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2 Waarom een anti pestprotocol? 
 
Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen, als zich 
ongewenste situaties voordoen, elkaar aanspreken op deze regels en afspraken. 
  
Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen stellen we alle kinderen in de 
gelegenheid om met plezier naar school te gaan! 
 
Een klimaat waarin gepest wordt, tast iedereen aan. In een klas waar gepest wordt, kunnen 
alle kinderen slachtoffer worden. Pestgedrag moet dan ook door iedereen serieus worden 
genomen. 
Het lastige is dat veel pestgedrag zich “stiekem” afspeelt, zodat het moeilijk is om er grip op 
te krijgen. En zelfs als het pestgedrag wordt opgemerkt, weten leerkrachten en anderen niet 
altijd hoe ze ermee om kunnen gaan. Docenten en onderwijsondersteunend personeel 
hebben echter een taak (samen met de ouders en de leerlingen zelf) bij het tegengaan van 
pesten. 
Leerlingen moeten weten dat ze hulp kunnen krijgen van volwassenen in de school en 
hierom durven vragen. Volwassenen dienen oog te hebben voor de signalen van kinderen. 
Ze dienen interesse te tonen en te luisteren naar wat de kinderen te vertellen hebben.  
  
Waar het bij het tegengaan van pesten uiteindelijk allemaal omdraait, is het veranderen van 
de houding en gedrag van de leerlingen. 
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3 Pesten 
 
3.1 Wat is pesten? 
 
We spreken van pestgedrag als dezelfde leerling regelmatig en systematisch bedreigd en 
geïntimideerd wordt. Pesten is een vorm van (verbaal) geweld en daarmee 
grensoverschrijdend en zeer bedreigend. 
Over de redenen waarom mensen zich agressief gedragen, bestaan allerlei theorieën. 
Volgens de ene theorie is geweld een onontkoombaar verschijnsel, dat op zijn best op een 
acceptabele wijze kan worden gekanaliseerd, volgens een andere theorie komt geweld voort 
uit frustratie en kan dit worden voorkomen door ontevredenheid weg te nemen, de agressie 
opwekkende omgeving om te vormen en reflectie op het gedrag te stimuleren. 
 
Voorbeelden van pestgedrag 
Met woorden:   vernederen, belachelijk maken 
    schelden 
    dreigen 
    met bijnamen aanspreken 

gemene briefjes, mailtjes, sms’jes/appjes schrijven, berichten 
op sociale media 

Lichamelijk:   trekken aan kleding, duwen en sjorren 
    schoppen en slaan 
    krabben en aan haren trekken 
     opzettelijk ruw doen bij de gymles 
Achtervolgen:   opjagen en achterna lopen 
    in de val laten lopen, klem zetten of rijden 
    opsluiten 
     opwachten na schooltijd 
Uitsluiting:   doodzwijgen en negeren 
    uitsluiten van feestjes 
    buitensluiten bij groepsopdrachten 
     buitensluiten bij gym/buitenspelen 
Stelen en vernielen:  afpakken van bijv. kledingstukken, tas of schoolspullen 
    kliederen op andermans spullen 
    banden lek prikken, fiets beschadigen 
Afpersing:   dwingen om geld of spullen af te geven 
    het afdwingen om iets voor de pestende leerling te doen. 
 
Wat is digitaal pesten? 
Wanneer je in de buurt, op de vereniging of op school gepest wordt, weet je wie de pestkop 
is. Je zou er dan iets van kunnen zeggen tegen de pester. Op internet of via de telefoon 
werkt dit anders, daar kun je ook door iemand gepest worden die je niet kent. Juist dit 
onbekende maakt het pesten via mail, chats, sms, appjes, telefoontjes, sociale media zo 
vervelend. De pester durft dan veel groffer te zijn. 
 
