Pedagogisch klimaat –
Pestprotocol Anne Frankschool Ellecom
5.1.

Algemeen
Uitgangspunt is dat de school een veilige, plezierige leef- en leergemeenschap wil zijn voor
alle betrokkenen. Regelmatig terugkerende activiteiten zoals o.a. een weekopening,
de weekbreek, gezamenlijke vieringen rondom Sint, Kerst, Pasen en de jaarafsluiting,
zijn dan ook bewust gekozen om daar een bijdrage aan te leveren.
Daarnaast wordt gedurende de hele dag tijdens het werken en spelen, in de klas en op het
plein aandacht besteed aan hoe we met elkaar en elkaars spullen omgaan.
Wij vinden dat kinderen met elkaar moeten leren omgaan.
Dat leerproces verloopt meestal vanzelf goed, maar het kan voorkomen dat een kind daar in
een enkel geval moeite mee heeft, of systematisch door andere kinderen wordt gepest.
Dan kan een kind zodanig in de knoop komen met zijn schoolomgeving, dat de regels, zoals
die worden gehanteerd op de Anne Frankschool, onvoldoende veiligheid bieden en daarmee
de gewenste ontwikkeling belemmeren.
In een dergelijk geval is het van groot belang dat de leerkracht onder ogen ziet, dat er een
ernstig probleem in zijn/haar groep is. In een klimaat waarin pesten gedoogd wordt, worden
ook de pedagogische structuur en de veiligheid aangetast.
Voor ons is dat niet te accepteren en een ongewenste situatie. In dit hoofdstuk beschrijven
we de wijze waarop we pestgedrag van kinderen in voorkomende gevallen benaderen.
Het biedt alle betrokkenen duidelijkheid over de impact, ernst en ook specifieke aanpak van
dit ongewenst gedrag. De aanpak realiseren we middels het zevenstappenplan van “Sta-optegen-pesten”. Dit is een effectieve werkwijze op basis van de internationaal gebruikte No
Blame-methode (zie 5.5).
Tevens bevat het LOVS (Cito) het instrument Viseon om de sociaal-emotionele ontwikkeling
te volgen.

5.2.

Begripsomschrijving.
Plagen en pesten, wat is daar het verschil tussen?
Iemand op het schoolplein een stevige duw geven kan plagen zijn, maar het kan net zo goed
gaan om echt pestgedrag.
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. Het gaat dan om een spelletje, dat door geen van de betrokkenen als
bedreigend of echt vervelend wordt ervaren.
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.
Er is sprake van pesten wanneer kinderen elkaar bedreigen, dit kan op de volgende
manieren gebeuren:
 verbaal of digitaal
 fysiek
 door intimidatie
 isolatie
 het stelen of vernielen van bezittingen.
Het specifieke van pesten is dus gelegen in het bedreigende en vooral systematische
karakter. Het gebeurt met grote regelmaat, waardoor de veiligheid van de omgeving van een
kind wordt aangetast. De inzet van het pestgedrag is altijd macht door intimidatie. Bij echte
pestgedrag zien we ook altijd een vaste rolverdeling bij een aantal betrokkenen.

