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Pesten op school. Hoe ga je 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: 
 
VOORWAARDEN 
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 (in samenwerking met de ouders) dat kunnen signaleren en 
duidelijk stelling. 
 
Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch weer de kop opsteekt, moet de school beschikken 
over een directe aanpak. Wij gebruiken hiervoor de ‘’steungroep aanpak’’ uit de Kiva methode. 
 
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. 
 
De intern begeleider is op onze school tevens vertrouwenspersoon. 
 
HET PROBLEEM DAT PESTEN HEEFT: 
Een pestproject alleen is niet voldoende om een eind te maken aan het Pest- probleem. Het is beter 
om het onderwerp regelmatig aan de orde te laten komen, zodat het ook preventief kan werken. 
 
HOE WILLEN WIJ DAAR MEE OMGAAN? 
Op school willen we regelmatig een onderwerp in de kring aan de orde stellen. Onderwerpen als 
veiligheid, omgaan met elkaar, rollen in een groep, aanpak van ruzies etc. kunnen aan de orde komen. 
Andere werkvormen zijn ook denkbaar, zoals; spreekbeurten, rollenspellen, 
Regels met elkaar afspreken over omgaan met elkaar en groepsopdrachten. 
 
Het voorbeeld van de leerkrachten (en thuis de ouders) is van groot 
belang. Er zal minder gepest worden in een klimaat waar de duidelijkheid 
heerst over de omgang met elkaar, waar verschillen worden aanvaard en 
waar ruzies niet met geweld wordt opgelost maar uitgesproken. 
Agressief gedrag van leerkrachten, ouders en de leerlingen wordt niet  
geaccepteerd. Leerkrachten horen duidelijk stelling te nemen tegen 
dergelijke gedragingen. 



 

 

Een effectieve methode om pesten te stoppen of binnen de perken te houden, is het afspreken van 
regels voor de leerlingen. (zie onze basisregels) 
 
Signalen van pesterijen kunnen o.a. zijn: 
-altijd een bijnaam, nooit bij de eigen naam noemen 
-zogenaamde leuke opmerkingen maken over een klasgenoot 
-en klasgenoot voortdurend ergens de schuld van geven 
-briefjes doorgeven –msn- internet 
-beledigen 
-opmerkingen maken over kleding 
-isoleren 
-buiten school opwachten, slaan of schoppen 
-op weg naar huis achterna rijden 
-naar het huis van het slachtoffer gaan 
-schelden of schreeuwen tegen het slachtoffer 
 
Deze lijst kan nog verder worden uitgebreid: je kunt het zo gek niet bedenken of volwassenen en dus 
ook leerlingen hebben het bedacht. Leerkrachten en ouders moeten daarom alert zijn op de manier 
waarop kinderen met elkaar omgaan en duidelijk stelling nemen wanneer bepaalde gedragingen hun 
norm overschrijden.  
 
REGEL 1: 
Een belangrijke stelregel is dat het inschakelen van de leerkracht niet worden 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. 
 
REGEL 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. 
 
REGEL 3: 
Samenwerken zonder bemoeienissen: 
School en gezin halen voordeel uit een goede samenwerking en communicatie. 
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. Bij problemen van pesten zullen de directie en de leerkrachten hun verantwoordelijkheid 
(moeten) nemen en indien nodig overleg voeren met de ouders. De inbreng van de ouders blijft bij 
voorkeur beperkt tot het aanreiken  van informatie, tot het geven van suggesties en tot het 
ondersteunen van de aanpak van de school. 
 
 
 
 
 



 

 

STAP 1: 
Er eerst zelf (en samen) uit te komen. 
 
STAP 2: 
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. 
 
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 aanpak. 
 
STAP 4: 
Bij herhaaldelijke ruzie/pestgedrag neemt de leerkracht duidelijk stelling en houdt een gesprek met de 
leerling die pest/ruzie maakt. De ouders worden op de hoogte gebracht. 
Ook wordt de naam van de ruziemaker/ pester gemeld bij de directie en in het leerlingvolgsysteem 
(Parnassys) bij iedere melding omschrijft de leerkracht ‘de toedracht’. Bij de derde melding worden de 
ouders door de directie op de hoogte gebracht van het ruzie/pestgedrag. 
Leerkracht(en) en ouders proberen in goed overleg samen te werken aan een bevredigende oplossing. 
De leerkracht biedt altijd hulp aan de gepeste en begeleidt de pester, indien nodig in overleg met de 
ouders en/of externe deskundigen. Indien de leerkracht het vermoeden/ idee heeft dat er sprake is van 
onderhuids. We starten met de steungroep aanpak. 
 
STEUNGROEPAANPAK: 
Stap 1: individueel gesprek met gepeste leerling (speciaal formulier) de gepeste leerling heeft een 
steungroep samengesteld (samenstelling; Pester; assistenten of versterker; verdedigers; 
buitenstaanders). De steungroep aanpak wordt toegelicht in de groep. 
Stap 2: steungroep bijeenkomst (zie formulier) belangrijk bij deze bijeenkomst is dat het niet gaat om 
straffen maar om gedragsverandering en terugkerende belangstelling. Er kunnen meerdere 
bijeenkomsten worden gepland, per week of per maand. 
Stap 3: evaluatiegesprek gepeste leerling 
Stap 4: evaluatiegesprek met steungroep 
 
PESTEN 
In zo’n geval stelt de leerkracht een algemeen probleem aan de orde om langs die weg bij het 
probleem in de klas te komen. 
De leerkracht ziet dat een leerling wordt gepest (of de gepeste of medeleerlingen komen het  
bij hem melden) en vervolgens leveren stap 1 t/m 4 geen positief resultaat op voor de gepeste. 
De leerkracht neemt duidelijk een stelling in en er is een vervolg voor de Pester. We starten een 
‘herstelaanpak’. 
 
HERSTELAANPAK: 
Als er kinderen zijn die ondanks de gemaakte afspraken toch doorgaan met pesten en die niet 
ontvankelijk zijn voor de steungroep aanpak, wordt er voor die kinderen een specifiek aanpak ingezet: 
de herstelaanpak. De KiVa trainer stelt samen met de Pester  een plan van aanpak op. Het herstelplan 
wordt ondertekent door ouders/verzorgers van de leerling en de leerling zelf. 


