
 

 

 

 

 

 

 

 

Pestprotocol 
 

Pesten is onaanvaardbaar gedrag en vormt een bedreiging voor het individu (met 
name voor de leerlingen, maar ook voor volwassenen) en voor de sfeer op school. 
Hieronder is de inhoud van het pestprotocol weergegeven.  
 
Dit protocol tegen pesten is een onderdeel van het veiligheidsprotocol. 
Dit protocol pakt het probleem van het pestgedrag bij kinderen en volwassenen zo 
adequaat mogelijk aan. Samen met de andere protocollen moet het geluk, het 
welzijn en de toekomstverwachting van de kinderen en volwassenen verbeterd 
worden. 
 
De medezeggenschapsraad, directie en het personeel verklaren het volgende:  
We voorkomen dat pesten binnen onze school een wezenlijk en groot probleem kan 
gaan worden. Pestgedrag is schadelijk voor kinderen en voor de medewerkers, zowel 
voor slachtoffers als voor de pesters. Dit probleem moet door de ouders, de 
leerkrachten en directie aangepakt worden.  
Medezeggenschapsraad, directie en personeel hebben afgesproken in onderlinge 
samenwerking samen met leerlingen en ouders het pestgedrag zoveel mogelijk te 
voorkomen en in voorkomende gevallen adequaat op te lossen. De leerkrachten, 
directie en ouders geven ondubbelzinnig aan dat zij pestgedrag verafschuwen en 
afkeuren. 
 
De ondertekenaars van dit protocol verplichten zich, dat zij  

o hulp bieden aan het gepeste kind of volwassene 
o hulp bieden aan de pester door zijn invoelend vermogen te vergroten 
o hulp bieden aan de zwijgende middengroep door het invoelend 

vermogen te vergroten 
o hulp bieden aan de leerkracht  
o hulp bieden aan de ouders  
o het pestprobleem bewust maken en bewust houden bij alle 

betrokkenen  
o gericht voorlichting geven 
o een schoolcontactpersoon/vertrouwenspersoon aanstellen op school 

de mogelijkheden geven om adequaat op te treden (juf Astrid en juf 
Helma) 

o zorgdragen voor projectmaterialen, waarmee m.n. in preventieve zin 
gewerkt kan worden (methode Goed Gedaan en coöperatief leren) 

Elke twee jaar wordt dit protocol geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Een afschrift van 
dit protocol wordt aan alle ouders beschikbaar gesteld via de website. 
 
 
 



 
Wanneer pestgedrag zich ondanks dit protocol toch voordoet, geldt het volgende: 

o De groepsleerkracht/de school start een programma op dat speciaal 
op het pestgedrag is toegesneden, zoals het sociale 
weerbaarheidsprogramma Kids’ Skills. 

o De leerkrachten nemen duidelijk stelling. 
o In de groep(en) houdt de leerkracht gesprekken over pesten. Het 

verschil wordt duidelijk gemaakt tussen plagen en pesten. 
o Zo nodig worden extra afspraken gemaakt en vastgelegd. 
o Individuele  (onafhankelijke) gesprekken met de pester en de gepeste 

voeren over sociaal wenselijk gedrag of (professionele) 
faalangstreductie. Dit kan ook in overleg met schoolmaatschappelijk 
werk. 

o Eenduidige afspraken met de pester over gedragsverandering 
o Ouders op tijd inschakelen 

 
 
Voor de leerlingen geldt: 

o Pest iemand niet om zijn uiterlijk. Iedereen ziet er 
anders uit. Dat is juist leuk. 

o Nee is nee en ja is ja. 
o Nooit met z’n allen tegen één. 
o Iedereen mag meespelen. 
o Laat andere kinderen rustig spelen als ze fijn aan 

het spelen zijn. 
o Als je gepest wordt vertel dit dan aan iemand 

die je vertrouwt. 
o Probeer een ruzie op te lossen door er over te 

praten. 
o Vraag aan elkaar en leg aan elkaar uit waarom je iets doet of niet wilt. 
o Pesten is niet stoer, als je pest  ben je vaak zelf  bang. 
o Zeg altijd de waarheid. 

