
Anti Pestprotocol openbare basisschool De Fontein 

 

Waarom een anti-pestprotocol?  

‘De Fontein’ wil haar kinderen een veilige school bieden, waarin zij zich op een prettige en 

positieve manier kunnen ontwikkelen. De leerkrachten willen een veilige school met een 

goede werksfeer in de klas en op het schoolplein. Meestal lukt dit, maar soms is het nodig 

om duidelijke afspraken en regels met de kinderen te maken. Een van die duidelijke regels is 

dat kinderen met respect met elkaar om gaan. Wat wij graag willen, is dat alle kinderen met 

elkaar moeten leren omgaan. Meestal gaat dat goed, maar soms wordt een kind door andere 

kinderen gepest. Als een kind gepest wordt, wordt de veiligheid in de groep minder en dat is 

niet goed voor de ontwikkeling van de kinderen.  

 

Dit protocol is een manier waarop we omgaan met het pestgedrag van kinderen. Het geeft 

alle betrokkenen bij het pesten duidelijkheid over het gevolg van het pesten, hoe ernstig het 

is en het geeft een specifieke aanpak voor dit ongewenste gedrag.  

 

Begripsomschrijvingen   

Plagen en pesten, wat is daar het verschil tussen? 

Plagen is wanneer kinderen gelijk zijn en het gedrag onschuldig is. Het gaat dan om een 

spelletje, dat door de kinderen niet als vervelend of bedreigend wordt gezien. Bij plagen 

dagen de kinderen elkaar uit en hierdoor leren zij om met conflicten om te gaan. Later in hun 

leven kunnen ze dan makkelijker met conflicten omgaan.  

 

Voorbeelden van specifiek pestgedrag  

Verbaal:  

Vernederen: ‘Haal jij alleen de ballen maar uit de bosjes, je kunt niet goed genoeg voetballen 

om echt mee te doen', schelden, dreigen, belachelijk maken (uitlachen bij verkeerd antwoord 

of negatieve bijnamen geven), gemene briefjes schrijven. 

 

Fysiek:  

Trekken, duwen of spugen, schoppen, laten struikelen, krabben, bijten en haren trekken, 

intimidatie (achternalopen of opwachten), iemand in de val laten lopen, de doorgang 

blokkeren of klem zetten tussen de fietsen of een kind dwingen bepaalde dingen te doen. 

 

Isolatie:   



Steun zoeken bij andere kinderen dat het kind niet wordt uitgenodigd voor partijtjes en leuke 

dingetjes en uitsluiten: het kind mag niet meedoen met spelletjes, niet meelopen naar huis, 

niet komen op een verjaardag.  

 

Stelen of vernielen van bezittingen:  

Afpakken van schoolspullen, kleding of speelgoed.   

Beschadigen en kapotmaken van spullen: boeken vies maken/tekenen, schoppen tegen en 

gooien met een schooltas, banden van de fiets lek steken.  

 

Pesten is dus vooral bedreigend (geen grapje of uitdagen) en gebeurt regelmatig, waardoor 

de veiligheid van de omgeving van een kind wordt aangetast. Bij dit echte pestgedrag zijn er 

verschillende rollen, zoals bijvoorbeeld de Pester en het gepeste kind. Hieronder staan de 

rollen uitgelegd.  

  

De betrokkenen   

Het gepeste kind:  

Veel kinderen die worden gepest hebben een beperkte weerbaarheid. Dit betekend dat ze 

niet tegen de Pester durven te zeggen dat hij/zij moet stoppen met pesten. Vaak zijn ze 

angstig, onzeker en alleen in een groep, ze durven weinig of niets te zeggen, omdat ze bang 

zijn om uitgelachen te worden. Zonder hulp zal het pesten dan niet stoppen.  

 

De Pesters : 

Kinderen die pesten zijn vaak de sterksten uit de groep. Ze kunnen agressiever doen en 

reageren dan met een dreiging om geweld te gaan gebruiken. Met het pesten krijgen ze 

makkelijk de andere kinderen mee om ook te gaan pesten.  

