Pestprotocol Antoniusschool
Pesten op school.

Hoe gaan wij er mee om?

Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder
ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken.
Daar zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden:


Pesten moet als probleem worden gezien door alle direct betrokken partijen:
leerlingen (gepeste kinderen, pesters en de zwijgende groep), leerkrachten en de
ouders/ verzorgers (hierna genoemd: ouders)



De school moet proberen pestproblemen te voorkomen. Los van het feit of pesten
wel of niet aan de orde is, moet het onderwerp pesten met de kinderen
bespreekbaar worden gemaakt, waarna met hen regels worden vastgesteld.



Als pesten optreedt, moeten leerkrachten en ouders in samenwerking met elkaar
dat kunnen signaleren en duidelijk stelling nemen.



Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch weer de kop opsteekt, moet de
school beschikken over een directe aanpak.



Wanneer het probleem niet op de juiste wijze wordt aangepakt of de aanpak niet
het gewenste resultaat oplevert, dan is de inschakeling van een
vertrouwenspersoon nodig. De vertrouwenspersoon kan het probleem
onderzoeken, deskundigen raadplegen en het bevoegd gezag adviseren.



Op iedere school is een interne- en externe vertrouwenspersoon aangesteld. Op
De Antoniusschool is intern:Olga Lindeman (IB-er) en extern: Maartje Mateijsen
(moeder van Rijk en Lieve).
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Hoe willen wij daar op de Antoniusschool mee omgaan?


Op school worden de schoolregels besproken en de groepsregels worden
vastgesteld. Tijdens de informatieavonden voor de ouders besteedt de leerkracht
ook aandacht aan het bovenstaande.



Onderwerpen als veiligheid, omgaan met elkaar, omgaan met verschillen, rollen in
een groep, aanpak van ruzies etc. komen aan de orde.



Er wordt gebruik gemaakt van verschillende (samen)werkvormen als
kringgesprekken, het voorlezen of vertellen van verhalen, rollenspelen,
coöperatief leren en andere werk en/of spelvormen



Het voorbeeld van de leerkrachten en thuis de ouders is van groot belang. Er zal
minder gepest worden in een klimaat waar duidelijkheid heerst over de omgang
met elkaar, waar verschillen worden aanvaard en waar ruzies niet met geweld
worden opgelost, maar uitgesproken. Agressief gedrag van leerkrachten, ouders
en de leerlingen wordt niet geaccepteerd. Alle betrokkenen horen duidelijk stelling
te nemen tegen dergelijke gedragingen.



Bij problemen wordt er in de groep een sociogram afgenomen. De kinderen
worden dan bevraagd over met wie ze graag samen spelen of samen werken. Het
sociogram wordt tijdens de groepsbespreking met de intern begeleider besproken.
De leerkracht gebruikt dit bij groepssamenstellingen, groepsopdrachten, etc.



Bij het niet goed naleven van schoolregels wordt de leerling daarop aangesproken
door de leerkracht en wordt er een eventuele notitie gemaakt in ParnasSys. Bij
grensoverschrijdend gedrag worden de ouders op de hoogte gesteld.



Bij het oplossen van conflicten gaan we uit van de ‘win-win’ oplossingen (zie
bijlagen).



Leerlingen, leerkrachten, directie en ouders zorgen in samenwerking met elkaar
voor de bewaking van een goed pedagogisch klimaat waarbij de nadruk gelegd
wordt op ‘goed gedaan’ en het geven van complimentjes. We noemen dit op de
Antoniusschool de ‘goed gedaan cultuur’ (zie bijlagen).
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Voor de leerkracht zijn aanvullende materialen aanwezig in de orthotjeek en
kunnen we de GGD Pest kist huren.

Doelstelling Pestprotocol
Met dit pestprotocol willen alle betrokkenen bij de Antoniusschool laten zien dat:


alle kinderen zich in hun basisschoolperiode veilig mogen voelen, zodat zij zich
optimaal kunnen ontwikkelen



we door regels en afspraken zichtbaar te maken, het mogelijk maken dat
kinderen en volwassenen, als er zich ongewenste situaties voordoen, elkaar aan
kunnen spreken op deze regels en afspraken



we door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen, we alle kinderen in de
gelegenheid stellen om met veel plezier naar school te gaan!

