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Anti Pestprotocol 
 
 

Achtergrond 
 

Uitgangspunt 
 
Een van de kernwaarden van de prof. dr. Gunningschool is veiligheid. Om dit te kunnen 
bereiken is een goed pedagogisch schoolklimaat van groot belang. 
 
Docenten, onderwijsondersteunend personeel, mentoren en schoolleiding bevorderen deze 
ontwikkelingen door het scheppen van een open en prettige werksfeer in de klas en 
daarbuiten. 
 
Er is ruimte voor iedereen om zichzelf te zijn zolang dat niet betekent dat de afgesproken 
regels overtreden worden of dat persoonlijke grenzen overschreden worden. 
 
Pesten betekent dat iemands grenzen overschreden worden en dat past niet in een prettig 
en veilig klimaat voor allemaal. 
 
Het pestprotocol moet worden gezien als onderdeel van een schoolbreed beleid tegen 
pesten. Schoolbreed beleid betekent dat er verschillende acties en interventies worden 
ingezet op zowel school- klas- en leerlingniveau. Tevens is het bij een schoolbreed beleid van 
groot belang dat ouders worden betrokken en dat interventies om pesten te voorkomen zich 
richten op alle kinderen, niet alleen op pesters en gepeste kinderen.  
 
Het pestprotocol beschrijft wat we onder pesten verstaan, hoe pesten voorkomen kan 
worden en wat de aanpak is als er gepest wordt. 
Het pestprotocol beschrijft wat gedaan wordt als pestgedrag voorkomt en geeft handvatten 
in de vorm van een stappenplan.    
 
 

    Pesten op de prof.dr. Gunningschool 
 
Pesten kan een grote invloed hebben op de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
Bij onze leerlingen ligt pesten (het herkennen van pesten en het omgaan met) 
gecompliceerder dan voor leerlingen in het regulier onderwijs.  
Onze leerlingen kunnen moeite hebben met het interpreteren van andermans gedrag en het 
inschatten van sociale interacties. Vaak vinden ze het moeilijk om de gevolgen van hun eigen 
gedrag goed in te schatten. Ze kunnen zich gemakkelijk laten verleiden om mee te gaan in 
pestgedrag, bijvoorbeeld om erbij te horen.   
 
 
 
 
 
 



   Het verschil tussen plagen en pesten 
 
Plagen 
We spreken over plagen wanneer leerlingen min of meer aan elkaar gewaagd zijn. Het 
vertoonde gedrag is onschuldig en nodigt uit tot een reactie van een zelfde soort. Het gaat 
dan om een spel, dat door geen van de betrokkenen als bedreigend of vervelend wordt 
ervaren.  
Plagen is niet systematisch en heeft geen nadelige gevolgen voor degene die het ondergaat. 
Er is sprake van een pedagogische waarde: door elkaar eens uit te dagen, leren kinderen 
heel goed om met allerlei conflicten om te gaan. Dat is een vaardigheid die hen later in hun 
leven van pas komt bij conflicthantering.  
 
Pesten  
Pesten is een stelselmatige vorm van agressie waarbij één of meer personen proberen een 
andere persoon fysiek, verbaal of psychologisch schade toe te brengen. Bij pesten is de 
macht ongelijk verdeeld. Relatief nieuwe manieren van pesten zijn het digitaal en mobiel 
pesten. Kinderen of jongeren gebruiken dan het internet (bijvoorbeeld pesten via MSN) of 
pesten elkaar door vervelende berichten via de mobiele telefoon te sturen [bron: NJI, 2014]. 
 
 

       Verschillende vormen van pesten 
 
Verbaal 
Schelden, dreigen, belachelijk maken, uitlachen of een bijnaam geven op basis van 
lichaamskenmerken, (etnische) afkomst, geloof of seksuele voorkeur of n.a.v. een verkeerd 
antwoord in de klas. 
 
Via internet en/of social media 
Ongewenste sms’jes sturen, via mail of chatprogramma’s opmerkingen verspreiden, het 
gebruiken van mobiele telefoons of websites met de bedoeling iemand zwart te maken door 
het verzenden van opmerkingen en /of foto’s of filmpjes. 
 
Fysiek  
Trekken, duwen, spugen, schoppen, slaan, laten struikelen, krabben, bijten, aan de haren 
trekken. 
 