 
Voor iedereen op school gelden de schoolafspraken en groepsafspraken (per groep 
verschillend): 

o We luisteren goed naar elkaar, kijken elkaar aan en laten een ander uitpraten 
o Samen delen, samen spelen 
o Iedereen mag zichzelf zijn met al zijn (eigen)aardigheden 
o We zorgen goed voor onze spullen en zorgen dat het netjes blijft op school 

 
 
 
6.3.1  Digitaal Pesten 

Een nieuwe vormen van pesten is ontstaan door het gebruik van internet. Met name 
e-mail, sms, Facebook etc. worden nogal eens gebruikt om een ander (min of meer) 
anoniem te pesten. Maar ook verschillende vormen van agressie en seksuele 
intimidatie zijn via internet mogelijk. 
Hieronder volgt een aantal algemene afspraken die de school kan opnemen in het 
eigen protocol. 

o Wij vinden dat leerlingen verantwoord moeten leren omgaan met de 
onbegrensde mogelijkheden van internet. Dat is onze eerste zorg, maar…… 



o Bedenk dat niet alles waar is, wat je op het internet tegenkomt. Niet iedereen 
spreekt de waarheid (andere leeftijd, beroep, identiteit, bedoelingen) 

o Geef aan hoe kinderen voor de buitenwereld anoniem kunnen blijven 
o Gebruik een apart e-mailadres om jezelf te registreren op websites. Kies een 

e-mailadres dat niet je eigen voor -en achternaam weergeeft. 
o Gebruik altijd een bijnaam als je chat.  
o Als je je vervelend voelt door iets dat je hebt gezien of gehoord, vertel dat 

dan aan iemand die je vertrouwt.  
o Blijf altijd vriendelijk en eerlijk en scheld niet (terug).  
o Verwijder onbekende mensen uit je contactlijst.  
o Ga weg uit de chat als er iets vervelends gebeurt.  
o Bel of mail niet zomaar met kinderen die je van internet kent, en spreek niet 

met ze af zonder dat je ouders dat weten.  
o Verstuur geen flauwe grappen, dreigmail of haatmail.  
o Geef geen persoonlijke informatie aan mensen die je alleen van het chatten 

kent. 
� Denk hierbij aan  emailadressen, gewone adressen, namen (ook niet van 

school),    
� telefoonnummers, wachtwoorden enz., foto’s van jezelf of een ander,  
� Wees voorzichtig met het gebruik van je webcam. Gebruik geen webcam 

bij personen die je niet kent of vertrouwt.  
 

Wat kun je tegen digitaal pesten doen? 
o Niet alles persoonlijk opvatten. 
o Als het pesten komt van mensen die je niet kent, vat scheldpartijen of 

beledigingen dan niet persoonlijk op. Vaak maken mensen negatieve 
opmerkingen uit verveling.    

o De anonimiteit van internet maakt dat mensen makkelijk gaan schelden. 
o Negeer de pestmails, -sms, -chat  
o Krijg je pest e-mails, blokkeer de afzender  
o Bewaar de bewijzen 
o Je kunt naar een van de contactpersonen op school gaan die speciaal zijn 

aangesteld om je te helpen bij vormen van ongewenst gedrag. Zij kunnen je 
vertellen wat je nog meer kunt doen om het vervelende gedrag te stoppen.  

o  In bepaalde gevallen kun je naar de politie om aangifte te doen. Pesten kan 
zo hardnekkig zijn dat het pesten ‘stalken’ wordt genoemd.  

o Wees zuinig op je wachtwoorden. 
o Bij chatten gelden dezelfde gedragsregels als bij het 'face to face-

communiceren'. Op veel scholen zijn er digitale contacten tussen docenten 
en leerlingen via bijvoorbeeld e-mail. Op schoolniveau hebben we 
afgesproken in hoeverre we dit toestaan. Meestal gaat het goed, maar soms 
wordt 'de grens' overschreden. Het is belangrijk om voor leerkrachten en 
leerlingen duidelijk te maken waar die grens ligt en wat de risico’s kunnen zijn. 
Bespreekbaar maken in het team en tot een gelijkluidende afspraak komen.   

o Leg vast, wat er gebeurt als een leerling/leerkracht de grenzen overschrijdt. 
o In principe blokkeert de school geen sites; dit gebeurt thuis meestal ook niet. 

Maar dit betekent niet dat een leerling alles straffeloos mag onderzoeken.  
o Verander de instellingen zodat alleen vrienden kunnen zien dat de leerling 

online is.  
o Maak leerlingen ervan bewust dat mensen zich online anders kunnen 

voordoen dan dat ze zijn.  



o Laat leerlingen ervaringen en tips met elkaar en de groep uitwisselen.  
o Breek een chatgesprek af en blokkeer het contact als een chatgesprek niet 

'goed voelt’.  
o Spreek nooit af met mensen die je via een chat hebt ontmoet.  
o Bestanden uitwisselen via chatten kan virussen/spyware opleveren.  
o Wees voorzichtig met plaatsen van foto’s en webcams.  
o Geef geen toestemming voor chats of videobeelden van onbekenden. 

 