Dit protocol wordt onderschreven door leerkrachten, vertegenwoordigers van
de ouders uit de medezeggenschapsraad, directie en bestuur.
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Uitgangspunten
1 Een belangrijke stelregel is dat het inschakelen van de leerkracht niet wordt opgevat
als klikken. Vanaf de kleutergroep brengen we kinderen dit al bij:
je mag niet klikken, maar……
als je wordt gepest of als je ruzie met een ander hebt en je komt er zelf
niet uit dan mag je hulp aan de leerkracht vragen. Dit wordt niet gezien als klikken.
2 Een tweede stelregel is dat een medeleerling ook de verantwoordelijkheid heeft om
het pestprobleem bij de leerkracht aan te kaarten. Alle leerlingen zijn immers
verantwoordelijk voor een goede sfeer in de groep.
3 Samenwerken zonder bemoeienissen:
School en gezin halen voordeel uit een goede samenwerking en communicatie. Ook
ouders hebben dus de verantwoordelijkheid om een pestprobleem bij de leerkracht aan
te kaarten.
Dit neemt niet weg dat iedere partij moet waken over haar eigen grenzen.


Het is bijvoorbeeld niet de bedoeling dat ouders naar school komen om eigenhandig
een probleem voor hun kind op te komen lossen.

Tijdens de jaarlijkse informatieavond worden de ouders ingelicht over de groeps- en
schoolregels.

Bij problemen van pesten zullen de directie en de leerkrachten hun verantwoordelijkheid
nemen en overleg voeren met de ouders. De inbreng van de ouders bestaat uit het
aanreiken van informatie, tot het geven van suggesties en tot het ondersteunen van de
aanpak van de school.
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Aanpak van ruzies en pestgedrag in drie stappen
Wanneer leerlingen ruzie met elkaar hebben en/of elkaar pesten proberen zij en wij:
STAP 1:
Er eerst zelf dus samen er uit te komen volgens de ‘stopmethode’.
Op het moment dat een 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. De leerkracht maakt vervolgens een afspraak met de
leerlingen om het voorval te bespreken.
STAP 2:
De leerkracht brengt de partijen bij elkaar voor een verhelderend gesprek en probeert
samen met hen de ruzie of pesterijen op te lossen (‘win-winmethode’) en afspraken te
maken.
Bij herhaling van pesterijen / ruzies tussen dezelfde leerlingen volgen er sancties en
wordt er een notitie gemaakt in ParnasSys.
STAP 3:
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 bijlage consequenties).
Ook wordt de naam van de ruziemaker/ pester in ParnasSys genoteerd. Leerkracht(en)
en ouders proberen in goed overleg samen te werken aan een bevredigende oplossing.
Een kort verslag van dit gesprek met de gemaakte afspraken komt in ParnasSys te
staan.
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Consequenties
De leerkracht ziet dat een leerling wordt gepest (of de gepeste of medeleerlingen komen
het bij hem melden), en vervolgens leveren stap 1 tot en met 3 geen positief resultaat op
voor de gepeste.
De leerkracht neemt dan duidelijk een stelling in.
De straf is opgebouwd in 5 fases; afhankelijk hoelang de pester door blijft gaan met zijn/
haar pestgedrag en geen verbetering vertoond in zijn / haar gedrag:
De 5 fases
FASE 1:


Door gesprek: bewustwording voor wat hij met het gepeste kind uithaalt



Afspraken maken met de pester over gedragsveranderingen. De naleving van deze
afspraken worden regelmatig besproken met het kind ( evaluatie).



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



Een gesprek met de ouders. Een (tweede) evaluatiegesprek met ouders naar
aanleiding van de gemaakte afspraken uit het vorige gesprek.

FASE 2:


Een gesprek met de ouders, als voorgaande acties en eerdere gesprekken met
ouders op niets uitlopen zijn. De medewerking van de ouders wordt nadrukkelijk
gevraagd om een einde aan het probleem te maken. De school heeft alle
activiteiten vastgelegd en de school heeft al het mogelijke gedaan om een einde
te maken aan het pestprobleem.



De Intern Begeleider is bij het gesprek aanwezig.

FASE 3:


Bij aanhoudend pestgedrag kan deskundige hulp worden ingeschakeld zoals de
Schoolbegeleidingsdienst, de schoolarts van de GGD of schoolmaatschappelijk
werk.



De Intern begeleider blijft betrokken en coördineert.



De intern begeleider coacht de leerkracht en evalueert regelmatig.
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FASE 4:


Bij aanhoudend pestgedrag kan er voor uiteindelijk gekozen worden om een
leerling tijdelijk in een andere groep te plaatsen.



De directie wordt ingeschakeld en coördineert.

FASE 5:


In extreme gevallen kan een leerling geschorst/ time-out of verwijderd worden.



De directie initieert.
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De begeleiding
De begeleiding geven we op De Antoniusschool via een drie-sporenbeleid:


Begeleiding van de gepeste leerling



Begeleiding van de pester



Begeleiding van de andere kinderen van de groep

BEGELEIDING VAN DE GEPESTE LEERLING:


Medeleven tonen en 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 als de leerling zich anders/beter opstelt.



Praten met de ouders van de gepeste leerling.