Intimideren  
Een leerling achterna blijven lopen of ergens opwachten, iemand in de val laten lopen, de 
doorgang versperren of klem zetten tussen de fietsen, dwingen om bezit af te geven of geld 
of andere zaken mee naar school te nemen, seksuele intimidatie. 
 
Isoleren 
Uitsluiten door een klasgenoot voortdurend duidelijk maken dat hij / zij niet gewenst is, 
doodzwijgen. 
 
Stelen of vernielen van bezittingen  
Afpakken, beschadigen en kapotmaken van spullen 



 
 
   Mogelijke oorzaken van pesten 
 
Pesten kan vele oorzaken hebben in zowel de school- als de thuissituatie. 
Daarnaast spelen persoonlijke factoren een rol. Ten grondslag aan pestgedrag liggen vaak 
gevoelens van frustratie, spanning of onlust. 
Jongeren kunnen een laag gevoel van eigenwaarde hebben en daardoor de strijd aangaan 
met een ander.  
Een onveilig sfeer in de klas kan bijdragen aan spanningen waardoor kinderen eerder 
geneigd kunnen zijn anderen te pesten. 
 
 
      Partijen bij het pesten 
 
Bij pesten zijn meerdere partijen betrokken: de gepeste leerling(en), de pester(s), de 
klasgenoten, het personeel en de ouders. 
Om pesten zowel in preventieve zin als in curatieve zin aan te pakken is het nodig dat alle 
partijen betrokken worden bij de uitvoering van het beleid. We spreken dan van een 
vijfsporen aanpak.   
 
De gepeste leerling 
Elke leerling loopt het risico gepest te worden maar sommige leerlingen hebben een grotere 
kans om gepest te worden dan anderen. Dat kan komen door: 
- uiterlijke kenmerken  
- vertoond gedrag 
- de wijze waarop gevoelens worden beleefd en de manier waarop die worden geuit  
- beperkte weerbaarheid 
 
De pester 
Pestende leerlingen zijn vaak:  
- fysiek en /of verbaal de sterksten 
- lijken populair, maar dwingen deze af door te laten zien hoe sterk ze zijn en wat ze allemaal 
durven 
- impulsief 
- dominant 
- weinig empathisch (invoelend)  
 
De klasgenoten  
De meeste leerlingen zijn niet direct betrokken bij pesten in de actieve rol van pester. 
Sommigen behouden enige afstand en andere leerlingen doen, uit angst of uit berekening, 
mee. Dit zijn de zogenaamde 'meelopers'. Er zijn ook leerlingen die niet merken dat er 
gepest wordt. Heel af en toe neemt een leerling, of een klein groepje leerlingen, het voor het 
gepeste kind op. 
 



Het specifieke kenmerk van een meeloper is de grote angst om zelf in de slachtofferrol te 
geraken. Maar het kan ook zijn dat meelopers stoer gedrag wel interessant vinden en 
denken daardoor op de populariteit van de pester in kwestie mee te liften. 
 
De medewerkers van school 
Mentoren en docenten hebben een belangrijke taak in het signaleren, erkennen en 
aanpakken van het pesten. Groepsdynamica is een belangrijke factor. 
De overige medewerkers hebben een belangrijke rol bij het signaleren van pesten. 
 
De ouders 
Ouders hebben een cruciale rol bij de aanpak tegen pesten. Belangrijk is dat school en 
ouders samenwerken en dat ouders betrokken worden. 
Wanneer kinderen worden gepest, kan het voorkomen dat kinderen dit niet vertellen aan 
hun ouders. Aan school de taak om ouders op de hoogte te brengen. Voor ouders is het 
belangrijk om steun te bieden aan hun kind.  
 
 

         Preventieve aanpak 
 
De mentor speelt een belangrijk rol in het tot stand brengen van een veilig klassenklimaat 
vanaf de allereerste kennismaking. De nadruk ligt op het goed leren omgaan met elkaar. 
Door middel van de methodiek “Leefstijl” en “Skills for life” komen verschillende thema’s 
aan bod die de groepsdynamiek positief beïnvloeden. 
Er wordt aandacht besteed aan de vaardigheid van het luisteren naar elkaar, het 
samenwerken, het geven en ontvangen van feedback. 
 