Het komt ook regelmatig voor dat een pestkop een kind is dat vroeger zelf gepest is. Om te 

voorkomen weer gepest te worden, kan een kind zich zelf als Pester gaan opstellen. 

Ook Pesters hebben na een tijd last van hun pestgedrag. Door hun verkeerde en vooral 

beperkte sociale vaardigheden hebben ze vaak moeite om vriendjes te maken en een 

vriendschap op te bouwen en te onderhouden op een andere manier dan met het gebruiken 

van macht.  

 

De meelopers en de andere kinderen: 

De meelopers zijn de kinderen die mee doen met pesten als de Pester dat zegt. Ze zijn dan 

bang om zelf gepest te worden als ze niet mee-pesten, maar het kan ook zijn dat meelopers 

stoer gedrag wel interessant vinden en denken daardoor in populariteit mee te doen met de 



Pester. 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.  

 

Te verwachten problemen bij de aanpak van pesten:  

Bij het gepeste kind: Een gepest kind durft vaak niet voor zichzelf op te komen en praat er 

meestal niet over als hij gepest wordt, wegens schaamte. De angst wordt vaak nog groter als 

het pesten bespreekbaar gemaakt wordt door de ouders, waardoor het gepeste kind weer de 

gevolgen van het pesten hoort.  

Bij de Pester: De Pester zelf ziet zich in zijn machtsspel van pesten bedreigd, en dat moet 

voorkomen worden. Soms blijken de Pesters net zo opgelucht als de slachtoffers bij een 

duidelijke aanpak. Bij een duidelijke aanpak wordt er ook gekeken naar dat de Pester vaak 

niet normaal met andere kinderen een relatie kan opbouwen. Sommige Pesters willen juist 

heel graag een relatie met vrienden opbouwen, maar kunnen dat dus niet. 

In de directe kind-omgeving: Daarnaast is het goed te weten dat er altijd kinderen zijn die 

zich schuldig voelen omdat ze niet op kunnen komen voor het slachtoffer door actief te 

helpen of een volwassene te hulp roepen.  

Bij de ouders: Ouders van kinderen hebben vaak moeite om hun kind terug te zien in de rol 

van meeloper of Pester. Ouders zien hun kinderen thuis soms heel anders dan wanneer de 

kinderen op school pesten. Sommige ouders zien niet goed in dat de situatie soms best 

ernstig kan zijn. Hun kind maakt vaak geen normale ontwikkeling door met grote risico’s op 

afwijkend (anders dan anderen) gedrag op latere leeftijd. Niet alleen de Pester, maar ook de 

ouders moeten weten dat het pesten op school niet gewenst is. 

 

Uitgangspunten bij ons anti-pestprotocol  

1. Als pesten en pestgedrag plaatsvindt, ervaren we dat als een probleem op onze school 

zowel voor de leerkrachten als de ouders, de kinderen, de gepeste kinderen, de Pesters en 

de 'zwijgende' groep kinderen.  

2. De school heeft een inspanningsverplichting om pestgedrag te voorkomen en aan te 

pakken door het scheppen van een veilig pedagogisch klimaat waarbinnen pesten als 

ongewenst gedrag wordt ervaren en in het geheel niet wordt geaccepteerd.  

3. Leerkrachten moeten op tijd inzien en alert zijn op pestgedrag. Indien pestgedrag 

optreedt, moeten leerkrachten actie ondernemen tegen dit gedrag.   

4. Wanneer pesten, ondanks alle inspanningen weer optreedt, voert de school de  

uitgewerkte protocollaire procedure uit.  

5. Dit anti-pestprotocol wordt door het hele team en de oudervertegenwoordiging 

onderschreven en ook alle ouders kunnen dit zien.  

 



Anti-pestprotocol van basisschool ‘De Fontein’:  

Wat is de inhoud van het anti-pestprotocol?  

In het anti-pestprotocol staat dat de school pestgedrag niet accepteert en pesten volgens 

een bepaalde manier aanpakt. O.B.S. De Fontein wil voor alle kinderen die de school 

bezoeken een veilige school zijn. Dit betekent dat de school maatregelen heeft bij 

pestgedrag.  

