
 

 

 

RESPECTPROTOCOL 
Openbare basisschool Nicolaas Beets 

Onderwijs dat verrijkt 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

Locaties: 

Beethovensingel 17  –  Groep 1 t/m 4 

Beethovensingel 7  – Groep 5 t/m 8 

de Hoef    –  Groep 1 t/m 8  
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Voorwoord 
 

Waarom een respectprotocol? 

In het schoolplan van de Nicolaas Beets staat de volgende tekst: “Op onze scholen oefenen 

kinderen en jongeren in veiligheid wat ze later nodig hebben in de samenleving. Wij zijn 

ervan overtuigd dat een kind zich gaat ontwikkelen, zodra hij zich goed voelt. Resultaat 

ontstaat uit welbevinden. Niet voor niks bestaat ons logo uit een figuur met een groot hoofd 

(dat veel kennis bevat!) én een brede glimlach. Het zegt veel over wat het ultieme doel is 

van ons onderwijs: dat een kind vrolijk en blij naar de Nicolaas Beets gaat en vrolijk en blij 

weer thuiskomt.” 

 

Twee bouwstenen uit het fundament van de Nicolaas Beets zijn de basis voor het veilig 

pedagogisch klimaat dat de school wil bieden.  

 

Veiligheid: De Nicolaas Beets staat voor een veilige basis voor leerlingen, ouders en het 
team. Wij zien leerlingen en leerkrachten die zich vrij voelen om zichzelf te laten zien en te 
laten horen. 
 
Respect: De Nicolaas Beets is een school waar we uitgaan van verschillen. Met de school- 

en groepsafspraken als basis houden wij rekening met elkaar en proberen wij elkaar te 

begrijpen.   

 

Het respectprotocol is onderdeel van het sociaal veiligheidsbeleid, dat sinds 2015 wettelijk 
verplicht is op scholen. Het is belangrijk om een duidelijk en helder beleid te hebben waar 
alle betrokkenen op kunnen terugvallen in voorkomende gevallen. Het respectprotocol is 
geschreven voor de leerlingen, ouders en medewerkers van de school. Het geeft het beleid 
van de school weer t.a.v. pesten. Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen 
kinderen en volwassenen, als er zich ongewenste situaties voordoen, elkaar aanspreken op 
deze regels en afspraken. Het is onderdeel van het Schoolveiligheidsbeleid en als zodanig 
verbonden met andere onderdelen van dit beleid. Het beschrijft wat we onder pesten 
verstaan, hoe pesten voorkomen kan worden en wat de aanpak is als er gepest wordt.  
 
Het hoofddoel is natuurlijk het voorkomen van pesten door alle betrokkenen en ieders rol 
hierin te verduidelijken. Ons pedagogisch uitgangspunt is dat alle kinderen met elkaar 
moeten leren omgaan.  
 
Wij vinden het belangrijk dat er wederzijds respect naar elkaar wordt getoond. Door elkaar 
hierin te steunen, stellen we kinderen in de gelegenheid om met veel plezier naar school te 
gaan. Door dit gezamenlijk aan kinderen te leren, dragen zij deze waarde in de toekomst 
met zich mee. 
 
Bij ons op school zijn Martine de Groot en Yvonne Leyendeckers de anti-
pestcoördinatoren. Zij zijn het aanspreekpunt op school als het over pesten gaat en 

coördineren het anti-pestbeleid. Dit respectprotocol wordt door het hele team en de 

oudervertegenwoordiging onderschreven en ook alle ouders ter inzage aangeboden. 
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Begripsbepalingen 
Plagen 

We spreken over plagen wanneer kinderen min of meer aan elkaar gewaagd zijn en het 
vertoonde gedrag een uitnodigend karakter heeft om iets terug te geven vanuit een 
onschuldige sfeer. Er kan dan niet gesproken worden over een slachtoffer en dader. De 
plager heeft niet de intentie om de geplaagde te beschadigen. Er zijn twee even sterke 
partijen. Tussen kinderen, zeker in de bovenbouw en in het voortgezet onderwijs, zie je 
hetzelfde patroon ontstaan. Humor (echte!) staat hierbij centraal. 
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 ze later in hun 
leven van pas komt bij conflicthantering. 
 