Digitaal pesten 
Pesten en plagen via email-accounts, sociale media, bedreigingen of het plaatsen van 
vervelende foto’s op websites zijn voorbeelden van digitaal pesten. Een andere vorm van 
digitaal pesten is het uitlokken van een vechtpartij en deze filmen met een digitale camera 
van een mobiele telefoon. Dit schokkende filmpje wordt dan op internet gezet. Digitaal 
pesten kan op school maar ook, en vooral, thuis gebeuren. De scheldwoorden, beledigingen 
of bedreigingen kunnen ervoor zorgen dat je je zelfs in je eigen huis niet meer veilig voelt. 
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De gepeste leerling 
Sommige leerlingen lopen meer kans gepest te worden dan anderen. Dat kan met hun 
uiterlijk, gedrag, gevoelens, culturele afkomst en sociale uitingsvormen te maken hebben. 
Bovendien worden kinderen pas gepest in situaties, waarin pesters de kans krijgen om een 
slachtoffer te maken, dus in onveilige situaties. 
Leerlingen die gepest worden doen vaak andere dingen of hebben iets wat anders is dan de 
meeste van hun leeftijdgenoten: doen een andere sport, zijn heel goed in bepaalde vakken 
of juist niet of ze praten ‘te netjes’ of juist niet. 
Een kind dat wordt gepest, praat er thuis niet altijd over. Redenen hiervoor kunnen zijn: 

• schaamte, 

• angst dat de ouders met de school of met de pester gaan praten en dat het pesten 
dan nog erger wordt, 

• het probleem lijkt onoplosbaar, 

• het idee dat het niet mag klikken. 
 
De pestende leerling 
Pesters zijn vaak de sterkeren in hun groep. Zij zijn of lijken populair, maar zijn dat 
uiteindelijk niet. Ze dwingen hun populariteit af door stoer en onkwetsbaar gedrag. Van 
binnen zijn ze vaak onzeker en proberen ze zichzelf groter te maken door een ander kleiner 
te maken. 
Pesters krijgen vaak andere kinderen mee, want wie meedoet, loopt zelf de minste kans om 
slachtoffer te worden. Doorgaans voelen pesters zich niet schuldig want het slachtoffer 
‘vraagt’ er immers om gepest te worden. 
Pestgedrag kan een aantal dieper liggende oorzaken hebben: 

• Een problematische thuissituatie. 

• Een vaak gevoelde anonimiteit (ik besta niet); als een pester zich verloren voelt 
binnen een grote groep, kan hij zich belangrijker maken door een ander omlaag te 
drukken.  

• Teveel nadruk op uiterlijk of prestaties vanuit de thuissituatie, tussen leerlingen 
onderling of tussen leerlingen en de leerkracht. 

• Het moeten spelen van een niet-passende rol. 

• Een voortdurende strijd om de macht in de klas. 

• Geen respect voor de diversiteit van leerlingen en leerkrachten. 

• Een gevoel van incompetentie op school (slechte cijfers of een laag niveau). 

• Een zwak gevoel van autonomie (te weinig zelfstandigheid en verantwoordelijkheid). 
 
De meelopers en andere leerlingen 
Meelopers zijn leerlingen die incidenteel meedoen met het pesten. Dit gebeurt meestal uit 
angst om zelf in de slachtofferrol terecht te komen, maar het kan ook zo zijn dat meelopers 
stoer gedrag wel interessant vinden en dat ze denken in populariteit mee te liften met de 
pester. Verder kunnen leerlingen meelopen uit angst vriendjes of vriendinnetjes te verliezen. 
De meeste leerlingen houden zich afzijdig als er wordt gepest. Ze voelen zich wel vaak 
schuldig over het feit dat ze niet in de bres springen voor het slachtoffer of hulp inschakelen. 
 