5.3

De betrokkenen
Hier volgt beknopt enige informatie over de verschillende rollen die men kan onderscheiden
wanneer er sprake is van pesten.
Het gepeste kind.
Uit onderzoek blijkt dat ieder kind gepest kan worden, maar sommige kinderen hebben een
grotere kans om gepest te worden dan anderen. Dat kan komen door uiterlijke kenmerken,
gedrag, belangstelling, etc. Veel kinderen die gepest worden, hebben een beperkte
weerbaarheid, zijn vaak angstig en onzeker, durven weinig te zeggen. Gepeste kinderen
voelen zich vaak eenzaam en hebben geen vrienden om op terug te vallen.
De pesters.
Kinderen die pesten hebben vaak een overwicht in de groep. Ze kunnen zich permitteren zich
agressiever op te stellen en ze reageren dan ook met dreiging van geweld of de indirecte inzet
van geweld. Pesters lijken in eerste instantie populair te zijn in een groep, maar ze dwingen
hun populariteit in de groep af door te laten zien hoe sterk ze zijn en wat ze allemaal durven.
De meelopers en de andere kinderen.
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 meelopers. Het specifieke kenmerk van een meeloper is de grote angst om zelf in
de slachtofferrol te raken. Maar het kan ook zijn dat meelopers stoer gedrag wel interessant
vinden en denken daardoor in populariteit mee te liften met de pester.
Er zijn ook kinderen die niet merken dat er gepest wordt, of die het niet willen weten dat er
gepest wordt in hun directe omgeving.
De leerkrachten.
De leerkrachten hebben een sleutelrol in de aanpak van het pesten. Zij zijn de
eerstverantwoordelijken voor het begeleiden ervan op school. Van hen wordt verwacht dat zij
pesten vroegtijdig signaleren en effectief bestrijden. Zij kunnen dit niet alleen. Zij doen dit in
samenwerking met de betrokken ouders.
De ouders.
Een belangrijke rol is ook weggelegd voor de ouders. Zodra zij merken dat er sprake is van
pesten, nemen zij contact op met de school, in eerste instantie met de leerkracht. Door pesten
serieus te nemen, kan er zo snel mogelijk tegen opgetreden worden.

5.4







Hoe proberen we op de Anne Frankschool pesten te
voorkomen?
Positief / gewenst gedrag belonen c.q. benadrukken.
We stellen regelmatig een onderwerp dat te maken heeft met hoe we omgaan met elkaar aan
de orde. Dit gebeurt tevens tijdens de lessen HVO en Godsdienst.
Hierbij maken we ook gebruik van SOEMO kaarten. Er worden minimaal 5 kaarten per jaar
behandeld. De kaarten worden als bronnenboek gebruikt (curatief). Onderwerpen als
veiligheid, omgaan met elkaar, rollen in de groep, aanpak van ruzies etc. komen aan de orde.
Andere werkvormen zijn ook denkbaar, zoals: spreekbeurten, rollenspellen, regels met elkaar
afspreken over omgaan met elkaar en groepsopdrachten.
Tijdens de pauze zijn de leerkrachten buiten om toezicht te houden bij het buiten spelen, maar
ook om kennis te nemen van het spel van de kinderen, of om actief deel te nemen aan het
spel.
Het voorbeeld van de leerkrachten is van groot belang. Bij het buiten spelen staan de
leerkrachten verspreid over het plein. Er zal minder gepest worden in een klimaat waar
duidelijkheid heerst over de omgang met elkaar, waar verschillen worden aanvaard en waar
ruzies niet met geweld worden opgelost, maar uitgesproken.



Een methode om pesten te voorkomen, is het afspreken van regels voor de leerlingen.
Ook op de Anne Frankschool hebben we regels en afspraken. Deze regels zijn gebaseerd op
het omgaan met elkaar (“Voor groot en klein zullen we aardig zijn!”), op het omgaan met
materialen (“Als we goed voor onze spullen zorgen, kunnen we ze weer gebruiken morgen”)
en op het bewegen binnen en buiten de school (“De school is van binnen wandelgebied;
daarbuiten hoeft dat lekker niet!”).
De regels hangen met behulp van visuele ondersteuning binnen de school.
Hierbij houden wij ons aan de volgende afspraken:
 Wees vriendelijk voor elkaar.
 Niemand wordt buitengesloten.
 Als je iets dwars zit, praat er dan over met degene waar het om gaat; zo kan ieder zijn
eigen verhaal vertellen.
 We accepteren iedereen zoals hij/zij is.
 Als iemand een fout maakt: geeft niet, we maken allemaal fouten.
 Respecteer andermans eigendommen.
 Bij een ruzie probeer je er eerst samen uit te komen; als dat niet lukt, vraag je hulp
aan de leerkracht.
 Help mee de sfeer op school zo te krijgen dat iedereen zich veilig voelt.
 Als je ziet dat een kind gepest wordt, dan vertel je dat aan de leerkracht.
Deze afspraken worden in de groepen besproken.

