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Voorwoord 
 
Dit gedragsprotocol heeft tot doel, dat alle kinderen zich op onze school veilig voelen, zodat 
zij zich optimaal kunnen ontwikkelen en met veel plezier naar school gaan. 
Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen, als er zich 
ongewenste situaties voordoen, elkaar aanspreken op dit gedrag. 
Pesten kan een heel groot probleem zijn. Pestgedrag vind je bij kinderen van alle leeftijden. 
Het is belangrijk oog te hebben voor het onderscheid tussen pesten en plagen. Pesten kan 
en mag nooit getolereerd worden. Oorzaken van pestgedrag kunnen zijn: een 
problematische thuissituatie, voortdurend gevoel van anonimiteit (buitengesloten voelen), 
voortdurend in een niet passende rol geduwd worden, met elkaar de competitie aangaan 
en/of een strijd om de macht op school of in de buurt. 
Plagen is vaak incidenteel, onbezonnen en spontaan negatief gedrag, m.a.w. het is eerder 
een onschuldige eenmalige activiteit waarbij humor een rol kan spelen. Het herhaaldelijk en 
langdurig karakter ontbreekt hier. Het plagen speelt zich meestal af tussen twee (kinderen of 
groepen)  min of meer gelijken onder elkaar.  
Wanneer een leerling echter gepest wordt, betekent dit dat de leerling continu het 
slachtoffer is van pesterijen. Wat de leerling ook doet, het is nooit goed. Het pesten speelt 
zich ook niet af tussen gelijken, er is sprake van machtsverschil. 
 
Signalen van pesterijen kunnen o.a. zijn: 

o altijd een bijnaam, nooit bij de eigen naam noemen 
o zogenaamde leuke opmerkingen maken over een klasgenoot 
o een klasgenoot voortdurend ergens de schuld van geven 
o beledigen 
o opmerkingen maken over kleding 
o isoleren 
o buiten school opwachten, slaan of schoppen 
o op weg naar huis achtervolgen 
o naar het huis van het slachtoffer gaan 
o bezittingen afpakken of vernielen 
o schelden of schreeuwen tegen het slachtoffer 
o pesten via internet. 

 
De lijst kan natuurlijk nog verder worden uitgebreid; leerkrachten en ouders moeten daarom 
alert zijn op de manier waarop kinderen met elkaar omgaan en duidelijk stelling nemen 
wanneer bepaalde gedragingen de norm overschrijden. 
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1. Op de St. Josephschool willen wij zo met elkaar omgaan 
 
Deze regels gelden op school en daarbuiten. 
 

1. Doe niets bij een ander kind wat je zelf ook niet prettig vindt. 
2. Kom niet aan een ander als de ander dat niet wil. 
3. We noemen elkaar bij de voornaam en gebruiken geen scheldwoorden. 
4. Als je kwaad bent, ga je niet slaan of schoppen. Je probeert eerst samen te praten. 

Lukt dat niet, ga dan naar de meester of juf. 
5. Niet: zomaar klikken. Wel: aan de juf of meester vertellen als er iets gebeurt wat je 

niet prettig vindt. 
6. Vertel de meester of de juf wanneer jij of iemand anders wordt gepest. 
7. Blijft de pester doorgaan, dan aan de meester of juf vertellen. 
8. Word je gepest, praat er dan ook thuis over, je moet het niet geheim houden. 
9. Uitlachen, roddelen of dingen afpakken vinden we niet goed. 
10. Niet aan spullen van een ander zitten. 
11. Je moet naar elkaar luisteren. 
12. Iemand niet op zijn uiterlijk beoordelen. 
13. Nieuwe kinderen willen we goed ontvangen en opvangen op onze school. Zij zijn van 

harte welkom en moeten juist in het begin goed opgevangen worden. 
14. Opzettelijk iemand pijn doen, opwachten buiten school en elkaar achterna zitten om 

te pesten is beslist niet toegestaan. 
15. Probeer een ruzie met praten op te lossen. Daarna kun je dan ook weer gewoon met 

elkaar omgaan in de groep. 
 
Kinderen mogen in de eigen groep een aanvulling geven op deze vastgestelde schoolregels, 
in overleg met de leerkracht. De aanvulling wordt opgesteld door en met de groep, dit zijn 
de groepsregels. 
Zowel de schoolregels als de groepsregels zijn zichtbaar in de klas opgehangen. 
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2. Aanpak van ruzies en pestgedrag in 4 stappen 
 
Wanneer leerlingen ruzie met elkaar hebben en/of elkaar pesten, proberen we: 
Stap 1: 
Er eerst zelf (en samen) uit te komen. 
Stap 2: 
Op het moment dat één van de leerlingen er niet uitkomt (in feite het onderspit delft en 
verliezer of zondebok wordt) moet deze leerling het probleem aan de meester of juf 
voorleggen. 
Stap 3: 
De leerkracht brengt de partijen bij elkaar voor een verhelderingsgesprek en probeert samen 
met hen de ruzie of pesterijen op te lossen en (nieuwe) afspraken te maken. Bij herhaling 
van pesterijen / ruzies tussen dezelfde leerlingen volgen sancties (zie consequenties). 
Stap 4:  
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 bij consequenties). 
Voor pesten op het schoolplein wordt de pleinmap gebruikt. De leerkracht maakt melding 
van het gedrag en omschrijft de toedracht. Bij een derde vermelding worden de ouders op 
de hoogte gebracht van het ruzie-pestgedrag. Als daar aanleiding voor is kan dit ook al 
eerder gebeuren. Leerkrachten en ouders proberen in goed overleg samen te werken aan 
een bevredigende oplossing. 
De leerkracht biedt altijd hulp aan de gepeste leerling en begeleidt de pester, indien nodig in 
overleg met de ouders en/of externe deskundigen. 
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3. Consequenties 
Op pestgedrag staan sancties. De leerkracht neemt altijd duidelijk stelling en neemt de 
hieronder genoemde maatregelen. 
De straf is opgebouwd in 5 fases, afhankelijk van hoelang de pester door blijft gaan met het 
pestgedrag en geen verbetering toont in het gedrag. 
 