Het aanpakken van pesten 
Pesten is onacceptabel en vraagt om een duidelijke en krachtige reactie vanuit de school. 
Daarom hebben wij met ons team een anti pestprotocol opgesteld. 
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4 Het anti pestprotocol Tuindorp-Dr. Jac. P. Thijsseschool 
 
Voorwoord 
 
Inleiding 
Plagen en pesten worden vaak door elkaar gehaald. Plagen gaat tussen twee mensen die 
elkaar aankunnen. De geplaagde kan zichzelf verdedigen. Plagen duurt kort en is vriendelijk 
of grappig van aard. Bij pesten kan een gepest kind zich niet verdedigen. De pester heeft alle 
macht. Pesten komt steeds weer terug en is kwetsend bedoeld. Het draait niet alleen om 
lichamelijk geweld, maar ook om psychisch geweld. Psychisch geweld laat vaak zelfs 
diepere sporen na dan lichamelijk geweld. Het maakt een gepest kind wanhopig, gefrusteerd 
en moedeloos. 
 
Kinderen pesten om verschillende redenen. Het ene kind pest omdat het bang is om zelf 
zondebok te worden. Een ander doet het om stoer te zijn of omdat er een vorm van beloning 
tegenover staat. Het levert iets op om te pesten: kinderen kijken tegen je op, lachen om je, je 
voelt je heel wat. Ook kan er in de klas van alles gebeuren dat pesten in de hand werkt: 
 
Het gepeste kind voelt zich alleen, wordt snel bang en onzeker, verliest zelfvertrouwen en 
eigenwaarde. In vergelijking met kinderen die niet worden gepest, hebben gepeste kinderen 
vaker last van psychische en lichamelijke klachten, zoals hoofdpijn, slaapproblemen, 
buikpijn, bedplassen, faalangst, vermoeidheid en depressie. Deze symptomen lijken veel op 
die bij kinderenmishandeling. De pester blijkt bovendien later vaker in asociaal en crimineel 
gedrag te verzanden dan kinderen die niet pesten. Pesten is een wezenlijk en groot 
probleem. Pestgedrag is schadelijk tot zeer schadelijk voor kinderen, zowel voor de 
slachtoffers als voor de pesters. De omvang en zwaarte van het probleem leiden tot de 
noodzaak van een aanpak door alle opvoeders van jongeren, in het bijzonder door de ouders 
en door de leerkrachten.   
Als men het probleem serieus wil aanpakken, zal een aantal uitgangspunten bij het optreden 
tegen pesten dan ook door betrokken partijen onderschreven moeten worden.  
 
Uitgangspunten  
  

• Pesten moet als een probleem worden gezien door alle direct betrokken partijen: 
leerkrachten, ouders en leerlingen (gepeste kinderen, pesters en de zwijgende 
middengroep).   

• De school moet het pestprobleem voorkomen. Een preventieve aanpak bestaat onder 
meer uit de behandeling van het onderwerp met de leerlingen, waarna met hen 
regels worden vastgesteld.   

• Als pesten desondanks toch optreedt, moeten leerkrachten dat kunnen signaleren en 
vervolgens duidelijk stelling nemen tegen het pesten.  

• Wanneer pesten, ondanks alle inspanningen, een probleem blijft, moet de school 
beschikken over een directe aanpak (curatief).  

  
Doel  
  
De aard van het pestprobleem vraagt, zoals hierboven uit de uitgangspunten blijkt, om een 
aanpak in zowel de voorwaardelijke sfeer als in de sfeer van de directe, curatieve aanpak. 
Wij zouden het doel van dit protocol dan ook kunnen omschrijven als het leveren van een 
bijdrage in de aanpak van het pestgedrag op    
 

• preventief en   

• curatief vlak.  
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De werkwijze op de Tuindorp- Dr. Jac. P. Thijsseschool 
 
Preventief  
  
Wij proberen voor iedereen een goed pedagogisch klimaat te bieden. Je vertrouwd en veilig 
voelen op een school is een belangrijke voorwaarde voor iedereen. Als er een goed 
pedagogisch klimaat heerst in de klas of in de school, dan heeft het kind de ruimte om zich te 
ontwikkelen. Doordat ze ontdekken wat ze kunnen, beleven ze er veel plezier aan. Wanneer 
de kinderen zich op school veilig voelen, zullen ze hier ook graag naar school toe gaan. 
Wanneer een kind zich niet veilig voelt in de klassensituatie, leert het niet lekker, ziet het er 
tegen op om naar school te gaan en zijn leerprestaties blijven achter. Met betrekking tot een 
goed pedagogisch klimaat zijn de volgende elementen van belang.  
  