  

Om welke maatregelen gaat het?  

A. Maatregelen en procedure:   

Voorkomende maatregelen:  

1. De leerkracht bespreekt met de leerlingen de afspraken en regels in de klas, aan het 

begin van het schooljaar. Het plagen en pesten wordt hier benoemd en besproken in alle 

groepen van de school. Vanaf groep 3 t/m 8 worden de regels van het anti-pestprotocol 

besproken.  

2. Als het nodig is, besteedt de leerkracht aandacht aan pestgedrag in een groepsgesprek.  

   

Repressieve maatregelen:  

1. Als er gepest wordt, wordt dat met de betrokken kinderen besproken door de leerkracht 

van het kind. Van dit gesprek worden aantekeningen gemaakt in het kind volgsysteem van 

zowel de Pester als het gepeste kind.  

2. Als er sprake is van herhaald pestgedrag worden de ouders van de Pester in het bijzijn 

van de Pester op de hoogte gesteld van de ongewenste gebeurtenissen in een gesprek op 

school. Aan het eind van dit oudergesprek worden de afspraken met de Pester besproken en 

ook vastgelegd. Ook de straffen worden hierbij verteld. De directeur van de school wordt 

hierbij op de hoogte gesteld van de gesprekken met de kinderen en de ouders en kan de 

gemaakte afspraken terugvinden in het leerling dossier.  

3. Als het probleem zich toch blijft herhalen meldt de leerkracht dit gedrag aan de directeur 

van de school. De leerkracht geeft de directeur een document met daarin de data van de 

gebeurtenissen, de data en inhoud van de gevoerde gesprekken en de vastgelegde 

afspraken zoals die gemaakt zijn om het pesten aan te pakken.   

4. De directeur roept de ouders op school voor een gesprek. Ook het kind kan bij dit gesprek 

zijn. De directeur gaat uit van wat de leerkracht heeft opgeschreven over het kind en vult dit 

verder aan met de nieuwe gebeurtenissen.  

5. Indien het gedrag niet verbetert, kan er een verwijzing plaatsvinden naar het 

maatschappelijk zorgsysteem in de richting de GGZ- Noord-Holland afdeling jeugd.  

6. Een en ander wordt zorgvuldig gedocumenteerd/geschreven in de leerlingenmap.  



7. Indien het pestgedrag van de Pester niet verbetert, en/of de ouders van het kind werken 

onvoldoende mee om het probleem ook aan te pakken kan de directeur van de school 

overgaan tot bijzondere maatregelen. Dat zijn: isoleren/buitensluiten van de Pester of het 

tijdelijk niet mogen volgen van de lessen van de school met een maximum van drie dagen. 

  

Als het kind niet naar de leerkracht durft te stappen als het gepest wordt, dan kan hij/zij naar 

een leerkracht naar keuze gaan. Deze leerkracht, een zogenaamde vertrouwenspersoon 

voor de kinderen, vertelt het probleem aan de direct betrokken leerkracht en ook aan de 

directeur van de school. Geheimhouding van dit probleem moet bij deze terugkoppeling 

gewaarborgd zijn. De leerkracht zal helder en duidelijk moeten maken dat dit ongewenste 

gedrag niet geaccepteerd wordt. De leerkracht biedt in eerste instantie de gepeste leerling 

bescherming, spreekt met de Pester en zijn ouders en richt zich vervolgens op de zwijgende 

kinderen en de meelopers.  

 

Hulp aan het gepeste kind:  

Naast het voorkomen van nieuwe ongewenste ervaringen staat het verwerken van de 

ervaringen. Dit gebeurt door: 

 Gesprekken met de vertrouwenspersoon, bij voorkeur de leerkracht van het kind. Bij 

het vastleggen van ontwikkelingen is het van belang naast de momenten waarin het 

gepest wordt ook wordt gevraagd naar de gewenste vooruitgang.  

 Schriftelijke verwerking door het kind. Het kind krijgt een ‘verwerkingsschriftje’ dat op 

elk gekozen moment door het kind kan worden ingevuld in en buiten schooltijd om. 

Het kind krijgt op die manier de gelegenheid de traumatische ervaringen van zich af 

te schrijven/tekenen.  