Fase 1: 

o een of meerdere pauzes binnen blijven 
o nablijven tot alle kinderen naar huis zijn 
o een schriftelijke opdracht zoals een stelopdracht over de toedracht en de rol van de 

pester in het pestprobleem 
o door gesprek(ken): bewustwording van het pestgedrag en wat dat voor de gepeste 

leerling betekent 
o afspraken maken met de pester over gedragsveranderingen 
o aan het eind van de week wordt het gedrag van de leerling geëvalueerd. 

Fase 2: 
Een (vervolg)gesprek met de ouders, als voorgaande acties niet het gewenste resultaat 
opleveren. De medewerking van de ouders wordt nadrukkelijk gevraagd om een einde te 
maken aan het probleem. De school kan aan de ouders verregaande eisen stellen met 
betrekking tot het gedrag van het kind. 
Fase 3: 
Bij aanhoudend pestgedrag kan deskundige hulp worden ingeschakeld, bijvoorbeeld de 
Onderwijsbegeleidingsdienst of de schoolarts. 
Fase 4: 
Bij aanhoudend pestgedrag kan er ook voor gekozen worden de leerling (tijdelijk) in een 
andere groep te plaatsen. 
Fase 5: 
In extreme gevallen kan een leerling geschorst of verwijderd worden. Hiervoor geldt het 
protocol van de Sophia Stichting, waaronder de St. Josephschool ressorteert. Hierbij worden 
ook altijd de inspectie van het basisonderwijs en de leerplicht-ambtenaar betrokken. 
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4. Begeleiding van de gepeste leerling 
Belangrijk is de leerling die gepest wordt op een goede manier te begeleiden.  
 
Leidraad daarbij zijn de volgende suggesties: 

o medeleven tonen, luisteren en vragen: hoe en door wie wordt er gepest 
o nagaan hoe de leerling zelf reageert; wat doet hij/zij voor, tijdens en na het pesten 
o huilen of heel boos worden is juist vaak een reactie die een pester wil uitlokken. Het 

is belangrijk de leerling te  laten inzien, dat je op een andere manier kan reageren 
o zoeken naar en oefenen van een andere reactie (bijvoorbeeld je niet afzonderen) 
o de gepeste leerling in laten zien waarom iemand pest 
o nagaan welke oplossing de leerling zelf wil 
o sterke kanten van de leerling benadrukken 
o belonen als de leerling zich anders/beter opstelt 
o praten met de ouders van de gepeste leerling en de ouders van de pester 
o de gepeste leerling niet in een uitzonderingspositie plaatsen; niet overbeschermen. 
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5. Begeleiding van de pester  
 
Ook de pester heeft aandacht en begeleiding nodig. 
 
De volgende suggesties kunnen daarbij helpen: 

o veel praten: zoeken naar de reden van ruziemaken / pesten (baas willen zijn, jaloezie, 
verveling, buitengesloten voelen) 

o laten inzien wat het effect van het gedrag is voor de gepeste leerling 
o excuses aan laten bieden 
o in laten zien welke sterke (leuke) kanten de gepeste heeft 
o benadrukken dat pesten niet getolereerd wordt 
o kinderen leren eerst na te denken, zelfbeheersing en respect te tonen 
o contact tussen ouders en school: wat is de oorzaak van het pestgedrag? Elkaar 

informeren en overleggen over de aanpak 
o suggesties doen voor sport en spel in clubverband: het kind kan op die manier 

ervaren dat contact met andere kinderen leuk kan zijn  
o inschakelen hulp: sociale vaardigheidstraining, schoolarts, huisarts etc. 
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6. Adviezen aan ouders 
 
Ouders van gepeste kinderen: 

o blijf in gesprek met uw kind 
o als pesten niet op school gebeurt, maar in de buurt, probeer dan in contact te komen 

met de ouders van de pester om het probleem bespreekbaar te maken 
o pesten op school kunt u het beste direct met de leerkracht bespreken 
o door een positieve stimulering kan het zelfrespect van uw kind vergroot worden 
o stimuleer uw kind overal mee door te blijven gaan, dus geen uitzondering willen zijn 
o steun uw kind in het idee dat er een einde aan het pesten komt. 

 
Ouders van pesters: 

o neem het probleem van uw kind serieus 
o raak niet in paniek: elk kind loopt kans pester te worden 
o probeer achter de mogelijke oorzaak te komen 
o maak uw kind gevoelig voor wat het anderen aandoet 
o besteed extra aandacht aan uw kind 
o stimuleer uw kind tot het beoefenen van sport 
o corrigeer ongewenst gedrag en benoem het goede gedrag 
o maak uw kind duidelijk dat u achter het beleid van de school staat. 

 
Alle ouders: 

o neem de ouders van het gepeste kind serieus 
o stimuleer uw kind om op een goede manier met andere kinderen om te gaan 
o corrigeer uw kind bij ongewenst gedrag en benoem goed gedrag 
o geef zelf het goede voorbeeld 
o leer uw kind voor anderen op te komen 
o leer uw kind voor zichzelf op te komen. 

  
Lisse, 1 juni 2015 
  
Dit gedragsprotocol wordt onderschreven door het schoolteam, de oudervereniging en de 
medezeggenschapsraad van de St. Josephschool 
 