Ruzie / conflict 

Ruzie maken wordt door kinderen en ouders nog wel eens benoemd als pesten. Hoewel een 
ruzie geen pesten is, kan een niet goed opgeloste ruzie soms wel tot pesten leiden. Een ruzie 
is een conflict tussen mensen over een behoefte of over wat rechtvaardig is. 
 
Pesten 

Pesten is (psychisch, fysiek of seksueel) systematisch geweld van een leerling of een groep 
leerlingen ten opzichte van één of meer klasgenoten / schoolgenoten, die niet in staat is / 
zijn zichzelf te verdedigen, met als gevolg dat die persoon buiten (een deel van) de groep 
komt te staan. 
 

Plagen wordt pesten 

Plagen wordt pesten als de geplaagde aangeeft een bepaalde actie en / of woorden 
onprettig te vinden en de plager toch doorgaat. 
 
Mediation 

In het respectprotocol wordt gesproken over mediation. De mediationstappen die we op 
school toepassen zijn: 
 
1. Wat is er gebeurd, volgens beide kinderen (verhaal laten doen); 
2. Welk gevoel leverde dat bij beiden op; 
3. Wat is de behoefte nu (voor beide kinderen); 
4. Oplossingen en afspraken maken die voor beiden zinvol en aanvaardbaar zijn; 
5. Evaluatiemomenten afspreken, als dat nodig is. 
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Preventie 
De aanpak van onze school is in eerste instantie gericht op het voorkomen van respectloos 
gedrag op school. Binnen de school zijn onze kernwaarden leidend. Immers; vrijwel alle 
“regels” zijn terug te brengen naar respect en veiligheid. Daarnaast worden er op 
groepsniveau groepsregels opgesteld in eerste periode van het schooljaar.  
 
De leerkracht speelt een belangrijke rol in het tot stand brengen van een veilig 
klassenklimaat vanaf de allereerste schooldag. In de eerste 6 weken van het schooljaar 
wordt actief gewerkt met De Gouden Weken (B.Bijleveld), waarbij middels groepsvormende 
activiteiten wordt gewerkt aan een positieve groepsvorming. Verder wordt er thematisch 
gewerkt met de methode Leefstijl. Samen met klasgenoten doen ze activiteiten en 
opdrachten die het besef van 'goed omgaan met elkaar' versterken.  
De kernpunten van deze aanpak zijn: 
 

 Positieve groepsvorming en een prettige sfeer in de klas. 
 Ontdekken waar je goed in bent en zelfvertrouwen krijgen. 
 Herkennen dat je je leven richting kunt geven. 
 Omgaan met boosheid en leren ruzies zonder verbaal of lichamelijk geweld op te 

lossen. 
 Het eigen maken van vaardigheden zoals leren luisteren, gevoelens uiten, de 

gevoelens van anderen respecteren. 
 begrijpen, nee zeggen en keuzes maken. 
 Het voorkómen van ongewenst gedrag zoals pesten, vandalisme en stelen. 

 
Het vertrouwen tussen de leerlingen onderling en de leerkrachten willen wij bevorderen door 
het houden van kringgesprekken, samenwerken en het bevorderen van de zelfstandigheid. 
Hierbij komen onderwerpen aan de orde als: 
 

 Denk goed over jezelf en de ander. 
 Deel je zorgen met een ander. 
 Denk oplossingsgericht. 
 Geef op een nette manier je mening. 
 Omgaan met feedback. 