 

Hulp aan de Pester: 

Deze hulp kan bestaan uit de volgende activiteiten:  

 Een gesprek waarin zal worden aangegeven welk gedrag niet geaccepteerd wordt op 

de school. Er wordt een schriftelijk verslagje van gemaakt en er komt een afspraak 

over een gevolggesprek.   

 Pestgedrag wordt binnen het team van de school gemeld zodat al het personeel alert 

kan reageren.   

 De ouders worden geïnformeerd van zowel de Pester als het gepeste kind.   

 Van alle gesprekken met de Pester en/of ouders worden verslagen gemaakt. Helpt dit 

niet, dan voert de leerkracht gesprekken met de leerling, waarin zij de oorzaak van 

het pesten gaan bespreken. Daarnaast proberen we de Pester gevoelig te maken 

voor hetgeen hij/zij aanricht bij het gepeste kind.   



 Als het pestgedrag blijft voortduren roept de school de hulp in van de 

Jeugdgezondheidszorg Noord-Holland of de Onderwijsbegeleidingsdienst. Indien dit 

alles niet leidt tot een verbetering zal de ouders geadviseerd worden te kijken naar 

een andere school voor hun kind.  

  

Hulp aan de zwijgende middengroep en de meelopers:  

Deze middengroep is eenvoudiger aan te spreken en te corrigeren, niet alleen door de 

leerkracht maar ook door de ouders.  

 

Hulp aan de ouders 

Met de ouders van het gepeste kind zal overleg zijn over de aanpak en de begeleiding van 

hun kind. De ouders van de Pesters krijgen te weten wat er met hun kind gebeurd. 

De ouders van de zwijgende middengroep en de meelopers moeten zich bij de leerkracht 

kunnen melden als zij van hun kind horen dat er een kind gepest wordt. Ouders kunnen hun 

kinderen zeggen dat zij het verschrikkelijk vinden als kinderen elkaar pesten. Dat als hun 

kind het ziet, het zeker niet mee moet pesten.  

De belangrijkste regel van het pesten luidt: Word je gepest, praat er thuis en op school over.  

Je mag het niet geheim houden!!  

  

De 10 gouden regels vanuit het anti-pestprotocol voor de kinderen zijn:  

1. Je beoordeelt andere kinderen niet op hoe ze eruit zien.  

2. Je sluit een ander kind niet buiten van activiteiten.  

3. Je komt niet zonder toestemming aan de spullen van een ander kind.  

4. Je scheldt een kind niet uit.  

5. Je verzint geen bijnamen.  

6. Je lacht een ander kind niet uit en je roddelt niet over andere kinderen.  

7. Je bedreigt elkaar niet en je doet elkaar geen pijn.  

8. Je accepteert een ander kind zoals hij of zij is.  

9. Je bemoeit je niet met een ruzie door zomaar partij te kiezen. Als je zelf ruzie hebt, praat 

het eerst uit, lukt dat niet dan meld je dat bij de leerkracht.  

10. Als je ziet dat een kind gepest wordt, dan vertel je dat aan de leerkracht.  Dat is dan geen 

klikken!  

   

Protocol extreem gedrag  

Kinderen die zich extreem gedragen wat zich uit in kleding, bewoordingen en gedrag worden 

daar direct op aangesproken door de leerkracht. De ouders/verzorgers worden hier ook 

direct van op de hoogte gesteld en er worden afspraken met ze gemaakt. 



Wanneer kinderen in een bepaalde richting extreem gedrag vertonen met name richting 

rechtsextremisme gekoppeld aan rassenhaat, wordt daar voorlichting over gegeven en 

worden kinderen verplicht daar onder leiding van de leerkracht een werkstuk over te maken 

gevolgd door een klassikale presentatie.  

 

Stappenplan:  

1. Het gedrag wordt geconstateerd.  

2. De leerling wordt aangesproken.  

3. De ouders worden op de hoogte gebracht in samenspraak met de directie.  

4. Er wordt op papier een handelingsplan gemaakt.  

5. Er komt een gepland evaluatiemoment. 