Het gepeste kind niet overbeschermen. 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



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.



Straffen als het kind wel pest / belonen als kind zich aan de regels houdt.



Kind leren niet meteen kwaad te reageren, leren beheersen, de ‘stop-eerstnadenken-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? (bijv. problematische thuissituatie, buiten
gesloten voelen, jaloezie, verveling, baas willen zijn (macht), voortdurend de
competitie aan gaan, in een niet passende rol worden gedrukt).



In overleg met de Intern Begeleider hulp inschakelen; sociale
vaardigheidstrainingen ( SOFA) ; Jeugdgezondheidszorg; huisarts;
schoolbegeleidingsdienst
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BEGELEIDING VAN DE ANDERE KINDEREN VAN DE GROEP


De kinderen middels gesprekken bewust maken van de invloed die ze (kunnen)
hebben ten aanzien van het voortbestaan of het stoppen van het pestgedrag



De kinderen stimuleren om voor zichzelf op te komen



De kinderen stimuleren om voor een ander op te komen



De sterke kanten van de gepeste leerling benadrukken



Samen spelen en samen werken met het gepeste kind stimuleren door
bijvoorbeeld voor de pauze een buitenspeelplan te maken (wie speelt met wie,
wat en waar)



Kinderen aanspreken op hun verantwoordelijkheid voor het behoud van een goede
sfeer in de groep



Herhalen van de school- en groepsregels



Benadrukken dat kinderen verschillend mogen zijn.
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Adviezen aan de ouders
OUDERS VAN DE GEPESTE KINDEREN
a) Houd de communicatie met uw kind open, blijf in gesprek met uw kind.
b) 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.
c) Pesten op school kunt u het beste direct met de leerkracht bespreken
d) Door positieve stimulering en zgn. schouderklopjes kan het zelfrespect vergroot
worden of weer terug komen.
e) Stimuleer uw kind tot het beoefenen van een buitenschoolse activiteit.
f)

Steun uw kind in het idee dat er een einde aan het pesten komt

OUDERS VAN DE PESTERS
a) Neem het probleem van uw kind serieus
b) Raak niet in paniek: elk kind loopt kans pester te worden
c) Probeer achter de mogelijke oorzaak te komen
d) Maak uw kind gevoelig voor wat het anderen aandoet
e) Besteed extra aandacht aan uw kind
f)

Stimuleer uw kind tot het beoefenen van een buitenschoolse activiteit.

g) Corrigeer ongewenst gedrag en benoem het goede gedrag van uw kind
h) Maak uw kind duidelijk dat u achter de beslissing van school staat
ALLE ANDERE OUDERS
a) Neem de ouders van het gepeste kind serieus
b) Stimuleer uw kind om op een goede manier met andere kinderen om te gaan
c) Corrigeer uw kind bij ongewenst gedrag en benoem goed gedrag.
d) Geef zelf het goede voorbeeld
e) Leer uw kind voor anderen op te komen.
f)

Leer uw kind voor zichzelf op te komen
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Bijlage Win-Win oplossing
Op de Antoniusschool mogen wij allemaal verschillend zijn .Conflicten horen erbij en
geven je de mogelijkheid om je verder te ontwikkelen. Dit betekent dat wij de kinderen
de kans geven om zelf hun conflicten op te lossen. Waarbij de leerkracht een neutrale
positie in neemt
( niet veroordelend). De oplossing van een conflict moet in redelijke mate tegemoet
komen aan de wensen van de betrokkenen. Als de oplossing voor beiden goed is, dan
spreken we van een win-win-oplossing.
Bijlage Stopmethode
Als je wilt dat een ander stopt met “iets”dat jij niet wilt, dan zeg je Stop! Dat wil ik
niet!.
De ander moet direct stoppen !
Dit houdt in tot hier en niet verder. Het is dan ook overduidelijk wanneer iemand in
overtreding is, dus door een stop heen gaat. Dit mag direct gemeld worden bij de
leerkracht. De leerkracht roept de betrokken bij zich en laat de kinderen samen een
win-winoplossing zoeken voor het conflict. Er wordt bewust niet naar de oorzaak
gevraagd om welles-nietes situaties te voorkomen. Als de kinderen er niet samen
uitkomen, maakt de leerkracht een afspraak om er op een later tijdstip, samen met de
betrokkenen, op terug te komen
Bijlage Goed gedaan-/ complimenten –cultuur
Het gewenste gedrag willen wij versterken door het geven van complimentjes.
Een complimentje geeft het kind de uitdaging om hetzelfde gedrag nog eens te vertonen.
Deze goed gedaan cultuur geeft de kinderen zekerheid, duidelijkheid en zelfvertrouwen.
Dit zorgt voor een gevoel van veiligheid.
Bijlage Tien gouden regels
De 10 gouden regels vanuit het pestprotocol voor de kinderen zijn:
1. Je beoordeelt andere kinderen niet op hun uiterlijk.
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 en je verzint geen bijnamen.
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5. Je lacht een ander kind niet uit en je roddelt niet over andere kinderen.
6. Je bedreigt elkaar niet en je doet elkaar geen pijn.
7. Je accepteert een ander kind zoals hij of zij is.
8. Je bemoeit je niet met een ruzie door zomaar partij te kiezen.
9. Als je zelf ruzie hebt, praat het eerst uit, lukt dat niet dan meld je dat bij de
overblijfkracht of de leerkracht.
10. Als je ziet dat een kind gepest wordt, dan vertel je dat aan de overblijfmoeder of de
leerkracht. Dat is dan geen klikken!
Bijlage Leidraad voor een gesprek met de gepeste leerling
Feiten