 
Wij hanteren de themalijn van Leefstijl en gebruiken de inhoud als bronnenboek. Daarnaast 
halen de leerkrachten ook uit andere aanpakken en/of methodes hun bronnen, binnen het 
thema wat schoolbreed loopt. De titel van het thema hangt prominent bij de ingang van de 
school en wordt ook via de nieuwsbrief gecommuniceerd met ouders.  
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Preventie digitaal pesten 
Gebruik van mobiele telefoon en/of tablets op school: 

 Het is niet toegestaan onder schooltijd en in de pauzes gebruik te maken van de 

mobiele telefoon, behalve na toestemming van de leerkracht. 

 Het maken van foto’s met een mobiele telefoon is verboden, anders dan na 

uitdrukkelijke toestemming van de leerkracht bij excursies en /of uitstapjes. 

 Bij de aanvang van de lessen leveren leerlingen hun mobiele telefoon in bij de 

leerkracht. Zij krijgen einde van de lesdag hun mobiel terug. 

 

Via ouderavonden en/of artikelen in de Nieuwsbrief adviseren/informeren wij ouders over de 

omgang van kinderen met het internet. 

 

In de klas wordt actief en regelmatig besproken wat de invloed is van Social media en er 

worden afspraken over gemaakt binnen de groep. Daarnaast wordt er tijdens de “Week van 

de Mediawijsheid” actief lesgegeven op dit onderwerp. 
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Communicatie 
Een goede samenwerking en communicatie tussen school en gezin is erg belangrijk. Je kunt 
hier dan ook een groot voordeel behalen. Daarom wordt hieronder beschreven wat u van 
ons als school kan verwachten en wat wij van u en de kinderen verwachten. 
 
Wat u mag verwachten van de leerkrachten op onze school? 

U mag verwachten dat de leerkrachten van de school respectvol omgaan met uw kind en 
met u als ouder. 
U mag verwachten dat de leerkrachten onderling respectvol met elkaar omgaan. Zij zijn zich 
bewust van het gezegde: “een goed voorbeeld doet goed volgen.” Het voorbeeldgedrag van 
de leerkracht nodigt kinderen uit om over te stappen naar de wereld van wederzijds respect.  
 
Doet zich een probleem voor op school, dan mag u van de leerkrachten verwachten dat zij 
daarmee oplossingsgericht aan de slag gaan. De leerkrachten hebben u nodig om tot een 
goede oplossing te komen, die goed is voor uw kind, maar ook voor de andere kinderen, hun 
ouders, de leerkracht, de school en de buurt. 
 
Wat wordt van u als ouder verwacht? 

Het oplossen van conflicten tussen kinderen is zelden een probleem, als op basis van het 
voorgaande met elkaar wordt overlegd. Van de ouders wordt verwacht dat zij zich aan de 
volgende vuistregels houden: 

 U spreekt in het bijzijn van uw kind niet negatief over andermans opvoeding en 
andermans kind.  

 Dat doet de school ook niet over u en uw kind. 
 U spreekt met respect over en tegen de leerkracht, dit doet de leerkracht ook over en 

tegen u. 
 Als u zich zorgen maakt om het welzijn van uw kind, of het welzijn van andermans 

kind, dan overlegt u met de groepsleerkracht, vertrouwenspersoon, intern begeleider, 
anti-pestcoördinator of (adjunct)-directeur. Uitgangspunt daarbij is dat u in gesprek 
gaat met het doel een oplossing te zoeken die goed is voor u en uw kind, maar ook 
goed is voor de andere kinderen. De school is hierin uw medestander. 

 
Op onze website en schoolgids kunt u lezen wie welke rol vervult binnen de school.  

 
Wat wordt er van de kinderen verwacht? 

Wij verwachten van de kinderen dat zij eerst het conflict zelf proberen op te lossen. Als 
kinderen vervelend doen, blijf dan rustig, zeg “Stop, hou op” en loop weg. Vraag indien 
nodig, hulp aan de leerkracht. 
 