- Veilige relatie   
Wanneer een kind opgroeit in een liefdevolle en veilige omgeving en zich door andere 
gerespecteerd voelen, kan hij al zijn aandacht op het leren richten. 
- Competentie  
Kinderen krijgen zelfvertrouwen door steeds te ervaren dat ze meer kunnen. Ze leren op 
zichzelf te vertrouwen door steeds meer positieve ervaringen op te doen.  
- Zelfredzaamheid/ zelfstandigheid  
Door de zelfstandigheid en het ontwikkelen van zelfstandigheid, ‘eigen initiatief’, te 
bevorderen, ervaren kinderen dat ze zelf mogen kiezen, beslissingen mogen nemen.   
  
Om te garanderen dat het pedagogisch klimaat op school goed is en de preventieve 
aandacht ook werkelijk aan bod komt (zowel op school-, leerkracht- , leerling-, als 
ouderniveau), gebeuren er op de school verschillende dingen.  
  

• De school heeft gekozen voor de invoering van de methode Leefstijl. De bij de 
methode behorende tweedaagse training voor leerkrachten is door alle 
onderwijskrachten gevolgd. Ook wordt er voor een jaarlijkse ‘opfrisdag’ gezorgd. 
Hiermee is de preventieve aanpak gewaarborgd.  

  
Leefstijl voor jongeren heeft in Nederland bekendheid gekregen als programma van sociaal-
emotionele vaardigheden. Het omvat een scala van vaardigheden zoals kennismaken, 
luisteren, communiceren, zelfvertrouwen, gevoelens uiten, assertiviteit en weerbaarheid, 
conflicten oplossen, omgaan met groepsdruk, risico's inschatten en doelen stellen. Het 
programma bestaat uit (les)materiaal en trainingen leerkrachten en docenten voor het primair 
en voortgezet onderwijs en recentelijk ook voor begeleiders in vrijetijdsactiviteiten.  
Sociale en emotionele competentie.  
Ook voor het optimaal functioneren van kinderen en het ontwikkelen van hun talenten zijn 
competenties als zelfvertrouwen, doordachte beslissingen nemen, luisteren, je gevoelens 
uiten en rekening houden met anderen onmisbaar. Leefstijl is een methode die niet alleen de 
emotionele intelligentie stimuleert maar, doordat kinderen beter in hun vel zitten, ook de 
cognitieve intelligentie.  
Kerndoelen: Gezond en redzaam gedrag.   
Leefstijl sluit aan bij de kerndoelen voor gezond en redzaam gedrag. In de handleidingen die 
bij het programma horen, wordt de aansluiting bij de kerndoelen uitgewerkt. De methode 
biedt naast sociaal-emotionele competenties ook gezondheidsvaardigheden. Bij 
gezondheidsvaardigheden speelt preventie een belangrijke rol. Op steeds jongere leeftijd 
beginnen kinderen te experimenteren met roken, alcohol en drugs. De leeftijdsfase tussen 
tien en veertien blijkt een kritieke periode. Effectieve preventie moet dan ook vóór die leeftijd 
beginnen.  
  

• Binnen de school is de functie van ‘coördinator sociaal-emotionele ontwikkeling’, 
tevens anti pestcoördinator gecreëerd. Enkele punten uit de taakomschrijving van 
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deze functie laten zien waar de accenten liggen en welke mogelijkheden er geboden 
worden.  

