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Doelstelling
In het anti-pestprotocol wordt de werkwijze en de gedragslijn beschreven, die gevolgd wordt
indien er sprake is van pestgedrag door of jegens leerlingen en medewerkers van IKC De
Geluksvogel.
Pesten is onaanvaardbaar gedrag en vormt een bedreiging voor het individu en voor de sfeer
op school. Alle betrokken medewerkers, ouders en leerlingen zijn bereid al dat mogelijke te
doen om het te voorkomen en te bestrijden.
Omschrijving van “pesten”
Pesten is het systematisch misbruiken van persoonlijke macht en/of kracht door één of meer
personen om een ander of anderen, die zich niet of moeilijk kunnen verweren, pijn te doen,
te intimideren (lichamelijk of geestelijk) of bang te maken met de bedoeling er zelf beter van
te worden. Pesten bij leerlingen gebeurt in het geniep, buiten het zicht van de
verantwoordelijke volwassenen/opvoeders.
Plagen of pesten
Het verschil tussen plagen en pesten is vaak lastig concreet waar te nemen en/of te
benoemen:
Iemand van zijn fiets aftrekken: dat kan plagen zijn. Maar ook pesten. Het is plagen als de
kinderen aan elkaar gewaagd zijn: de ene keer doet de een iets onaardigs, een volgende
keer is het een ander. Het is een spelletje, niet altijd leuk, maar nooit echt bedreigend.
Bovendien duurt het nooit echt lang. Door elkaar te plagen leer je zelfs om met conflicten om
te gaan. Het hoort bij het groot worden, een stevige burger te worden klaar voor de
hedendaagse maatschappij.
Pesten kan beginnen als een spelletje, als iets leuk om te doen. Het gepeste kind voelt zich
erg ongemakkelijk door het pesten. Het lukt hem/haar niet terug te plagen, een grapje te
maken of onverschillig te blijven. Degene die gepest wordt, wordt heel erg bang en verdrietig
en voelt zich hulpeloos. Vaak is er een groepje kinderen dat meedoet met de pestkop, ze
lachen wanneer de pester iets gemeens doet maar durven zelf niets te doen.
Pesten is bedreigend en het gebeurt niet zomaar een keer, maar iedere dag weer, soms een
jaar of langer achter elkaar. Bij pesten wordt een slachtoffer uitgezocht om de baas over te
spelen op een heel bedreigende en gemene manier. De pestkop misbruikt zijn macht.
Meestal hebben de pestende kinderen niet in de gaten hoe afschuwelijk het pesten is voor
degene die gepest wordt. Terwijl het gepeste kind vreselijk bang is voor de pauze of niet op
straat durven spelen, ziet de pester het als een lolletje. Pesten lijkt dus op plagen maar er
zijn grote verschillen.
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.
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. De piek van het pesten ligt tussen 10 en 14 jaar,
maar ook in lagere en hogere groepen wordt er gepest. 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.
Organisatie van het beleid
Iedere school van MosaLira heeft een schoolspecifiek anti-pestprotocol opgesteld en een
coördinator anti-pestbeleid benoemd. In het anti-pestprotocol is ook aandacht voor cyber/digi-pesten.
De coördinator anti-pestbeleid is verantwoordelijk voor het coördineren van het beleid in het
kader van het tegengaan van pesten. Hij/zij levert een actieve bijdrage aan een sociaal veilig
schoolklimaat door het geven van voorlichting en het organiseren van preventieve activiteiten
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in het kader van pesten. De coördinator anti-pestbeleid fungeert als aanspreekpunt voor
leerlingen en ouders en verzorgers in het kader van pesten. De anti-pest coördinator voor
IKC De Geluksvogel is juf Wendy Roijen.
Wat ligt verder vast
- Op bestuursniveau is een vertrouwenspersoon voor personeel aangesteld.
- Voor de leerlingen en ook voor de ouders en verzorgers zijn er contactpersonen op school
aanwezig. Contactpersonen zijn medewerkers van de school. Zij zijn bij de school
aanspreekpunt met betrekking tot klachten over de schoolsituatie, bijvoorbeeld over
pedagogisch klimaat, begeleiding van leerlingen, toepassing van een strafmaatregel,
(cyber)pesten, intimidatie, roddels, discriminatie en agressie. De namen van de
contactpersonen zijn te vinden in de schoolgids, op de website van de school en in het
schoolspecifieke schoolveiligheidsplan. Voor IKC De Geluksvogel is juf Marij Vroemen
contactpersoon.
- Er is een klachtenregeling aanwezig. De algemene klachtenregeling omvat niet alleen
klachten van algemene aard, maar ook klachten die betrekking hebben op discriminatie,
pesten, seksuele intimidatie, racisme, agressie en geweld. De regeling ligt ter inzage op de
administratie van de scholen, staat in de schoolgids op de website en/of is op te vragen bij
het bestuurskantoor.
- Er is een gedrags- en integriteitscode aanwezig.
- De scholen werken met programma’s om de sociaal-emotionele ontwikkeling en de
weerbaarheid van leerlingen te bevorderen.
- Ouders en verzorgers worden jaarlijks geïnformeerd over het beleid en de regels met
betrekking tot de veilige school en het anti pestbeleid.
- Tijdens het speelkwartier is er voldoende toezicht aanwezig.
Betrokken partijen
Bij pesten/pestgedrag hebben we bij de aanpak te maken met een zestal partijen, te weten:
1. de gepeste
2. de pester
3. de meeloper: de centrale partij
4. de buitenstaander
5. de professional
6. de ouder/verzorger
Belangrijk bij de aanpak van een pestvrij-klimaat zijn een duidelijke pedagogische visie en
missie vertaald in afspraken, gewenst gedrag en vaardigheden op individueel, groeps- en
schoolniveau. De visie en missie zijn medebepalend voor het (model)gedrag en de
(handelings)vaardigheden van de directie, de leerkrachten en het (onderwijs)ondersteunend
personeel. Het is aan de school/ het kindcentrum om te bepalen op welk niveau, op welke
onderdelen en door welke al of niet gestructureerde acties men het pedagogisch klimaat en
het pedagogisch vakmanschap van alle professionals binnen de school wenst te
onderhouden. Betrokkenheid van alle partijen is hierbij het vertrekpunt. Bij de samenstelling
van de pedagogische visie en missie is het van essentieel belang dat deze gezamenlijk
wordt gecreëerd, uitgaande van ieders persoonlijke visie (de lerende school).
Voor kinderen is het belangrijk om in alle situaties te weten waar ze aan toe zijn: dit geldt in
eerste instantie zeker ook voor het team en het (onderwijs)ondersteunend personeel. Een
duidelijke, op leerkrachtvaardigheden gerichte uitwerking van de visie, voorkomt een
pedagogische en de daarop gebaseerde didactische aanpak, die gefocust is op de toevallige
persoonlijke kwaliteiten van de professionals (persoonlijk meesterschap). Een kind/groep kan
niet afhankelijk gesteld worden van toevallige pedagogische normen en waarden die een
individuele volwassene bij zich draagt, bepaald door eigen aard en achtergrond.
Hierbij met name aandacht voor:
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- sociale vaardigheden; waaronder communicatievaardigheden
- het bewust zijn, onderscheiden, tonen, inschatten en verwoorden van gevoelens
- versterking van ieders zelfbeeld
- zelfreflectie
- humor
- relaties/netwerkrelaties binnen een groep en breder
- onderlinge verschillen