Samengevat:  
Bij problemen van pesten of agressie zullen de leerkrachten, directie en ouders hun 
verantwoordelijkheid nemen en overleg voeren met elkaar, met het doel een goede 
oplossing te vinden die ook in de toekomst houdbaar is. Voorbeeldgedrag van leerkrachten 
en ouders is daarbij van groot belang! 
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Redenen om pesten aan te pakken en om te buigen naar respectvol 

gedrag 
 

1. Elk kind moet zich veilig kunnen voelen. 
2. Het is traumatisch voor het gepeste kind en sommige omstanders. 
3. De sfeer in de klas wordt slecht. 
4. De schoolresultaten worden minder. 
5. De kinderen leren verkeerd sociaal gedrag aan. 

 

Voorbeelden van specifiek pestgedrag zijn: 

Verbaal:  

 Vernederen  
 Schelden  
 Dreigen  
 Belachelijk maken/uitlachen  
 Bijnaam geven op grond van door de kinderen als negatief ervaren kenmerken.  
 Gemene briefjes schrijven  
 Roddelen  
 
Fysiek:  

 Trekken en duwen, porren, spugen 
 Schoppen en laten struikelen  
 Krabben, bijten en haren trekken 
 
Intimidatie:  
 
 Achterna blijven lopen of ergens opwachten. 
 In de val laten lopen, doorgang versperren of klem zetten. 
 Dwingen om bezit af te geven. 
 Een kind dwingen bepaalde handelingen te verrichten. 
 
Isolatie:  

 Samenscholen/ Steun zoeken bij anderen  
 Uitsluiten  
 Negeren 
 Stelen of vernielen van bezittingen:  

 Afpakken van spullen  
 Beschadigen en kapotmaken van spullen  

 
Vormen van digitaal pesten zijn: 

 Anonieme berichten sturen via bijv. WhatsApp, Instagram, Snapchat, enz. 
 Schelden, roddelen en bedreigen via computer of mobieltje. 
 Foto’s van mobieltjes op internet plaatsen. 
 Privé-gegevens op een site plaatsen. 
 Wachtwoorden misbruiken. 
 “Haatprofielen” aanmaken en/of gebruiken. 
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Het digitaal pesten gebeurt meestal in buitenschoolse situaties, maar gaat vaak samen met 
pesten in de "echte wereld". Zoals al eerder vermeld, mogen de kinderen op school niet op 
Social media (Facebook, Twitter, enz.). Wanneer er door kinderen of ouders wordt gemeld 
dat er sprake is van digitaal pesten worden de ouders van de pesters hiervan altijd op de 
hoogte gesteld. Verder worden de stappen gevolgd zoals deze zijn opgenomen in het 
protocol. 
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Signalering 

Het specifieke van pesten is gelegen in het bedreigende en vooral systematische karakter. 
We spreken van pestgedrag als het daarnaast ook nog regelmatig gebeurt, waardoor de 
veiligheid van de omgeving van een kind wordt aangetast. De inzet van het pestgedrag is 
altijd macht door intimidatie. Bij dit echte pestgedrag zien we vaak signalen terug bij een 
aantal betrokkenen. 

 
Signalen van een gepest kind kunnen zijn: 

 Zij lijken vaak geen vrienden te hebben/ eenzaamheid. 

 Ze worden vaak als laatste gekozen. 

 Ze hebben geen zin om naar school te gaan. 

 Ze proberen vaak dichtbij de leerkracht te blijven. 

 Ze vertonen gedrag dat op klikken kan lijken. 

 Ze zijn angstig en onzeker/ beperkte weerbaarheid. 

 Zij zien er bang, neerslachtig en huilerig uit. 

 De schoolresultaten verminderen. 

 Ze vertonen volgzaam gedrag (worden daar vervolgens mee gepest). 

 Proberen af te kopen met geld of snoep. 

 Ze vertonen bangig gedrag of agressief gedrag. 

