
P E S T P R O T O C O L
Een fijn schoolklimaat daar begint het mee.

20
21

signalen van laag welbevinden

in het algemeen

plagen, bespotten en kleineren

op een spottende, onvriendelijke

manier iemand uitlachen

fysiek contact

herhaaldelijke betrokkenheid bij

ruzies 

kleefgedrag (dicht bij de

leerkracht willen blijven)

Met elkaar zijn wij alert

op signalen als:

Tijdens elk 10 minuten gesprek

vragen de leerkrachten aan de

ouders of er thuis signalen zijn

dat hun kind gepest wordt of

andere kinderen pest.

Cyberpesten wordt vanaf groep

5 minimaal 2 keer per jaar

besproken in de klas. De

taalmethode besteedt hier ook

aandacht aan. 

V O O R K O M E N
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. Wij

willen een school zijn waar iedere

leerling zich sociaal aanvaard voelt en

zich kan ontwikkelen in een sfeer van

veiligheid, acceptatie, erkenning en

wederzijds respect.

Acties en afspraken in verband hiermee

zijn hieronder beschreven.

Voorkomen is beter dan genezen.

Daarom beginnen wij elk schooljaar met

veel sociale vaardigheidslessen in alle

klassen. Dit doen we op basis van het

boek De gouden weken. Daarnaast is er

veel vrijheid voor leerkrachten om hier

zelf invulling aan te geven. Door een

positief en zorgzaam klassenklimaat te

creëren wordt er minder gepest. Helaas

kunnen wij het niet helemaal

voorkomen. Vandaar dat wij gedurende

het jaar altijd actief bezig zijn met het

creëren van een positief schoolklimaat.

Ouders van kinderen die

betrokken zijn geweest bij een

geconstateerde pestsituatie

worden altijd op de hoogte

gebracht door de school.

G E S P R E K  N A  P E S T E N

de ik-boodschap tijdens gesprek

verzamelen oplossingen bij de kinderen

evalueren oplossingen (welke kunnen)

concretiseren van de oplossingen (plan)

uitvoeren en dagelijks evalueren

ouders betrekken bij het plan

team op de hoogte brengen

actief opletten tijdens vrije situaties

evalueren plan (eventueel met ouders)

wij doen dit met de volgende 9 stappen:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.



ACTIVITEIT

schoolregels aanbieden
klassenprotocol maken
bouwco inventariseert gegeven sovalessen
sociogram maken
Zien! invullen zorgleerlingen
leerlingbespreking met gegevens van Zien!

1.
2.
3.
4.
5.
6.

MAAND

1 - 7 weken
1 - 3 weken
3x per jaar
okt  &  feb
okt  &  feb
nov  & april

SCHOOLREGELS

wij accepteren elkaar
wij lachen met elkaar
wij zijn zuinig op spullen
wij helpen elkaar
herhalen regels
wij luisteren naar elkaar en laten elkaar
uitpraten
niet leuk? zeg stop, hou op, dat wil ik niet!
wij noemen elkaar bij de gewone naam
wij praten een ruzie uit
herhalen alle regels

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

DATUM

week 1      17/8
week 2     24/8
week 3     31/8
week 4       7/9
week 5     14/9
week 6     21/9

week 7     28/9
week 8       5/10
week 9     12/10
week 10   19/10

P E S T P R O T O C O L
Een fijn schoolklimaat daar begint het mee.

20
21