Daarnaast hanteren wij het “Buddy-Systeem”. Hierbij wordt een nieuwe leerling, indien 
nodig, gekoppeld aan een andere leerling die zijn of haar plekje inmiddels heeft verworven 
binnen school. De leerling die deze ‘opdracht’ krijgt ervaart dat veelal als een vorm van 
waardering. Het leert kinderen verantwoordelijkheid te nemen en te kunnen dragen. 
 
 

    Stappenplan 
 
       Eerste signalering 
 
1. Bij waarnemen van pestgedrag wordt de leerling  
aangesproken en wordt aangegeven dat pestgedrag  
niet wordt geaccepteerd binnen de school  
(eerste waarschuwing). 
 
2. Het waarnemende personeelslid informeert de mentor(en) 
van de betrokken leerlingen. 
 
3. Het waarnemende personeelslid mailt voorval naar mentor(en) met een cc naar de pest 
coördinator (dit is de betrokken orthopedagoog). Daarnaast maakt hij/zij  een melding 
in Magister. 



 
4. De mentor gaat in gesprek met het doelwit. 
 
5. De mentor(en) informeren de ouders (van pester en gepeste) 
in het wekelijks contact over de pestsituatie. 
 
 
     Tweede signalering 
 
1. Bij het nogmaals waarnemen van pestgedrag wordt de  
leerling weer aangesproken en wordt aangegeven dat  
pestgedrag niet wordt geaccepteerd binnen de school 
(tweede waarschuwing). 
 
2. Het waarnemend personeel informeert de mentor(en) 
van de betrokken leerlingen. 
 
3. De mentor neemt contact op met de pest coördinator en zij hebben samen een 
vooroverleg.  
 
4. De mentor gaat in gesprek met het doelwit.  
 
5. De mentor spreekt met de betrokken leerlingen. De mentor 
benoemt wat het pestgedrag doet en teweegbrengt. 
 
6.  
a)De mentor betrekt de klas en benoemt de rol (verantwoordelijkheid) 
van de groep (meelopers / toehoorders) mits er begeleiding of een voorbespreking is met de 
pest coördinator of orthopedagoog.  
b) Bij groepoverstijgende problemen (leerlingen van meerdere groepen spelen een rol) krijgt 
de pest coördinator deze rol. 
 
7. De mentor doet een (tweede) melding in Magister. 
 
8. De teamleider stelt in de briefing het team op  
de hoogte van pesten.  
 
 
9. De pest coördinator brengt de betrokken leerlingen (pester en doelwit) in bij de 
Commissie van Begeleiding.  
Ouders worden geïnformeerd door de mentor en worden op de hoogte gesteld van de 
volgende stap.  
 
 
              Het pesten houdt aan 
 
1. De pester(s) ontvangt nogmaals een waarschuwing. Deze 



wordt doorgegeven aan de mentor en door de mentor genoteerd 
in Magister. 
 
2. Mentor brengt pest coördinator op de hoogte. Zij hebben een overleg over de situatie. 
 
3. Pest coördinator brengt de leerling nogmaals in, in de CvB  
vergadering. 
 
4. De CvB evalueert de ingezette acties en bespreekt nogmaals 
de betrokken leerlingen. 
 
5. De ouders van de betrokken leerlingen  (pesters en doelwit) en eventuele hulpverlening 
worden  
uitgenodigd op school. Bij dit gesprek zijn mentor, pest coördinator en eventueel 
leerlingcoördinator aanwezig. 
Aangegeven wordt welke interventies worden uitgevoerd en samen 
wordt een vervolgtraject afgesproken. 
 
6. Het verslag wordt in Magister genoteerd door de mentor.  
 
 
  Het pesten houdt nog steeds aan  
 

1. Mentor meldt pesten bij pest coördinator. 
 

2. Pest coördinator brengt leerling in bij CVB : tijdslijn, evaluatie trajecten en verdere 
afspraken. 

 
3. Gesprek met pester/ouders: met bovenschools directeur of teamleider 

 
4. Consequenties voor de pester zoals: 

 
Langdurige time-out van de lessen waarin pesten plaatsvindt 
Inhaalstraf buiten de reguliere lesuren 
Afzonderen van pesters van de groep gedurende de pauzes en/of overige vrije momenten 
Schorsing dan wel verwijdering van school 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