 

Andere signalen voor de leerkracht kunnen zijn: 

 Piepen en zuchten van klasgenoten. 

 Bij de pleinwacht blijven staan. 

 Beter in contact zoeken met volwassenen. 

 Verhullend computergedrag. 

 

Het is belangrijk om als ouder / leerkracht signalen te onderkennen die door een gepest kind 

worden afgegeven, omdat kinderen niet altijd vertellen dat ze worden gepest. Redenen 

hiervoor kunnen zijn: 

 

 Het is een geleidelijk proces van plagen naar pesten. 
 Teleurstelling en schaamte gevoelens om ouders er over te vertellen. 
 Angst voor een beschuldiging (“Waarom zeg je niets terug?”). 
 De problemen worden groter als er over gesproken wordt: “Klikspaan!”. 
 Niet mogen vertellen van de pester (bedreiging).  
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Werkwijze / Stappenplan 
 

Als pesten en pestgedrag plaatsvindt, ervaren we dat als een probleem op onze school voor 

zowel de leerkrachten als de ouders, de kinderen, de gepeste kinderen, de pesters en de 

'zwijgende' groep kinderen.  

 

De school heeft een inspanningsverplichting om pestgedrag te voorkomen en aan te pakken, 

door het scheppen van een veilig pedagogisch klimaat waarbinnen pesten als ongewenst 

gedrag wordt ervaren en in het geheel niet wordt geaccepteerd. In het hoofdstuk ‘preventie’ 

staat beschreven hoe hieraan gewerkt wordt.  

 

Professionals binnen de school moeten tijdig inzien en alert zijn op pestgedrag in algemene 

zin. Indien pestgedrag optreedt, moeten leerkrachten en andere betrokkenen duidelijk 

stelling en actie ondernemen tegen dit gedrag. Wanneer pesten, ondanks alle inspanningen 

weer optreedt, voert de school de uitgewerkte protocollaire procedure uit. Het protocol 

vormt de verklaring van de vertegenwoordigers van de school en de ouders waarin is 

vastgelegd dat men pestgedrag op school niet accepteert en volgens een vooraf bepaalde 

handelwijze gaat aanpakken. 

 

Dit betekent dat de school expliciet stelling neemt tegen pestgedrag en concrete 

maatregelen voorstelt bij voorkomend pestgedrag. 

 

Stap 1:  
Hebben we te maken met ruzie of pesten? Bij ruzie gaat het om verschillende belangen. Bij 
pesten kan het ook om verschillende belangen gaan, maar is ook de intentie bij de pester 
aanwezig de gepeste fysiek en/of mentaal te beschadigen. Er is sprake van 
ongelijkwaardigheid. Er is een patroon waar te nemen. 
 
Hieronder de stappen bij eerste signalen van pesten: 
 

 Mediation tussen pester en gepeste door leerkracht; Verhaal laten doen, wat is er 

gebeurd volgens beide kinderen? Welk gevoel leverde dat bij beiden op? Wat is de 

behoefte nu? 

 Afspraken maken om nieuwe ruzies te voorkomen. Evaluatiemoment afspreken. 

Eventueel een belonings- en sanctiesysteem erop zetten. 

 Inlichten ouders door de leerkracht dat er een gesprek is geweest en afspraken 

aangeven. 

 
Als het probleem hiermee is opgelost volgens de conflicthebbers (let ook op lichaamstaal) is 
de casus afgerond. 
 
Zo niet, dan gaan we verder met… 
 
Stap 2:  
Bij daadwerkelijk pesten → Anti-pestcoördinator wordt er vanaf deze fase bij betrokken. 

 Inlichten ouders dat het probleem niet is opgelost (door anti-pestcoördinator). 

 Verwerken oud-zeer in mediation met leerlingen. Veel aandacht geven en waar het 

werkelijk om gaat. 