  

• Collegiale consultatie en incidenteel wederzijds klassenbezoek, ook rond thema’s die 
raken aan het pedagogisch klimaat, worden gestimuleerd. Het onderwijs in de units 
zal hierbij een stimulerende rol hebben. Er wordt uitgegaan van de 
bekwaamheidseisen leraren primair onderwijs, zoals deze geformuleerd zijn door de 
SBL. Hieronder de indicatoren die van toepassing zijn bij het onderwerp ‘pedagogisch 
klimaat ’. 

• In het schooljaar 2016-2017 is het leerlingenvolgsysteem voor de sociaal-emotionele 
ontwikkeling Zien! ingevoerd. Dit is een hulpmiddel voor de leerkrachten om het 
niveau en de ontwikkeling van de leerling op het sociaal-emotionele gebied te volgen.  

  
Zien! geeft de leerkrachten een helder en betrouwbaar beeld van de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van uw leerlingen. Zien! bestaat uit twee digitale vragenlijsten: een voor de 
leraar en een voor leerlingen vanaf groep 6. De lijsten worden twee keer per schooljaar 
ingevuld. Zoals gebruikelijk binnen LVS kent Zien! de fasen signaleren, analyseren en 
handelen. Het signaleren gebeurt door het invullen van een digitale vragenlijst. 
 
Curatief  
bij de curatieve aanpak op onze school gaan we uit van de uitgangspunten van 
Handelingsgericht werken, oplossingsgerichte gespreksvoering en coöperatief leren. 
 
Enkele uitgangspunten van Handelingsgericht werken (HGW): 
Het onderwijs is afgestemd op de onderwijsbehoeften van elk kind. We denken en handelen 
preventief en proactief. Positieve aspecten van leerling, leerkracht en ouders zijn belangrijk. 
De zorg wordt zoveel mogelijk binnen de klas door de eigen leerkracht geboden.  
 
Onderwijsbehoeften staan centraal. Niet: Wat is er mis met dit kind? Maar: Hoe kan ik mijn 
aanpak en begeleiding afstemmen op wat dit kind nodig heeft?  
 
Onderwijsbehoeften zeggen iets over:  
- wat de leerling aan (extra) ondersteuning nodig heeft om deze doelen te bereiken. 
- de doelen die je voor een leerling in de afgesproken periode nastreeft. 
De intern begeleider vervult een coachende en adviserende rol. Ouders zijn een belangrijke 
partner, de leerlingen participeren actief. De werkwijze is systematisch en transparant. 
 
Er worden gesprekken met kinderen gevoerd. De gesprekken kunnen een moeilijke situatie 
betreffen, die we willen veranderen. We vragen de leerling om met ons mee te denken en 
samen te werken. We betrekken hen actief bij hun ontwikkeling en gedrag. Het gaat om hun 
beleving, mening en ideeën. Deze informatie is waardevol voor het begrijpen van de situatie, 
het formuleren van een doel en het bedenken van een effectieve aanpak. Deze gesprekken 
noemen wij kindgesprekken. Door het voeren van kindgesprekken is er meer betrokkenheid 
van de leerling. De onderwijsbehoeften en de doelen worden in het kindplan verwerkt en op 
een later moment met de leerling geëvalueerd. 
 