5.5 Aanpak van pestgedrag volgens de Sta op-aanpak:
Er moet een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen conflicten en pestgedrag.
Wanneer leerlingen ruzie met elkaar hebben, proberen wij hen te stimuleren het eerst zelf op
te lossen. Wanneer dat niet lukt, heeft de leerling het recht het probleem aan de leerkracht
voor te leggen.
Indien er sprake is van pestgedrag handelen we volgens de volgende uitgangspunten van
de Sta op-aanpak:
- Pesten is een groepsprobleem
Soms werkt een pester alleen. Vooral bij digitaal pesten komt dit nogal eens voor. Meestal is
er echter sprake van een groepje pesters, helpers en toeschouwers. Dit maakt dat pesten
een groepsgebeuren is, waarbij de groep een grote verantwoordelijkheid draagt. Het is de
groep die het pesten ondersteunt en toelaat. Het is ook de groep die de macht heeft om het
te doen stoppen. Als een pester geen steun meer krijgt van de groep, zal zijn gedrag minder
interessant worden, hij zal er geen voordeel meer mee behalen. Vanuit deze vaststelling is
het zinvol de groep in te schakelen in het zoeken naar een oplossing voor een
pestprobleem. Niet de leerkracht, maar de groep wordt uitgedaagd om het probleem op te
lossen, zij het wel met de nodige ondersteuning.
- De Sta op-aanpak steunt op het vergroten van empathie
Pesters vinden het meestal moeilijk zich in te leven in de gevoelens van anderen.
Ze beseffen vaak niet wat de gevolgen van hun gedrag zijn voor het doelwit en zijn vaak
geschokt wanneer ze ermee worden geconfronteerd. Het is dan ook belangrijk om vanaf de
kleuterklas preventief aandacht te besteden aan het begrijpen van de eigen gevoelens en
die van anderen. De groepsaanpak biedt het voordeel dat empathische reacties van
leerlingen meestal stimulerend werken voor anderen.
- De gevoelens en niet de feiten staan centraal
Door de nadruk op het slechte gevoel van het doelwit te leggen in plaats van op de feiten,
voelen de pesters en de groep zich minder terechtgewezen en is de kans groter dat hun
empathie wordt aangewakkerd. Over de feiten kan worden gediscussieerd, gevoelens die
heb je.
- De nadruk ligt op het probleemoplossende karakter
Wanneer de leerlingen actief bij de aanpak worden betrokken, ontstaat er een sfeer die veel
positiever is dan bij bestraffende methodes. Niemand wordt boos, niemand hoeft bang te
zijn. Niet het negatieve gedrag, maar wel de zoektocht naar een oplossing staat centraal.
Zodra leerlingen zelf met oplossingen komen, kan daar positief op gereageerd worden.
Elke kleine stap vooruit is een goede stap. Leerlingen zullen meestal trots zijn op wat ze als
individu en als groep hebben bereikt.