 Wat is behoefte nu? (Voor beide kinderen) 
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 Oplossingen en afspraken maken die voor beiden zinvol en aanvaardbaar zijn. 

 Evaluatiemomenten afspreken. 

 

Als het probleem hiermee is opgelost volgens de gepeste (let ook op lichaamstaal) is de 

casus afgerond en lichten we alle betrokkenen in.  

  

Zo niet, dan gaan we verder met… 
  

Stap 3:  

Signaleringssysteem pesten activeren door: 

 Sociogram en pesttest afnemen; 
 Aan kinderen te vragen het pesten aan te geven bij de groepsleerkracht /anti-

pestcoördinator; 
 Vertrouwenspersoon; 

 Alle ouders vragen pesten te melden; 
 Pleinwacht het pesten te laten melden via een groepslogboek en aan de 

groepsleerkracht. 
 

Als pesten is gesignaleerd worden de volgende stappen (acties) ondernomen: 

 Melding naar ouders van gepeste en pester/meelopers dat er een pestsituatie is; 

 Mediationgesprek; Alle betrokken ouders informeren over de afloop en de afspraken 

m.b.t. het mediationgesprek. Mediationgesprekken en een gesprek in de klas plus 

oefening(en), waarbij “goed gedrag” wordt geoefend in de hele groep. 

 Opstarten van een steungroep in de klas. 

 In de eerste twee weken, dagelijks een korte evaluatie, daarna wekelijks, totdat vier 

weken achter elkaar alles goed is gegaan. Daarna 1 x per maand tot drie maanden in 

de nieuwe groep (uiteraard met uitzondering van schoolverlaters). Nadruk tijdens de 

evaluatiegesprekken komt steeds meer te liggen op wat de factoren zijn, dat het 

(steeds) beter gaat. 

 Voortgang met I.B.-er/ anti-pestcoördinator bespreken en vastleggen. De 

directie van de school wordt vanaf deze stap op de hoogte gehouden.  

 

Als het probleem hiermee is opgelost volgens de gepeste (let ook op lichaamstaal) is de 

casus afgerond en lichten we alle betrokkenen in.  

 

Zo niet, dan gaan we verder met… 
 
Stap 4: Pesters en meelopers 

Het pesten moet stoppen. De meeste kinderen zijn niet direct betrokken bij pesten in de 
direct actieve rol van pester. Sommige kinderen behouden enige afstand en andere kinderen 
doen incidenteel mee. Dit zijn de zogenaamde “meelopers”. 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 in populariteit mee te 
liften met de pester in kwestie.  Meelopers horen graag bij de norm en de grote groep. Ze , 
zijn niet bereid en ook niet in staat om grote risico’s te lopen waarvan ze de gevolgen niet 
kunnen overzien, dit in tegenstelling tot de ervaren pester. 

 Aanspreken ouders van pesters en meelopers op het gedrag van hun kind. Want niet 
alleen voor gepeste, maar ook voor pesters en meelopers is de situatie niet gezond. 
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 Bestraffen van pestgedrag plus gesprek na schooltijd en ouders informeren. 

 Wekelijks een gesprek over de goede momenten (band aanhalen / verstevigen, vaak 
willen kinderen wel stoppen voor jou als leerkracht). 

 Groepsoefeningen doen om de groepsbinding te versterken (oefeningen van 
vertrouwen). 

 

Als het probleem hiermee is opgelost volgens de gepeste (let ook op lichaamstaal) is de 

casus afgerond en lichten we alle betrokkenen in.  

 

Zo niet, dan gaan we verder met… 
 
Stap 5:  

Waarschuwing 

 Ouders en kind duidelijk maken, dat pesten nu gaat leiden tot time-out en als dat ook 

niet zal werken, dat de school dan tot schorsing zal overgaan. Dit gesprek wordt 

gevoerd door de (adjunct)-directeur, groepsleerkracht en anti-pestcoördinator. 