Bij het voeren van kindgesprekken passen wij oplossingsgerichte gespreksvoering toe. Dit 
houdt in dat er van het positieve wordt uitgegaan. Oplossingsgerichte vragen, mits goed 
gesteld, stellen zowel een kleuter als een leerling in groep 8 in staat om tot eigen 
oplossingen te komen. De motivatie om te veranderen neemt hierdoor toe en er ontstaat 
meer rust in de begeleiding. De eerste stap op weg naar samenwerking ontstaat door het 
stellen van de zogenaamde nuttigvraag: 'Wat moet er door dit gesprek gebeuren of 
veranderen om te maken dat je achteraf kunt zeggen dat dit een nuttig gesprek was?’. Deze 
vraag zorgt dat de leerling moet bedenken wat hij of zij wil bereiken. Daarna kan er samen 
met de leerkracht naar oplossingen worden gezocht. De tweede stap op weg naar die 
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samenwerking is bespreken met de leerling of het een 'probleem' of een 'beperking' betreft. 
Een beperking is onoplosbaar en dus geen zinvol gespreksonderwerp bij het zoeken naar 
oplossingen. Wel is de vraag hoe je dan met die beperking om moet gaan nuttig. In het 
algemeen geldt binnen het oplossingsgerichte werken dat complimenteren, benoemen van 
wat goed gaat, erg belangrijk is.  
Oplossingsgerichte gespreksvoering kan ook gebruikt worden bij een klassikale aanpak van 
problemen tussen leerlingen in de klas of met lastige klassen in het algemeen. Het 
oplossingsgerichte hierin bestaat met name in het uitgangspunt dat de leerlingen de experts 
zijn. Zij bedenken de oplossingen en blijven zelf verantwoordelijk voor de toepassing van de 
oplossingen. 
 

Leerlingen leren met en van elkaar. Tijdens coöperatief leren werken de leerlingen op een 
gestructureerde manier samen in kleine, heterogeen samengestelde groepen. De 
achterliggende gedachte is dat kinderen niet alleen leren van de interactie met de leerkracht, 
maar ook van de interactie met elkaar. De leerlingen zijn actief met de leerstof bezig, ze 
praten er met elkaar over, waardoor de inhoud van de stof meer betekenis voor hen krijgt. 
Door de samenwerking in een groepje, ontwikkelen leerlingen ook 
samenwerkingsvaardigheden. Samen kunnen werken is een belangrijke vaardigheid om te 
kunnen functioneren in de samenleving. Binnen coöperatief leren kunnen verschillen tussen 
leerlingen benut worden: De ’sterke’ leerlingen zijn model voor de ‘zwakkere’ leerlingen en 
helpen hen. Op hun beurt krijgen de ’sterke’ leerlingen meer inzicht in de leerstof door de 
uitleg die ze aan anderen geven. Door samen te werken, leren de leerlingen in een groep 
elkaar beter kennen. Er ontstaat een klimaat in de klas waarin leerlingen elkaar waarderen, 
begrip voor elkaar hebben en bereid zijn elkaar te helpen. 

Coöperatief leren stimuleert de interactie tussen de leerlingen. Leerlingen zijn met elkaar in 
gesprek over de inhoud van het werk. Interactie tussen leerlingen onderling leidt tot 
ontwikkeling, zowel op cognitief als op sociaal gebied. Op cognitief gebied leren kinderen 
van het verwoorden van hun kennis, gedachten, opvattingen en ideeën, het spiegelen 
hiervan aan die van anderen en eventueel het bijstellen van hun kennis en opvattingen. Ook 
sociale en communicatieve vaardigheden worden door de interactie bevorderd. Bij een 
groepsopdracht moet je anderen gelegenheid geven een inbreng te hebben, leren luisteren 
en reageren en met elkaar tot een goede uitvoering van de opdracht zien te komen. 
Samenwerken is een vaardigheid die van groot belang is om goed te kunnen functioneren in 
het maatschappelijk leven.  
 
Coöperatief leren bevordert een positief pedagogisch klimaat. Door regelmatig coöperatieve 
werkvormen toe te passen wordt duidelijk dat het belangrijk is samen te werken aan 
activiteiten en samen doelen te bereiken. Kinderen leren elkaar beter kennen en er ontstaan 
meer onderlinge relaties. Door te ervaren dat je met verschillende leerlingen prettig samen 
kunt werken, ook met kinderen die heel anders zijn dan jijzelf, ontstaat respect en 
waardering voor elkaar. Juist voor kinderen met speciale leerbehoeften is een veilig 
pedagogisch klimaat een voorwaarde voor ontwikkeling in het reguliere basisonderwijs. 
 