Klopt het dat je gepest wordt? (h)erkenning van het probleem
Door wie word je gepest? (doorvragen: zijn er nog meer?)
Waar word je gepest? (doorvragen: zijn er nog meer plekken?)
Hoe vaak word je gepest?
Hoe lang speelt het pesten al?
Weten je ouders of andere personen dat je gepest wordt?
Wat heb je zelf tot nu toe aan het pesten proberen te doen?
Zijn er kinderen die jou wel eens proberen te helpen?
Wat wil je dat er nu gebeurt; wat wil je bereiken?
Bespreek samen met de leerling wat hij/zij kan doen tegen het pesten en bekijk
waar de leerling aan wil werken om de situatie te verbeteren. Let daarbij op de
volgende aspecten:
-

Hoe communiceert de leerling met anderen?
Welke lichaamstaal speelt een rol?
Hoe gaat de leerling om met zijn gevoelens en hoe maakt hij deze kenbaar
aan anderen?
Heeft de leerling genoeg vaardigheden om weerbaarder gedrag te tonen
richting de pester?
Geef de kinderen de tijd om te antwoorden (vul het niet alvast zelf in)

Gepeste jongeren lopen vaak rond met het gevoel dat er iets mis is met ze. Daardoor
hebben ze moeite om voor zichzelf op te komen. Ergens is er iets in zichzelf dat de
pester gelijk geeft. Besteed hier aandacht aan want niemand kan een ander “klein
maken” zonder diens toestemming!
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Bijlage Leidraad voor een gesprek met een leerling die pest
Het doel van dit gesprek is drieledig:
 de leerling confronteren met zijn gedrag en de pijnlijke gevolgen hiervan,
 achterliggende oorzaken boven tafel proberen te krijgen,
 het schetsen van de stappen die volgen wanneer het pestgedrag niet stopt.
Confronteren
Confronteren en kritiek geven is niet hetzelfde.
Confronteren is:
 probleemgericht en richt zich op gedrag wat waar te nemen is. Zodra we
interpretaties gaan geven aan gedrag, wordt het persoonsgericht, bijvoorbeeld: je
hebt de muts van Piet verstopt. Dat doe je zeker omdat je graag de lolligste bent!
Zodra we gaan interpreteren reageren we een gevoel van frustratie op die ander
af en zijn we gestopt met confronteren en begonnen met kritiseren.
 relatiegericht. Je bent heel duidelijk op de inhoud, in wat je wilt en niet wilt maar
met behoud van de relatie, bijvoorbeeld. Ik vind dat je heel erg gemeen doet
tegen haar en ik wil dat je daarmee ophoudt. Zeg nooit: “Je bent heel gemeen”!
Je wilt duidelijk verder met de jongere. Kritiek op de persoon voelt als een
beschuldiging/afwijzing. Eigenlijk zeg je daarmee dat de pester een waardeloos
mens is.
 specifiek blijven. Je benoemt de situatie waar het over gaat en vermijdt woorden
als altijd, vaak en meestal. Kritiek wordt vaak algemeen.
 veranderingsgericht. Je stelt zaken vast en gaat vervolgens inventariseren hoe het
anders kan.
Achterliggende oorzaken:
Nadat het probleem benoemd is, richt jij je op het waarom? Hoe komt het dat je dit
gedrag nodig hebt? Wat levert het jou op? Wat reageer je af op die ander? Etc.
Maak duidelijk dat er een tekort aan empatisch vermogen zichtbaar wordt in dit gedrag.
Wat ga je daaraan doen?
Ook hier geldt: Geef de kinderen de tijd om te antwoorden (vul het niet alvast zelf in)!
Het pestgedrag moet stoppen
Wees duidelijk over de stappen die volgen, wanneer het pestgedrag niet stopt (zie
richtlijnen pesten).
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