 Externe hulp aankaarten 

 

Als het probleem hiermee is opgelost volgens de gepeste (let ook op lichaamstaal) is de 

casus afgerond en lichten we alle betrokkenen in.  

 

Zo niet, dan gaan we verder met… 
 

Stap 6:  

Time-out 

Tijdelijke overplaatsing / time-out van de pester naar een andere klas om de eigen klas 

veiligheid te bieden, zodat ze zich durven te uiten.  

 

Als het probleem hiermee is opgelost volgens de gepeste (let ook op lichaamstaal) is de 

casus afgerond en lichten we alle betrokkenen in.  

 

Zo niet, dan gaan we verder met… 
 

Stap 7:  

Schorsing van de pester volgens het protocol Schorsing / Verwijdering van Ronduit.  

Als ouders zich onttrekken aan hun verantwoordelijkheid, kan overwogen worden een Veilig 

Thuis melding te doen. Denk aan overleg met bestuur en melding richting MR. De reden van 

schorsing bespreken met de groep. Opletten dat de groep niet de gepeste de schuld gaat 

geven! 

 
Als de pester weer in de klas komt, eventueel niet in dezelfde pauze laten meespelen en 
indien nodig (bescherming gepeste) moet de leerling zich voor schooltijd eerder melden en 
mag hij/zij later pas weg. Het is niet erg om dit voor de pester zo gezellig mogelijk te maken, 
want dat voorkomt teveel wrokgevoelens en kan de band met de leerkracht verstevigen. Als 
pester aangeeft, dat dit niet meer nodig is, kan hem/haar dit vertrouwen geschonken 
worden. 
 

Als het probleem hiermee is opgelost volgens de gepeste (let ook op lichaamstaal) is de 

casus afgerond en lichten we alle betrokkenen in.  
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Zo niet, dan gaan we verder met… 
 
Stap 8:   

Verwijdering van school volgens de juiste juridische procedures. 

Eventueel nog exit-gesprek leerling en ouders. 

 

Bij schorsing en/of verwijdering wordt altijd de directeur Onderwijs & Kwaliteit 

van Ronduit betrokken. 

 

(Ouders van) gepeste kinderen 

Indien het gepeste kind niet durft op te komen voor zichzelf of assertief-onvriendelijk 

opkomt voor zichzelf en/of als het kind te weinig zelfvertrouwen (meer heeft) of groepscodes 

niet doorziet, dan kan bij de ouder een buitenschoolse SEO-training (sociaal- emotionele 

ontwikkeling) of een buitenschoolse therapie worden aangekaart. Zo kan het kind leren 

vriendelijk-assertief voor zichzelf op te komen, groepscodes te leren ontcijferen en toe te 

passen en zelfvertrouwen te herwinnen. 

 

Digitaal pesten 

School maakt gebruik van een aantal tips tegen digitaal pesten: 
 Vertel aan je ouders dat cyberpesten plaats vindt. Het is nooit jouw schuld dat een ander 

iets vervelends naar jou toestuurt op internet. Niemand heeft het recht om jou te pesten! 
 Voor de ouders: sommige kinderen vertellen niet dat ze gepest worden via internet, 

omdat ze bang zijn dat ze niet meer mogen internetten. Maak duidelijk, dat uw kind 
gewoon mag blijven internetten! 

 Bewaar alles wat met pesten te maken heeft op je computer als bewijsmateriaal. 
 Reageer niet op het cyberpesten. Ook niet gaan terugschelden. 
 Blokkeer mensen die jou pesten op internet. 
 Bij vervelende youtube filmpjes lees de tips op de politiesite 

https://www.vraaghetdepolitie.nl/pesten-en-online/online-pesten. Als je aangifte wilt 
doen, doe dan eerst aangifte, voordat je het filmpje door youtube laat verwijderen 
(i.v.m. bewijsmateriaal). 

 Meld (internet)pesten van medeleerlingen op school. Overleg met je ouders en school de 
te nemen stappen. Spreek af wie wat gaat doen en zet dit zwart op wit. 