Coöperatief leren heeft een positieve invloed op de groepsrelaties, het zelfvertrouwen van 
leerlingen, de acceptatie van leerlingen met problemen en de vaardigheid om samen te 
werken. 
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5 Bijlagen: 
 
Bijlage 1: Format kindgesprek 

 

Kindplan 

 

Algemeen  

Naam kind:    

Groep:   

Naam leerkracht:     

Ingevuld samen met:   

Datum:  

 

 Doel en ondersteuning   

Nu weet/kan ik al:       

 

 

Doel: straks wil ik 

weten/kunnen:  

 

 

 

Om dat te bereiken ga ik:    

 

 

De leerkracht helpt mij door:   

 

 

Mijn ouders helpen me door:   

 

 

Een vriendje of iemand anders 

die mij kan helpen:  

 

 

 

Materialen en andere 

hulpmiddelen die mij helpen:  

 

 

 

 

 Evaluatie   

Datum:        

 

Meerwerf Basisschool 
Tuindorp- Dr. Jac. P. Thijsse 
Brakkeveldweg 51, 1782 AD Den Helder 
Postadres Stakman Bossestraat 39, 1781 SW Den Helder 
T 0223 615268 
E tuindorp@tuindorpthijsse.nl 
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Wie evalueert:    

 

Hoe weten we dat het doel 

bereikt is? Wat merken, zien 

of horen we dan?    

 

 

Uitkomst van evaluatie:    

 

Hoe verder:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anti pestprotocol Tuindorp-Dr. Jac. P. Thijsseschool 07-12-2017 
 12 

 

 
Bijlage 2: Voorbereiding kindgesprek 

Leerling:                                                              Datum:                                                                     Leerkracht: 
 

1. Voorbereiding: kent het kind de aanleiding en de doel van het gesprek? Waar houden we 
het gesprek en wanneer? Hoe lang gaat het duren? Is het kind voorbereid op het thema van 
het gesprek? 

 
 

2. Thema: waar gaat het gesprek over? Wat wil je als leerkracht bereiken? Wat wil het kind zelf 
bereiken? Is je rol duidelijk voor het kind? Zijn de regels van het gesprek duidelijk? 

 
 
 

3. De moeilijke situatie: wat is moeilijk voor het kind? Hoe zou dat kunnen komen? Wat is de 
rol van de leerling, medeleerlingen, de leerkracht of de ouders? Denk aan afstemming en 
wisselwerking. 

 
 

4. De situatie waarin het goed gaat: wanneer is het probleem er niet? Wanneer lukt het wel? 
Wat is dan de rol van de leerling, medeleerlingen, de leerkracht of de ouders? Positieve 
aspecten: wat gaat juist goed? Wat zijn de talenten en interesses van het kind? Wat is 
verder positief aan het kind en andere betrokkenen? 

 

5. Doel: wat is het doel dat we samen willen bereiken? Wat merken, horen of zien we dan 
concreet? 

 
 
 

6. Manieren om het doel te bereiken: wie kan helpen om de doelen te bereiken? Hoe zou dat 
kunnen? Welke oplossingen heeft het kind zelf? Welke aanvullingen heeft de leerkracht? 
Loop samen de hulpzinnen onderwijsbehoeften langs. 

 
 

7. Afspraken: wat gaan we doen? Wie doet dat en hoe? Wanneer evalueren we of het ons 
gelukt is? 

 
 
  

8. Evaluatie: zijn onze doelen van het gesprek bereikt? Was het een prettig gesprek? Waarom 
(niet)? 
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Bijlage 3: 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 4: 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 Kevin 
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 is benoemd 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 empathisch 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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Bijlage 5: Leidraad voor gesprekken met 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 zogenaamde schouderklopjes kan het zelfrespect vergroot 
worden of weer terug komen. 
Stimuleer uw kind tot het beoefenen van een sport of het uitoefenen van een hobby. 
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 of het uitoefenen van een hobby. 
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. 
 
 
 
 
 
 

 
 


