
Pestprotocol 

                  Preventief         Werkwijze              Het protocol: melding van pesten  

 
Sociaal emotionele methode  
- Kinderen en .. omgaan met    
  waarden & normen.  
- Pestposters  
- Kapstokregels  
- Klassenregels  
- Lieveheersbeestje  
 
Sociale vaardigheidstrainingen 
- Structureel in groep 5  
 
Thema weken  
 
 
Sociaal emotionele observaties  
- Kijk! ( op sociale competentie )  
- Sociogram  
- Eduforce PDO SE gr. 1-2 
 
 
Het Protocol Signaleren en dan.. 
wordt door de school gevolgd.  

Leerling 
Gepeste 
1.  Grens aangeven ,“ Stop hou op! “. 
2.  Vertel het aan de juf of meester  
    ( ouder / medeleerling ). 
3.  Ga samen in gesprek.  
4.  Probeer het samen op te lossen. 
 
Getuige 
1.  Neem het op voor het slachtoffer. 
2.  Vertel het aan de juf of meester  
     ( ouders / medeleerling ). 
3.  Praat er samen over en probeer het op te   
     lossen. 
4.  Heb je hulp nodig? Ga naar de leerkracht.  
 
Leerkracht  
1.  Neem de melding serieus,  
     vraag naar het verhaal.   
2.  Laat de leerlingen samen in gesprek gaan.  
3.  Bespreek de oplossing.  
4.  Check of het gelukt is.  
 
Ouder  
1.  Neem de melding serieus,  
     vraag naar het verhaal. 
2.  Vraag na bij de leerkracht. 
3.  Probeer uw kind te begeleiden.  
4.  Probeer open te staan voor gesprek.  
 

Leerling 
1.   Maak een melding. 
2.   Vertel je verhaal.  
3.   Praat over wat er gebeurd is met alle 
       betrokkenen, samen met de juf,  
       meester of iemand die je vertrouwt.  
4.    Probeer samen een oplossing te 
       bedenken en afspraken te maken om         
       het pesten te voorkomen.  
 
Leerkracht 
1.   Neem de melding serieus.  
2.   Praat met de betrokkenen en neem een      
      duidelijke stelling. Verbind eventueel        
      consequenties.   
3.   Breng ouders op de hoogte en vraag om     
      medewerking.  
4.   Begeleid het proces van oplossingen    
      bedenken en afspraken maken.  
 
Ouder 
1.   Neem de melding serieus.  
2.   Geef de melding door aan de leerkracht.  
3.   Probeer met hulp van school uw kind te      
      begeleiden.  
4.   Probeer open te staan voor gesprekken,      
      met de leerkracht en ouders van andere     
      kinderen.   
 
 



Pestprotocol 

Curatief 

 

Er wordt gepest, wat nu?                    Het pesten blijft aanhouden..                   Het plan heeft onvoldoende effect.. 
                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
De leerkracht volgt de 
onderstaande stappen;  
 
1. Gesprek met de leerling.  
2. Gesprek met de ouders en    
    leerling; de leerling vertelt.  
3. Afspraken maken;  
    opstellen, toezien op uitvoeren    
    en evalueren (na 2 weken).  
4. Bij geen verbetering, weer  
    contact met de ouders.  
 
De stappen voor aanhoudend 
pesten worden gevolgd.  
 
 
 
 Zie Protocol Signaleren en dan..  

 
-   Alle betrokkenen gaan in gesprek   
    om samen een plan te maken; 
    - leerkracht is initiatiefnemer 
    - directie eindverantwoordelijk 
 
-  Opstellen handelingsplan Gedrag 
-  Vervolgstappen worden  
    opgesteld, uitgevoerd en  
    gemonitord.  
 
    Mogelijkheden zijn; 
* Gedragsformulier   
* Kind gesprekken 
* Kids Skills traject  
 
-   Het plan wordt geëvalueerd.  
 
 Indien een directe maatregel vereist  
 is, zie gedragsformulier en bijlage.  

 
-   Externe instanties worden  
    betrokken.  
    * ZAT  
    * SOVA ( Kanjertraining )  
    * SMW 
    * GGZ / Jeugdzorg  

 
-  Er wordt overgegaan tot sancties.   
 
-  De regels voor schorsing en  
   verwijdering worden ingezet.  
 


