

• Dreig-tweets en haat-posts. 
 

2. Preventie: 
Praat met leerlingen om hen weerbaar te maken door te bespreken over wat hij/zij doen op 
internet en maak afspraken: 

• Deel nooit privégegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer of de naam van je school. 

• Verzin (samen) een goede Nick name. 

• Scherm je profiel zoveel mogelijk af; ‘alleen voor vrienden’ is de beste optie. 

• Plaats alleen neutrale foto’s (geen sexy foto’s) of beter nog; helemaal geen foto’s waarop je 
gezicht herkenbaar is. 

• Wees selectief in het accepteren van een vriendschapsverzoek; doe dit alleen wanneer je 
iemand in het echte leven ooit hebt ontmoet. 

• Verwijder onbekende mensen uit je vriendenlijst. 

• Houd wachtwoorden en inloggegevens altijd geheim: ook voor je beste vriend(inn)en. 

• Niet schelden en geen mensen kwetsen, dat zou je in het echt ook niet doen. 

• Heb je iets vervelends gezien of meegemaakt? Vertel het aan iemand die je vertrouwt, bv. 
een ouder, buurvrouw of leerkracht.  
 

3. Curatief 
Krijgt een leerling toch te maken met online pesten, doe dan het volgende: 

• Complimenteer dat de leerling naar je is toegekomen. 

• Een leerling die wordt gepest, heeft in eerste instantie behoefte aan steun. 

• Luister naar hem/haar en neem zijn/haar verhaal serieus. 

• Onderneem niet meteen actie. 

• Bedenk eerst (samen met de leerling) wat de beste aanpak is. 

• Stap pas (na overleg met de leerling) naar school en/of ouders en/of andere partijen. 

• Pak internet (of computer of tablet) niet af. Het lijkt misschien een oplossing, maar het is 
oneerlijk om een leerling zo’n zware straf te geven terwijl hij/zij eigenlijk slachtoffer is.  

• Staan de filmpjes of berichten op een website? Benader de eigenaar en vraag om het 
materiaal te laten verwijderen (maak eerst foto’s als bewijsmateriaal). 
 

4. Adviseer de leerling om het volgende te doen: 

• Reageer niet op de mails, berichtjes of filmpjes. 

• Bewaar alle mails, berichtjes of filmpjes. Sla ze op of maak er screenshots/foto’s van. Het kan 
dienen als bewijsmateriaal. 

• Aangifte doen? Kijk dan op: vraaghetdepolitie.nl.  
 

http://www.mediawijsheid.nl/dreigtweets-haatposts/
http://www.vraaghetdepolitie.nl/