De methode werkt volgens het zevenstappenplan:
Stap 1: Een gesprek met het doelwit.
Hierbij wordt geprobeerd helder te krijgen wat de impact en de gevolgen zijn van het pesten
tot nu toe. Een tweede doel is duidelijk te maken wat de Sta op-aanpak precies inhoudt en
hoe en wanneer het kind daarbij wordt betrokken. Belangrijk hierbij is dat de leerling
vertrouwen krijgt en toestemming geeft voor de manier waarop het probleem wordt
aangepakt. Op basis van dit gesprek wordt de groep bepaald die wordt uitgenodigd voor een
gesprek.
Stap 2: Een eerste bijeenkomst met de supportgroep wordt georganiseerd.
De supportgroep bestaat uit de pester(s), de meelopers en enkele neutrale leerlingen (totaal
6 tot 8). De bijeenkomst vindt bij voorkeur en zo mogelijk plaats op dezelfde dag als het
gesprek met het doelwit. Het gesprek vindt plaats in een ruimte waar de leerlingen rustig en
open kunnen praten en die niet geassocieerd wordt met straf.
Stap 3: Het probleem wordt uitgelegd.
Er wordt verteld dat er een probleem is en dat het doelwit zich erg ongelukkig voelt. Er wordt
niet ingegaan op details van gebeurtenissen en er wordt niemand beschuldigd.
Stap 4: De verantwoordelijkheid wordt gedeeld.
Leerlingen kunnen schrikken of er ongemakkelijk bijzitten. Ook kunnen ze zich schuldig
voelen of zich willen verdedigen. Hierbij is het nodig de stemming nadrukkelijk te wijzigen
door te vertellen dat niemand in de problemen zit of wordt gestraft. De groep is
samengeroepen om te helpen het probleem op te lossen. Er wordt een gedeelde
verantwoordelijkheid gecreëerd om het doelwit te helpen zich opnieuw veilig en gelukkig te
voelen binnen de groep. Door de leerlingen te vertellen dat er op ze gerekend wordt en dat
ze vertrouwd worden als groep, wordt de macht verschoven van de pester naar de groep als
geheel.
Stap 5: De ideeën van elk groepslid worden gevraagd.
De leerlingen formuleren hun (haalbare) voorstel in de ik-vorm. Ze kunnen zich hierbij niet
verstoppen achter algemene uitspraken. Elk voorstel, hoe klein ook, wordt gewaardeerd.
Stap 6: Het wordt aan de groep overgelaten.
Er wordt herhaald dat de verantwoordelijkheid bij de groep ligt en dat ze daarin worden
vertrouwd. Er wordt geen schriftelijk verslag van de voorstellen gemaakt, maar wel wordt
benadrukt dat er wordt gehoopt op een positieve ontwikkeling.
Na een week zal er opnieuw een gesprek plaatsvinden met het doelwit en elk van de leden
afzonderlijk. Tussendoor is de leerkracht steeds bereikbaar voor een gesprek.
Stap 7: Een gesprek met elk afzonderlijk.
De verschillende groepsleden wordt gevraagd in hoeverre zij hun voorstellen uitvoerden en
hoe zij zich daarbij voelden. Door afzonderlijk met de leden te spreken, kunnen zij zich niet
achter elkaar verstoppen. Op die manier heerst er geen competitieve sfeer. Het doelwit
wordt gevraagd of er veranderingen zijn opgemerkt in het gedrag van anderen en hoe
daarmee is omgegaan. Er wordt ook gevraagd naar verwachtingen voor de toekomst.
Het doelwit wordt verzekerd dat de leerkracht de situatie blijft volgen.
Deze Sta op-aanpak is een korte termijnaanpak. Op de langere termijn wordt de situatie
gevolgd en blijft de leerkracht aanspreekbaar voor de leerlingen.
Zowel de ouders/verzorgers van het doelwit, als ook die van de supportgroep, worden
ingelicht over de procedure.
Soms kan er sprake zijn van onderliggende problemen van zowel doelwit als pester.
Andere vormen van ondersteuning of begeleiding kunnen hierbij nodig zijn.

5.6 Consequenties / maatregelen:
Als er sprake is van incidenteel pestgedrag wordt dat met de betrokken kinderen (en ouders)
besproken door de leerkracht van het kind.
Indien gewenst kan de Interne Begeleider om advies gevraagd worden vanwege aanwezige
expertise.
Wanneer er sprake is van herhaald pestgedrag wordt de ‘Sta op-aanpak’ ingezet (zie 5.5).
De leerkracht vermeldt de gesprekken in het logboek.
Wanneer gesprekken en diverse acties geen positief resultaat hebben, volgen gesprekken
met de directeur van de school en/of kan de vertrouwenspersoon of de afdeling jeugdzorg
van de G.G.D. worden ingeschakeld.
Mocht de aanpak niet leiden tot verbeterd gedrag, dan wordt over gegaan tot isoleren en in
het uiterste geval tot schorsing. Dit laatste kan alleen gebeuren door de directeur.
Wij spreken echter de wens uit dat een goed pedagogisch klimaat, waarbij respect voor de
ander centraal staat, disciplinaire maatregelen overbodig maakt.
Bij het samenstellen van dit pestprotocol hebben we kennis genomen van ‘Het Nationaal
Onderwijsprotocol Tegen Pesten’. Wij onderschrijven de uitgangspunten en de bedoelingen van dit
onderwijsprotocol. Op hoofdlijnen komt ons pestprotocol hiermee overeen.