 
 
  

https://www.vraaghetdepolitie.nl/pesten-en-online/online-pesten


 

15 
 

Overige opmerkingen 
 
Samenwerking 

U kunt in de schoolgids met welke externe instanties de school samenwerkt, indien nodig. 

 

Klachtenregeling 

De klachtenregeling kunt u vinden in de schoolgids. 

 

Verslaglegging 

Bij gesprekken met ouders wordt een verslag gemaakt in ons administratiesysteem ESIS, dat 

u als ouder mag inzien en eventueel aanvullen. In het dossier van de leerling worden de 

stappen vastgelegd onder incidentregistratie vanaf stap 2. In het reguliere journaal kan er 

een vermelding worden gezet naar de incidentenregistratie.  

 

Monitoren en pesten 

Pestmeldingen, acties, afspraken en resultaten worden vastgelegd door de leerkracht en 

doorgegeven aan de anti-pestcoördinator. Zie voor begripsbepalingen over pesten bladzijde 

4 van dit protocol. Het monitoren van pesten gaat ook via de Monitor Sociale veiligheid. 

Vanaf groep 6 vullen leerlingen deze monitor jaarlijks in. Hierin kunnen zij aangeven een 

gesprek te willen met de anti-pestcoördinator of de contactpersoon van de school. 

 

Afwijken van het respectprotocol 

School kan afwijken van het respectprotocol, indien dit noodzakelijk wordt geacht om de 

pestproblematiek beter aan te pakken. De direct betrokkenen worden hiervan op de hoogte 

gesteld. We streven er uiteraard naar om wijzigingen in onderling overleg te doen. 
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Bijlage 1: Pesttest 
 

Voor kinderen 

Uitleg 
Jouw school wil graag dat jij en je klasgenoten met plezier naar school gaan. Misschien ga je al 
met plezier naar school. Het kan ook zijn dat je niet met plezier naar school gaat, omdat je 
gepest wordt. 
Om iets tegen pesten te kunnen doen, moet de school natuurlijk wel weten of er gepest wordt. 
Jij kunt daarbij helpen door deze test in te vullen. 
 
Datum:         ___________ 
 
Naam mag je invullen, maar het hoeft niet.    ___________ 
Groep: 4 – 5 – 6 – 7 – 8 (basisschool) 
  
Hoe vaak word je gepest?   Kruis alsjeblieft 1 antwoord aan. 
0.. Ik word nooit gepest. 
0..Ik word ongeveer 1 x per jaar gepest. 
0..Ik word ongeveer 2 x per maand gepest. 
0..Ik word ongeveer 1 x per week gepest. 
0..Ik word ongeveer 1 x per dag gepest. 
0..Ik word meerdere keren per dag gepest. 
  
Waar word je gepest?   Je mag meer antwoorden invullen. 
0..Ik word nergens gepest. 
0..Ik word in het klaslokaal gepest als de leerkracht erbij is. 
0..Ik word in het klaslokaal gepest als de leerkracht het niet ziet. 
0..Ik word in de klas gepest als de leerkracht even weg is. 
0..Ik word op de gang gepest. 
0..Ik word in de pauze gepest (binnen bij het eten en drinken). 
0..Ik word in de pauze buiten gepest. (0..kleine pauze  0..grote pauze) 
0..Ik word gepest voor schooltijd op het plein. 
0..Ik word gepest van huis naar school toe / van school naar huis toe. 
0..Ik word gepest via internet. 
 
– Door wie word je gepest? En wat doet of doen de pester(s)? 
  
 
– Wie helpt jou wel eens tegen het pesten?  
 
 
– Welke kinderen worden volgens jou elke dag gepest?  
 
 
– Door wie worden ze gepest?  
 
  
– Ik vind de sfeer in mijn klas vervelend / plezierig, omdat….. 
 