Pesten van medewerkers
Pesten komt niet alleen voor tussen leerlingen. Ook medewerkers kunnen hier onderling
mee worden geconfronteerd.
Om pesten tegen te gaan gelden de volgende regels:
- Maak de pester duidelijk dat hij te ver gaat.
- Meldt het pesten bij de schooldirectie.
- Zoek steun bij de leiding van de school of de vertrouwenspersoon of een collega.
- De directie/leidinggevende pakt het pestgedrag aan.
- Houd zelf een logboek bij. Zo weet u wanneer er ongewenste zaken plaats vonden en wie
erbij aanwezig waren. Het logboek kan dienen als bewijs, maar ook om uw hart te luchten.
- Praat met mensen die getuige zijn van het pestgedrag. Vaak vormen zij de zwijgende
meerderheid. Ze zien het pesten wel, maar treden niet op, misschien om te voorkomen dat
ze het volgende slachtoffer worden.
- Als het pestgedrag niet naar voldoening wordt aangepakt, neem dan contact op met het
CvB. Het bestuur is op grond van de Arbowet verplicht maatregelen te nemen.
Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen, als er 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 veel plezier naar school te komen!
Als pesten optreedt, moeten leerkrachten (in samenwerking met de ouders) dat kunnen
signaleren en duidelijk stelling nemen. Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch
weer de kop opsteekt, moet de school beschikken over een directe aanpak.
Daar zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden:
Voorwaarden
Pesten moet als probleem worden gezien door alle direct betrokken partijen:
*leerlingen (gepeste kinderen, pesters+meelopers en de zwijgende groep)
*leerkrachten
*de ouders/verzorgers (hierna genoemd: ouders)

Integratie plagen en pesten in het dagelijks onderwijs - preventief
• Op school bespreken we geregeld een onderwerp dat gerelateerd is aan pesten en/of
plagen. Dit kan n.a.v. een incident of conflict zijn.
• Tijdens “de week tegen het pesten” wordt er dagelijks aandacht besteed aan dit
onderwerp.
• Onderwerpen als:
- veiligheid
- omgaan met elkaar, vriendschappen, relaties aangaan
- rollen in een groep
- aanpak van ruzies etc. komen periodiek aan bod.
Andere werkvormen zijn ook denkbaar, zoals:
• spreekbeurten
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• rollenspelen
• samenwerkingsopdrachten
• groepsopdrachten
• Een effectieve methode om pesten te stoppen of binnen de perken te houden,
is het maken van afspraken met de leerlingen in de groep en het bespreken van de gouden
regels.
Gouden regels
De school maakt gebruik van zogeheten “gouden regels” die gelden voor leerlingen,
leerkrachten en ouders:
1. Iedereen is anders, al zijn we groot of klein, je mag jezelf zijn.
2. Wij zijn aardig voor elkaar, dan blijft het gezellig, het hele jaar.
3. Spullen van jou, spullen van mij, we zorgen voor elkaar, dan blijven we blij.
4. Ruzie lossen we met praten op, lukt dat niet, dan zoeken we de juf of meester op.
5. Lukt het even niet alleen, dat zijn er altijd anderen om ons heen.
6. Rennen doen we op het schoolplein, binnen zal het rustig zijn.

Signalen pesten
Signalen van pesterijen kunnen o.a. zijn: (vooral nadat de afspraken zijn besproken met de
groep).
• altijd een bijnaam, nooit bij de eigen naam noemen
• zogenaamde leuke opmerkingen maken over een klasgenoot
• een klasgenoot voortdurend ergens de schuld van geven
• briefjes doorgeven
• 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
• bezittingen afpakken
• schelden of schreeuwen tegen het slachtoffer
• digitaal pesten
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 wordt 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 je 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 en veiligheid in de groep.
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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.
Afspraken die gelden in alle groepen als er gepest wordt:
1. Doe niets bij een ander kind, wat jezelf ook niet prettig zou vinden.
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, schoppen, krabben (je komt niet aan de ander).
Probeer eerst samen te praten. Ga anders naar de meester of de juf.
5. Niet: zomaar klikken.
Wel: aan de juf of meester vertellen als er iets gebeurt wat je niet prettig of gevaarlijk
vindt.
6. Vertel de meester of de juf wanneer jezelf of iemand anders wordt gepest.
7. Blijft de pester doorgaan dan aan de meester of juf vertellen.
Kinderen die pesten zitten zelf in de nesten!
8. Word je gepest praat er thuis ook over, je moet het niet geheim houden.
9. Uitlachen, roddelen en dingen afpakken of kinderen buitensluiten vinden we
niet goed.
10. Niet aan spullen van een ander zitten.
11. Luisteren naar elkaar.
12. Iemand niet op het uiterlijk beoordelen of beoordeeld worden.
13. Nieuwe kinderen willen we goed ontvangen en opvangen. Zij zijn ook welkom op onze
school.
14. Opzettelijk iemand pijn doen, opwachten buiten school, achterna zitten om te pesten is
beslist niet toegestaan.
15. Probeer ook zelf een ruzie met praten op te lossen. Na het uitpraten kunnen we ook
weer vergeven en vergeten.
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AANPAK VAN DE RUZIES EN PESTGEDRAG IN VIER STAPPEN:
Stappenplan conflicten oplossen
Wanneer wij een conflict met elkaar hebben, proberen wij:
STAP 1:

Er eerst zelf (en samen) uit te komen. Ik benoem duidelijk en respectvol wat ik niet prettig
vind.
STAP 2:

Op het moment dat het niet lukt om een oplossing te vinden, ga ik naar mijn juf of meester,
zodat ik hulp krijg om het samen op te lossen.
STAP 3:

De juf of meester brengt de partijen bij elkaar voor een gesprek en probeert samen het
conflict op te lossen en (nieuwe) afspraken te maken.
Je ouders worden altijd op de hoogte gebracht.
STAP 4:

Komt het vaker voor dat je betrokken bent bij conflicten dan wordt er een gesprek met je
ouders gepland en worden er afspraken gemaakt. Deze afspraken worden vastgelegd.
Indien dit niet helpt, volgen er consequenties in overleg met directie.

JUF MARIJ IS CONTACTPERSOON VOOR ALLE LEERLINGEN EN OUDERS OP IKC DE
GELUKSVOGEL.
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Aanpak digitaal pesten
A
Over een leerling wordt geroddeld/gepest via een chatbox zoals; Facebook, Twitter.
• We geven steun en luisteren naar de leerling.
• We adviseren de leerling berichten te bewaren en op te slaan.
• We adviseren de leerling om het roddelen/pesten te bespreken met de ouders of iemand
die zij/hij vertrouwt.
• Spreek de pesters aan, wanneer je zeker weet wie het doet.
• We voeren eventueel een klassengesprek.
• We nemen contact met de ouders op.
B
Een leerling wordt steeds lastiggevallen (stalking).
• We leren de leerling assertief te zijn: nee zeggen, contact afsluiten.
• We adviseren de leerling niet op de stalker te reageren.
• We voeren eventueel een klassengesprek.
• We brengen de ouders op de hoogte.
• We adviseren de ouders en de leerling om bewijslast te verzamelen.
• We adviseren de ouders aangifte te doen bij de politie.
C
Een (bloot)foto van een leerling is op het internet geplaatst.
• We luisteren naar de leerling. Tonen begrip en veroordelen niet.
• We voeren eventueel een klassengesprek.
• We nemen contact met de ouders op.
• We adviseren ouders; meldt dit bij de provider met verzoek tot verwijdering van de foto.
• We adviseren de ouders aangifte te doen bij de politie

Consequenties
De leerkracht heeft het idee dat er sprake is van onderhuids 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. De straf is opgebouwd in 4 fases; afhankelijk
hoelang de pester door blijft gaan met zijn/ haar pestgedrag en geen verbetering vertoond in
zijn/haar gedrag:

FASE 1:
• Een of meerdere pauzes binnen blijven
• Nablijven tot alle kinderen naar huis vertrokken zijn
• Een schriftelijke opdracht zoals een stelopdracht over de toedracht en zijn of haar rol
in
het pestprobleem
• Door gesprek: bewustwording van wat hij met het gepeste kind uithaalt
• Afspraken maken met de pester over gedragsveranderingen. De naleving van deze
afspraken
komen aan het einde van iedere week (voor een periode) in een kort gesprek aan de
orde.
• Een gesprek met de ouders, als voorgaande acties op niets uitlopen. De medewerking
van de
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ouders wordt nadrukkelijk gevraagd om een einde aan het probleem te maken. De
school heeft
alle incidenten vastgelegd in EsisB en de school heeft al het mogelijke gedaan om een
einde te
maken aan het pestprobleem.
FASE 2:
• Bij aanhoudend pestgedrag kan deskundige hulp worden ingeschakeld zoals de jeugdarts
van de GGD of schoolmaatschappelijk werk.
Fase 3:
• Bij aanhoudend pestgedrag kan ervoor gekozen worden om een leerling tijdelijk in een
andere groep te plaatsen, binnen de school. Ook het (tijdelijk) plaatsen op een
andere school behoort tot de mogelijkheden.
Fase 4:
• In extreme gevallen kan een leerling geschorst of verwijderd worden.
(zie hiervoor het protocol – toelaten, schorsen en verwijderen leerlingen dat te vinden is in
onze schoolgids)
Begeleiding
Begeleiding van de gepeste leerling:
Medeleven tonen en luisteren en vragen: hoe en door wie wordt er gepest.
Nagaan hoe de leerling zelf reageert, wat doet hij/zij voor tijdens en na het pesten.
Huilen of heel boos worden is juist vaak een reactie die een pester wil uitlokken. De
leerling in laten zien dat je op een andere manier kunt reageren.
Zoeken en oefenen van een andere reactie bijvoorbeeld je niet afzonderen.
Het gepeste kind in laten zien waarom een kind pest.
Nagaan welke oplossing het kind zelf wilt.
Sterke kanten van de leerling benadrukken.
Belonen (schouderklopje) als de leerling zich anders/beter opstelt.
Het gepeste kind niet overbeschermen bijvoorbeeld naar school brengen of ‘ik zal het de
pesters wel eens gaan vertellen’. Hiermee plaats je het gepeste kind juist in een
uitzonderingspositie waardoor het pesten zelfs nog toe kan nemen.
Contact tussen ouders en school; elkaar informeren en overleggen. Inleven in het kind;
wat is de oorzaak van het pesten? *
Begeleiding van de pester:
Praten; zoeken naar de reden van het ruzie maken/ pesten (baas willen zijn, jaloezie,
verveling, buitengesloten voelen).
Laten inzien wat het effect van zijn/ haar gedrag is voor de gepeste.
Excuses aan laten bieden.
In laten zien welke sterke (leuke) kanten de gepeste heeft.
Pesten is verboden in en om de school: wij houden ons aan deze regel; straffen als het
kind wel pest – belonen (schouderklopje) als kind zich aan de regels houdt.
Kind leren niet meteen kwaad te reageren, leren beheersen, de ‘stop-eerst-nadenkenhouding’ of een andere manier van gedrag aanleren.
Praten met de ouders van de gepeste leerling en de ouders van de pester(s).
Inschakelen hulp; sociale vaardigheidstrainingen; jeugdzorg; huisarts; SMW.
Zoeken van een sport of club; waar het kind kan ervaren dat contact met andere kinderen
wel leuk kan zijn.
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Oorzaken van pestgedrag kunnen zijn
• Een problematische thuissituatie
• Voortdurend gevoel van anonimiteit (buitengesloten voelen)
• Voortdurend in een niet-passende rol worden gedrukt
• Voortdurend met elkaar de competitie aan gaan
• Een voortdurende strijd om macht in de klas of in de buurt
Adviezen aan de ouders van gepeste kinderen
a. Houd de communicatie met uw kind open, blijf in gesprek met uw kind.
b. 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.
c. Pesten op school kunt u het beste direct met de leerkracht bespreken.
d. Door positieve stimulering en zgn. schouderklopjes kan het zelfrespect vergroot worden
of weer terugkomen.
e. Stimuleer uw kind tot het beoefenen van een sport.
f. Steun uw kind in het idee dat er een einde aan het pesten komt.
Adviezen aan de ouders van pesters
a. Neem het probleem van uw kind serieus.
b. Raak niet in paniek: elk kind loopt kans pester te worden.
c. Probeer achter de mogelijke oorzaak te komen.
d. Maak uw kind gevoelig voor wat het anderen aandoet.
e. Besteed extra aandacht aan uw kind.
f.
Stimuleer uw kind tot het beoefenen van een spor.t
g. Corrigeer ongewenst gedrag en benoem het goede gedrag van uw kind.
h. Maak uw kind duidelijk dat u achter de beslissing van school staat.
Adviezen aan alle andere ouders
a. Neem de ouders van het gepeste kind serieus.
b. Stimuleer uw kind om op een goede manier met andere kinderen om te gaan.
c. Corrigeer uw kind bij ongewenst gedrag en benoem goed gedrag.
d. Geef zelf het goede voorbeeld.
e. Leer uw kind voor anderen op te komen.
f. Leer uw kind voor zichzelf op te komen.

Team IKC De Geluksvogel en de medezeggenschapsraad onderschrijven gezamenlijk dit
protocol.
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